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Приложение 1. към подзадача РП.I.7.2-4. Въздействие на климатичните промени в 

комплекс с други фактори върху биологичното разнообразие с акцент върху 

ендемичните, редките видове и почвени животински съобщества 

 

1. Моделни ендемични и редки видове насекоми 

 

Разред Hemiptera: сем. Cicadidae 

Проведени са теренни проучвания, при които са събрани нови данни за пет от 

целевите видове посредством акустичния метод: 

Cicadetta cantilatrix Sueur & Puissant, 2007 – Стара планина: Врачански балкан 

C. montana (Scopoli, 1772) – Стара планина: Клисура, Сливенски балкан,  

Бузлуджа, Врачански балкан, Етрополски балкан; Сърнена Средна гора; 

C. macedonica Schedl, 1999 – Стара планина: Сливенски и Котелски балкан, 

Твърдишки проход, Шипченски проход, Бузлуджа, Врачански балкан; Сърнена Средна 

гора. 

C. brevipennis Fieber, 1876 – Стара планина: Сливенски и Котелски балкан, 

Искърско дефиле. 

Tibicina steveni (Krynicki, 1837) – Стара планина: Сливенски балкан 

При проведена теренна работа на Сърнена Средна гора, не са установени 

акустични сигнали на целеви видове. 

 

Разред Coleoptera:  сем. Scarabaeidae, сем. Cerambycidae  

През месеците май и юни на 2020 г. са проведени четири посещения на терен с 

цел получаване на нови данни за разпространението, биологичните и екологичните 

особености на моделните видове. Нови данни са получени за четири от моделните 

видове (Butozania bulgarica (Kantardzhieva-Minkova, 1953), Pseudotrematodes frivaldszkyi 

(Ménétriés, 1836), Pilemia tigrina (Mulsant, 1851) и Pilemia serriventris Holzschuh, 1984). 

Районите и периодът на провеждане на теренните изследвания, както и получените 

нови данни са следните: 

1. Конявска планина над с. Извор и Радомирската котловина - 17.05.2020 г. 

Получени нови данни: 

Моделният вид Butozania bulgarica е установен при с. Червена могила 

(Радомирско). Събрани са екземпляри за изследване и включване в колекционна сбирка. 

Независимо от факта, че находището не е ново за вида, получените данни са от 

значение за установяване на фенологията на вида и ще бъдат използвани при 

следващата работа по програмата. От ливадни местообитания над с. Извор е събрана 

богата серия екземпляри от род Dorcadion. Материалът е обработен, препариран и 

определен, но не са установени възможните за района моделни видове Dorcadion 

lineatocolle и Dorcadion sturmii (Migliaccio et al., 2007). 

2. Западна Стара планина, районът на с. Градец (Беледие хан) и с. Понор –  

20.05.2020  

Получени нови данни: 

Установено е ново находище на редкия вид Pilemia tigrina. Видът е намерен върху 

хранителното растение Anchusa barrelieri (All.) Vitman (Boraginaceae) в района на 

Беледие хан. Събрани са екземпляри за изследване и включване в колекционна сбирка. 

Получените данни са от съществено значение, тъй като е установена втората сигурна 

популация на вида в България, след находището в района на с. Миланово, Врачанска 

планина (Gradinarov, 2016, Gradinarov & Petrova, 2019). Известните находища на вида 

през 20-ти век - Черепишкия манастир (Недялков, 1905), София (Кантарджиева-

Минкова, 1934), с. Иваново (Шуменско) (Gradinarov, 2016) и Варна (Georgiev, 2020) не 
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са потвърждавани впоследствие и не са достатъчно конкретизирани. Установеното 

находище е второто точно геореферирано за страната и е с относително голяма 

надморска височина (над 800 м. н.в.), което е от значение за последващото моделиране 

на разпространението на вида. През следващата година се планира проучване на 

фенологията на вида в новото находище и подготвяне на научна публикация с 

установенните данни. 

3. Долината на р. Места в района на гр. Гоце Делчев и гр. Хаджидимово, долината 

на р. Струма при гр. Симитли и гр. Кресна – 23.05. – 25.05.2020 г. 

Получени нови данни: 

Екземпляри на моделния вид Pseudotrematodes frivaldszkyi са събрани на 

25.05.2020 г. от крайречна ливада в района на гр. Кресна и включване в колекционна 

сбирка. Получените данни са от значение за изясняването на актуалното 

разпространение, биологията и екологията на вида и ще бъдат използвани при 

следващата работа по програмата. От различни точки от маршрута са събирани 

екземпляри от род Dorcadion, но не са установени моделните видове, включително и 

характерния за долината на р. Струма вид Dorcadion lineatocolle. Предвид известното за 

фенологията на вида, намиран през април до началото на май (Migliaccio et al., 2007), е 

възможно липсата му в изследваните местообитания да се дължи на по-късния период 

на теренните посещения. 

4. Източни Родопи (районите на гр. Хасково, гр. Ивайловград и гр. Маджарово) и 

Сакар (гр. Тополовград, с. Черепово, с. Българска поляна, с. Главан, с. Костур, с. 

Орешник, с. Устрем, с. Срем, с. Княжево) –  05.06. – 09.06.2020 г. 

Получени нови данни: 

Екземпляри на българския ендемит Pilemia serriventris са събрани край брега на р. 

Арда в близост до с. Долно Черковище (Хасковско). По литературни данни видът е 

известен от Харманли (Holzschuh, 1984), Любимец (по Migliaccio et al., 2007) и 

Странджа (Georgiev et al., 2005). Находището е ново за вида и е от значение за 

установяване на неговия ареал и екологичните му изисквания. Получените данни ще 

бъдат използвани при следващата работа по програмата и включени в научна 

публикация. 

 

Разред Hymenoptera: сем. Formicidae 

През отчетния период беше установен един вид от групата на постоянните 

социалнопаразитни мравки в зоологичната колекция на БФ към СУ, за който досега 

липсваха данни от България. Той попада в три от четирите предварително избрани 

категории видове, които са потенциално чувствителни към климатичните промени и ги 

поставя в риск от оцеляване: 1). видове със значително изолирани популации; 2). 

стенотопни видове и 3). редки видове с недостатъчни данни за размера на популацията. 

Това е силно специализиран инквилин без каста на работнички, живеещ в гнездата на 

Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798). Неговото разпространение е ограничено в Южна и 

Централна Европа, но навсякъде се счита за сравнително рядък. 

Plagiolepis xene Stärcke, 1936 

Изследван материал: Източни Родопи, общ. Маджарово, с. Бряговец, 06.04.2013, в 

гнездо на Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798), с. А. Гьонова; с. Бряговец, 06.04.2013. 

Допълнително в същата колекция по материали от капани, предоставени от д-р 

Марио Лангуров (НПНМ–София) бяха идентифицирани представители на видовете 

Myrmoxenus gordiagini Ruzsky, 1902 и Myrmoxenus kraussei (Emery, 1915), които са 

съобщени само от по едно находище досега в страната и са включени в списъка от 

моделни видове по настоящия проект. И двата вида са част от червения списък на IUCN 

в категорията “Уязвими”. 
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Myrmoxenus gordiagini Ruzsky, 1902 

Публикувани данни за България: Западен Предбалкан: с. Реселец (Buschinger & 

Douwes, 1993) 

Нови данни: Долината на р. Струма, с. Каменица, 41.650N 23.167E, 170-240 м, 

27.09.-02.11.2002, дървесни капани, с. Марио Лангуров, 1 царица 

Myrmoxenus kraussei (Emery, 1915) 

Публикувани данни за България: Врачанска планина (Ljubomirov 2019) 

Нови данни: Долината на р. Струма, с. Каменица, 41.650N 23.167E, 170-240 м, 

07.09.-27.09.2002, почвени капани, с. Марио Лангуров, 1 царица, 1 работничка 

Събраните материали по време на теренните изследвания предстоят да бъдат 

обработени, а видовете идентифицирани. 
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2. Моделни групи гръбначни животни 

 

През отчетния период бе извършен анализ на събраните данни от проведения 

акустичен мониторинг през 2019 г. на избраните моделни групи гръбначни животни 

(тетраподи) - птици (Aves) и прилепи (Mammalia: Chiroptera) с цел проучване на 

неблагоприятното въздействие на промяната в климата върху биологичното 

разнообразие. Бяха добавени нови данни чрез метода на акустичния мониторинг, като 

бяха използвани закупените обективни регистриращи устройства – Audiomoth. По 

отношение на редките и консервационно значими видове също бяха събрани нови 

данни за разпространението и нови находища на Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) по 

дефилето на р. Струма. Булдоговият прилеп (Tadarida teniotis) е слабо проучен вид за 

страната ни. Разпространението му на север по течението на р. Струма представлява 

научно предизвикателство за целите ва проекта. Бяха събрани ценни данни за 

адаптивните стратегии на този вид в Кресненското дефиле – циркадна и сезонна 

активност и хранителни стратегии. Поради сравнително ниските честоти на 

ехолокационните сигнали при този вид, той е лесно откриваем и определим, които го 

прави ценен обект за метода на пасивния акустичен мониторинг. 

Друг целеви вид от прилепната фауна е Средиземноморското 

прилепче (Pipistrellus kuhlii), който показва силно изразена тенденция за разширяване 

на ареала си в централна и източна Европа (Sachanowicz et al., 2006). В извършените 

аудиозаписи, локациите на този вид са в процес на определяне. Бехщайновият 

нощник (Myotis bechsteinii) е подходящ индикатор са състоянието на горските 

екосистеми. Той е добре проучен горски прилеп у нас, за който има подробни данни за 

период от над 10 години (Petrov, 2006). Регистрирана е нова локация на този вид в 

Кресненския пролом.  Трицветният нощник (Myotis emarginatus) е топлолюбив вид 

прилеп широко разпространен в Кресненския пролом. За този вид са получени 

потвърдителни данни в района. 

Прилепите и птиците са видове с висока  мобилност благодарение на 

способността им за придвижване чрез полет, която им дава възможност да реагират 

бързо на промените в местообитанията и климата, чрез промени в поведението и 

разпространението си.  Видовият състав на техните съобщества  също е важен 

индикатор за състоянието на околната среда (Hoffmann & Sgrò, 2011; Sherwin et al., 

2013). Преодоляването на ланшафтни бариери от различен характер не представлява 

проблем за тях (Charmantier et al., 2008; Rebelo et al., 2010).  От друга страна, много 

видове от тях са с ниски адаптивни възможности, не успяват да се приспособят към 

промените и популациите им намаляват (Both et al., 2006;  Møller et al., 2008; Sherwin et 

al., 2013).  Климатичните промени, в съчетание с други фактори като урбанизацията 

оказват влияние върху различни аспекти от популационната биология както върху 

прилепите и птиците така и върху много други  животински видове (Ransome & 

McOwat, 1994; Russo & Jones, 1999; Crick, 2004; Møller et al., 2004; Parris & Hazell, 2005; 

Frick et al., 2010; Threlfall et al., 2012; Ancillotto et al., 2015; Russo & Ancillotto, 2015). В 

тази насока има и ретроспективни изследвания, като въздействието на климатичните и 

урбанистичните фактори не може еднозначно да се диференцира (Tomassini et al., 

2014). 

Връзката на птиците и прилепите обхваща редица екологични аспекти (Mikula, 

2013). Основните насоки на събирането на базови данни в настоящите изследвания са 

общите местообитания и за двете групи гръбначни животни. Тези групи са  свързани по 

отношение на горските съобщества, скалните,  синантропните местообитания и 
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влажните зони. Събрани са данни чрез методите на акустичния мониторинг в 

Чокльовото блато и каньона на река Шагава. Дефилетата на реките пресичащи 

територията на цялата страна в южна са биокоридори благоприятстващи проникването 

на медитерианското влияние в страната. Дефилето на река Струма представлява 

известен биокоридор, по който прониква медитерианското влияние в България, като 

това влияние е изразено в различна степен във фауната на прилежащите планини. Друг 

пункт на настоящите изследвания са скалните комплекси в района на с. Илинденци – 

район със значително по-силно изразено медитерианско влияние. Получените данни ще 

надградят тези от предходни изследвания в същите райони с цел да се добие 

достатъчно информация за публикуването им. От целевите видове птици са събрани 

данни за Испанско каменарче (Oenanthe hispanica), Скална зидарка (Sitta neumayer), 

Малкото белогушо коприварче (Sylvia curruca),  Голямо белогушо коприварче (Sylvia 

communis), Син скален дрозд (Monticola solitarius), Белоопашат мишелов  (Buteo 

rufinus). Това са видове свързани с медитерианския климат и са подходящи индикатори 

за климатичните промени. 

В Черноморският регион също се наблюдава подобна зависимост в посока от 

Южното към Северното ни Черноморие. Крайбрежните скални формации по принцип, 

се използват от много видове птици и прилепи (Ancillotto, 2014). През м. Октомври 

2020 г. бе извършена 7 дневна командировка в този по северното крайбрежие на Черно 

море, като бе проучен видовият състав на птиците и прилепите в избрани точки от 

литоралната зона през периода на миграцията им. Данните от това проучване след 

анализирането им ще надградят предходни изследвания в същия район. (Yordanova et 

al., 2017). 

Освен птиците и прилепите, бяха събрани данни и за други видове тетраподи - 

влечуги и земноводни, които са индикаторни за адаптацията на тези групи към 

климатичните промени – локации на зелената крастава жаба в скалните комплекси на 

литоралната зона по Северното черноморие, а също така някои видове змии, безкраки 

гущери и костенурки в типичните им местообитания на Черноморския регион. 

Установена е една от най-южните локации на Червенобузата костенурка по 

Черноморското ни крайбрежие. 

От обикновените видове птици, са събрани геореферирани данни за голямо 

белогушо коприварче, полско врабче, бял щъркел, голям синигер, черен бързолет, 

алпийски бързолет, пъдпъдък, папуняк, качулата чучулига, полска чучулига, 

червеногърба сврачка, сива овесарка, градска лястовица. Установени са още 57 други 

видове птици в литоралната зона, като повечето от тези данни са с потвърдителен 

характер. 
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Приложение 2. към подзадача РП.I.7.2-4. Въздействие на климатичните промени в 

комплекс с други фактори върху биологичното разнообразие с акцент върху ендемичните, 

редките видове и почвени животински съобщества 

 

1. Изследване на почвени нематодни съобщества в различни климатични области 

 

1. В периода 28.02.20г до 02.03.20 г бяха взети сборни почвени проби от различни по 

възраст лозови насаждения в Лесура, Кочериново и Кресна, разположени в три различни 

климатични области. Обработени са 24 почвени проби. Почвените нематоди са изолирани 

и фиксирани в 4% формалин за дълготрайно съхранение. 

2. Изработени са 69 полутрайни микроскопски препарати на нематоди от почвени 

проби, взети през пролетта, лятото, есента и зимата от две стационарни площадки (10 и 50-

годишни лозови насаждения) от област с умерен континентален климат (Лесура, 

Врачанско).  Определени са до род 3310 нематоди. 

3. Установени са общо 44 рода нематоди, от които 41 рода са намерени в почва на 50-

годишното лозе, а 32 рода- в 10-годишното. И в двете площадки най-голямо е богатството 

на родовете през пролетта, а най-малко е през есента (Таблица 1). 

4. Проследена е сезонната динамика в общата численост на нематодите, като най-

висока е през пролетта в двете площадки: 613±58 инд/100 г суха почва в 50- годишното 

лозе и 277±76 инд/100 г суха почва в 10-годишното лозе. Най-ниска численост е отчетена 

през лятото: 42±12 инд/100 г суха почва в 50-годишното лозе и 44±13 инд/100 г суха почва 

в 10-годишното лозе (Фиг. 1). 

5. Проследена е сезонната динамика в трофичната структура на нематодните 

съобщества в двете агроекосистеми, като са установени 6 трофични групи (Хранещи се с 

бактерии; Фунгифаги; Смесено хранещи се; Хищни, Растителнопаразитни и асоциирани с 

растения; Ларви на паразити по насекоми) и 16 гилдии (Ba1, Ba2, Ba3, Ba4, Fu2, Fu3, Fu4, 

Om4, Om5, Ca4, Ca5, Pl2, Pl3, Pl4, Pl5, IP). През пролетта и в двете агроекосистеми, в 

нематодните съобщества доминират нематодите, хранещи се с бактерии, като в 50-

годишното лозе през останалите сезони доминират нематодите-фунгифаги, особено през 

зимата, когато делът им е около 71% от всички нематоди. В 10-годишното лозе делът на 

нематодите, хранещи се с бактерии е относително висок през пролетта и лятото (72% и 

61%) и плавно намалява като достига 38%  през зимата. Хищните и смесено хранещите се 

нематоди са представени по-добре в почвата на 50-годишното лозе, където делът им варира 

от 3% до 20%, като е най-висок през пролетта (20%) и есента (14%), а е най-нисък през 

лятото (3%). Само от 1% до 3% от всички нематоди в 10-годишното лозе се отнасят към 

смесено хранещите се и хищни нематоди, като през есента и зимата хищни нематоди не са 

установени в почви от тази площадка. Нематодите, хранещи се с растения варират от 3% 

до 15% в двете площадки, като делът им в 50-годишното лозе е най-висок (15%) през 

лятото, а в 10-годишното лозе през есента и зимата (11%-12%) – Таблица 2. 

6. Проследена е сезонната динамика на числеността на екологичните групи: 

опортюнисти на обогатяването (ср 1); общи опортюнисти (ср 2); нематоди с 

характеристики на К-стратези (ср 3, 4 и 5). Опортюнистите на обогатяването (ср 1) имат 

относително висок дял сред свободно живеещите нематоди в почвите на 10-годишното 

лозе, като той е най-висок през пролетта (66%), намалява до 30 – 32% през лятото и есента 

и достига до 18% през зимата. Значително по-слабо са представени опортюнистите на 

обогатяването в 50-годишното лозе: максимален е делът им (18%) през пролетта и най-

нисък (6%) през зимата. Нематодите с характеристики на К-стратези (ср 3-5) са слабо  
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Таблица 1. Относителна численост  - %, средна стойност (ср.ст.) и стандартна грешка (ст.гр.) на 

установените родове нематоди през пролетта (I), лятото (II), есента (III) и зимата (IV) в 10 и 50 

годишно лозе от Лесура, Врачанска област. 

 

 
 

 

 

Genera

ср.ст. ст.гр. ср.ст. ст.гр. ср.ст. ст.гр. ср.ст. ст.гр. ср.ст. ст.гр. ср.ст. ст.гр. ср.ст. ст.гр. ср.ст. ст.гр.

Acrobeles 0,33 0,22 – – – – – – 0,50 0,37 1,74 0,45 0,84 0,97 0,40 0,27

Acrobeloides 3,04 0,25 15,63 3,02 10,76 1,47 7,36 2,60 4,00 0,70 9,72 1,52 9,11 1,29 5,37 2,63

Alaimus 0,17 0,19 – – – – – – 0,17 0,19 – – – – – –

Amphibelondira 0,75 0,63 – – – – – – 0,33 0,38 – – – – – –

Aphelenchoides 13,83 1,77 21,15 6,56 29,31 8,23 27,05 5,71 8,17 1,73 9,23 3,27 12,11 4,05 22,19 4,84

Aphelenchus 2,12 0,52 8,71 2,09 4,63 1,72 9,04 1,83 6,83 1,55 22,38 6,31 17,69 3,98 34,86 2,23

Aporcelaimellus 0,62 0,42 – – 0,56 0,64 0,26 0,30 1,17 0,91 – – – – 0,41 0,47

Boleodorus – – 0,42 0,49 – – 0,92 0,38 – – – – – – 0,40 0,46

Cervidellus 0,58 0,67 – 0,00 1,07 0,71 – – 0,33 0,38 – – 1,89 1,94 0,21 0,24

Chiloplacus 1,96 0,57 9,27 2,26 1,88 1,86 6,29 0,48 14,83 3,05 7,78 1,35 7,38 3,25 6,07 0,96

Clarkus 0,17 0,19 0,35 0,41 – – – – 5,83 1,38 0,45 0,52 2,02 1,23 2,08 1,77

Coslenchus – – – – – – – – 0,17 0,19 – – – – – –

Criconema – – – – – – – – – – 1,31 0,96 – – – –

Cylindrolaimus – – – – – – – – 0,17 0,19 – – – – – –

Diphterophora – – – – – – – – 0,33 0,38 – – – – – –

Discolaimus – – – – – – – – 1,83 0,19 1,28 1,20 2,52 1,28 1,01 0,70

Ditylenchus 0,17 0,19 1,59 0,52 6,25 2,11 5,63 0,65 0,83 0,96 2,15 1,38 1,20 0,89 0,61 0,45

Ecumenicus – – – – – – – – 3,33 0,54 0,22 0,26 0,67 0,45 0,42 0,48

Eucephalobus 0,96 0,73 0,69 0,48 0,21 0,24 4,75 1,57 0,67 0,77 1,67 1,12 2,02 1,39 – –

Eudorylaimus – – – – – – 0,40 0,46 – – 0,19 0,22 – – 0,21 0,24

Filenchus 2,79 1,18 1,04 0,43 3,88 1,17 7,59 2,31 13,00 0,67 10,95 2,22 12,99 1,40 13,37 0,62

Geomonhystera – – – – – – – – – – – – – – 0,20 0,23

Helicotylenchus 3,75 1,52 3,57 1,41 7,91 4,69 5,14 2,86 4,50 1,11 8,23 0,65 9,18 3,18 1,07 0,49

Longidorella – – 0,35 0,41 – – 0,26 0,30 0,67 0,44 1,81 1,14 – – – –

Meloidogyne – – – – – – – – – – 2,37 1,31 – – 0,81 0,66

Merlinius 0,17 0,19 – – – – – – – – – – – – – –

Mesodorylaimus – – – – – – – – 0,67 0,77 – – 1,71 0,94 0,20 0,23

Mesorhabditis 4,17 2,82 2,09 1,03 2,83 1,43 2,37 1,35 2,17 0,79 1,41 0,95 0,34 0,39 2,30 1,16

Microdorylaimus 1,25 0,55 1,24 0,84 0,56 0,64 0,26 0,30 4,67 0,99 0,22 0,25 3,04 1,86 0,91 1,05

Mylonchulus – – 0,35 0,41 – – – – 2,00 1,37 0,19 0,22 2,57 1,79 – –

Nygolaimus – – – – – – – – – – – – 1,01 1,17 – –

Panagrolaimus 11,11 3,04 21,92 2,34 10,82 5,08 4,26 2,16 1,50 0,37 6,22 1,31 4,44 2,57 1,92 0,69

Paramphidelus 1,29 0,55 – – – – 0,52 0,60 0,33 0,38 – – – – – –

Plectus 1,29 0,05 6,62 1,63 1,95 1,06 2,53 0,42 3,17 0,19 1,51 0,88 1,00 0,74 1,03 0,71

Pratylenchus 0,17 0,19 – – – – 2,10 0,86 0,17 0,19 – – – – – –

Prionchulus – – – – – – – – – – – – – – 1,25 1,44

Prismatolaimus 0,50 0,37 0,27 0,31 – – – – 2,00 1,54 1,30 1,51 – – – –

Rhabditidae 46,88 5,40 4,52 1,26 13,80 1,61 9,46 2,89 12,67 2,69 5,74 3,24 3,23 1,44 1,68 0,67

Steinernema 0,29 0,34 – – – – – – – – – – – – – –

Thonus 0,83 0,73 0,20 0,23 – – 0,66 0,46 0,33 0,22 0,41 0,27 0,33 0,22 0,42 0,48

Tylencholaimus – – – – 0,21 0,24 – – 0,17 0,19 – – – – – –

Tylenchorhynchus 0,17 0,19 – – – – – – – – – – – – – –

Xiphinema 0,67 0,54 – – 3,39 0,70 1,44 0,75 2,50 0,91 1,06 0,64 2,71 0,34 0,40 0,27

Zygotylenchus – – – – – – 1,71 1,43 – – 0,45 0,52 – – 0,20 0,23

S (брой таксони) 27 19 17 22 33 26 23 27

III50 IV50I10 II10 III10 IV10 I50 II50
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Фиг.1 Обща численост на нематодите (инд/100 г почва сухо тегло) през пролетта, 

лятото, есента и зимата в 10 и 50 годишно лозе от Лесура, Врачанска област. 

 

Таблица 2. Относителна численост на трофичните гилдии нематоди и на трофичните групи: 

Хранещи се с бактерии (BFN); Фунгифаги (FFN); Смесено хранещи се (Om); Хищни (Ca); 

Нематоди, хранещи се с растения (PFN); паразити по насекоми (IP) през пролетта (I), лятото (II), 

есента (III) и зимата (IV) в 10 и 50 годишно лозе от Лесура, Врачанска област. 

 

 
 

 

guilds

ср.ст. ст.гр. ср.ст. ст.гр. ср.ст. ст.гр. ср.ст. ст.гр. ср.ст. ст.гр. ср.ст. ст.гр. ср.ст. ст.гр. ср.ст. ст.гр.

Ba1 62,16 3,73 28,53 2,25 27,45 2,68 16,09 6,03 16,50 2,46 13,37 2,52 8,01 3,78 5,90 0,81

Ba2 8,16 0,85 32,21 3,70 15,86 0,70 20,94 3,40 23,50 3,62 22,42 2,74 22,24 4,37 13,28 2,79

Ba3 0,50 0,37 0,27 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,54 1,30 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Ba4 1,46 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,60 0,50 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BFN 72,27 3,71 61,01 5,37 43,32 3,04 37,55 2,77 42,50 2,50 37,09 4,19 30,25 2,59 19,18 3,55

Fu2 18,90 1,12 32,50 6,40 44,07 8,13 49,31 5,63 28,83 2,30 44,72 5,24 43,99 7,80 71,03 5,48

Fu3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fu4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,24 0,00 0,00 0,17 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FFN 18,90 1,12 32,50 6,40 44,28 8,24 49,31 5,63 29,33 2,45 44,72 5,24 43,99 7,80 71,03 5,48

Om4 2,08 0,95 1,44 0,74 0,56 0,64 1,31 0,77 10,83 1,61 2,31 1,55 8,27 2,86 3,16 0,51

Om5 0,62 0,42 0,00 0,00 0,56 0,64 0,26 0,30 1,17 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,47

Om 2,71 1,31 1,44 0,74 1,11 1,28 1,57 0,79 12,00 2,20 2,31 1,55 8,27 2,86 3,57 0,47

Ca4 0,17 0,19 0,70 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 7,83 2,56 0,64 0,50 4,58 1,56 3,33 1,71

Ca5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 1,17 0,00 0,00

Ca 0,17 0,19 0,70 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 7,83 2,56 0,64 0,50 5,60 2,13 3,33 1,71

Pl2 0,00 0,00 0,42 0,49 0,00 0,00 0,92 0,38 0,17 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,46

Pl3 4,25 2,06 3,57 1,41 7,91 4,69 8,95 2,65 4,67 0,94 12,37 0,86 9,18 3,18 2,09 0,80

Pl4 0,00 0,00 0,35 0,41 0,00 0,00 0,26 0,30 0,67 0,44 1,81 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Pl5 1,41 0,74 0,00 0,00 3,39 0,70 1,44 0,75 2,83 0,79 1,06 0,64 2,71 0,34 0,40 0,27

PFN 5,66 1,79 4,35 0,93 11,29 5,18 11,56 3,73 8,33 0,97 15,24 1,26 11,89 3,49 2,89 0,86

IP 0,29 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IIILe50 IVLe50ILe10 IILe10 IIILe 10 IVLe10 ILe50 IILe50
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представени в 10 годишното лозе – 2-5% от всички свободно живеещи нематоди и 

значително по-добре в 50-годишното лозе – 5% - 25%, като делът им е най-висок през 

пролетта и най-нисък през лятото – Фиг. 2. 

 
Фиг. 2. Относителна численост (%) на екологичните групи: ср 1, ср 2 и ср 3-5 свободно живеещи 

нематоди през пролетта, лятото, есента и зимата в 10 и 50 годишно лозе от Лесура, Врачанска 

област. 

7. Определени са индексите на зрялост (МI, МI2-5) на нематодните съобщества в двете 

стационарни площадки. Ниските стойности на МI в 10-годишното лозе (1.45 – 1.87) са 

показател за наличие на условия на еутрофикация в почвите в тази площадка. По-високи 

стойности МI има в 50-годишното лозе (1.93 – 2.31). Стойностите на MI2-5 в 50-годишното 

лозе са по-високи (2.10 – 2.59) в сравнение с тези в 10-годишното (2.07 – 2.3), но са 

относително ниски и могат да се използват като показател за нарушени екологични 

условия и в двете площадки, особено в 10-годишното лозе (Фиг. 3). 

 
Фиг. 3. Стойности на индексите на зрялост – MI и MI2-5 на съобществата на свободно живеещите 

нематоди през пролетта, лятото, есента и зимата в 10 и 50 годишно лозе от Лесура, Врачанска 

област. 

8. Индексът на потока на веществата (CI) има стойности над 50% само през есента и 

зимата (61% и 75%) в 50-годишното лозе, което е индикатор за предимно гъбно 

разграждане на веществата в почвата през тези сезони. В другата стационарна площадка CI 
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е под 50% през всички сезони, което е индикатор за предимно бактериално разграждане на 

веществата в почвата (Фиг. 4). 

 
Фиг.4 Индекс на потока на веществата (CI)  през пролетта (I), лятото (II), есента (III) и зимата (IV) 

в 10 и 50 годишно лозе от Лесура, Врачанска област. 

 

9. Анализът на профила на свободно живеещите нематодни съобщества: Структурен 

индекс (SI) и Индекс на обогатяването (EI) показват, че само през пролетта в 50-годишното 

лозе екологичните условия в почвата са от ниско до средно нарушени, разграждането на 

веществата е балансирано, почвите са относително обогатени на хранителни вещества, а 

трофичните вериги показват елементи на зрялост (квадрат B). През останалите сезони в 

50-годишното лозе и през всички сезони в 10-годишното лозе, съобществата на свободно 

живеещите нематоди са подложени на значителен стрес, екологичните условия в почвата са 

нарушени в значителна степен, хранителните вериги са прости, къси и неструктурирани, а 

разграждането на веществата в почвата е предимно бактериално (Квадрат А) – Фиг. 5.  

 

 
Фиг. 5. Структурен индекс (SI) и Индекс на обогатяването (EI) на съобществата на свободно 

живеещи нематоди през пролетта (I), лятото (II), есента (III) и зимата (IV) в 10 и 50 годишно лозе 

от Лесура, Врачанска област. 
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10. Предстои определяне и анализиране на нематодните съобщества в стационарни 

площадки от области с преходно-континентален и преходно-средиземноморски климат и 

сравнителен анализ на нематодните съобщества от различните климатични области. 

 

 

2. Изследване влиянието на горските пожари върху почвени съобщества 

 

От района на пожар в с. Стара Кресна са изолирани 5855 екземпляра почвени нематоди, 

а от контролната площадка извън пожарището – 9030. Идентифицирани бяха 66 рода 

нематоди, като в района на пожара са установени представители на 55 рода, а в контролата 

– 61. Те са разделени по трофични групи и функционални гилдии като е изчислена 

средната им численост в 100 г суха почва и срещаемостта в десетте сборни проби за всяка 

от площадките (Таблица 3). Само в пожарището са установени представители на родовете 

нематоди - хранещите се с бактерии Eucephalobus, Metacrobeles и Bastiania; хранещия се с 

гъбни хифи – Dorylaimoides; всеядния – Longidorella и ектопаразитния – Gracilacus. 

Родове, установени само в контролната площадка са съответно хранещите се с бактерии – 

Rhabdolaimus, Anaplectus, Ceratoplectus, Geomonhystera, Ereptonema и Paramphidelus; 

хранещите се с гъбни хифи – Deladenus и Diphterophora; всеядния – Discolaimus и 

хранещите се с растения Heterodera и Neothada. Продължава анализирането на данните.  

 
Таблица 3. Обилие и срещаемост на почвените нематоди от пожарище в района на с. Стара Кресна  

 

  Пожар Контрола 

Гилдия Род 
Средно 

в 100 г суха 
почва 

Срещаемост 
Средно 

в 100 г суха 
почва 

Срещаемост 

Ba-1 Diploscapter 5,3 40% 1,09 20% 

Ba-1 Panagrolaimus 26,1 90% 20,5 100% 

Ba-1 Rhabditidae s.s. 0,5 10% 1,44 20% 

Ba-1 Rhabdolaimus 
 

0% 1,01 10% 

  Ba-1 31,8 100% 24,0 100% 

Ba-2 Acrobeles 14,2 70% 24,6 90% 

Ba-2 Acrobeloides 7,3 50% 20,5 90% 

Ba-2 Anaplectus 
 

0% 13,0 90% 

Ba-2 Cephalobus 60 100% 20,5 100% 

Ba-2 Ceratoplectus  
 

0% 1,96 20% 

Ba-2 Cervidellus 4,8 80% 23,5 80% 

Ba-2 Chiloplacus 59,1 100% 116 100% 

Ba-2 Geomonhystera 
 

0% 1,56 30% 

Ba-2 Ereptonema 
 

0% 1,96 30% 

Ba-2 Eucephalobus 6,4 40% 0 0% 

Ba-2 Eumonhystera 0,4 10% 7,62 70% 

Ba-2 Heterocephalobus 9,8 60% 4,73 40% 

Ba-2 Metacrobeles 0,5 10% 0 0% 

Ba-2 Plectus 17,8 100% 8,95 80% 

  Ba-2 180 100% 245 100% 
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  Пожар Контрола 

Гилдия Род 
Средно 

в 100 г суха 
почва 

Срещаемост 
Средно 

в 100 г суха 
почва 

Срещаемост 

Ba-3 Bastiania 0,4 10% 0 0% 

Ba-3 Metateratocephalus 0,9 20% 0,49 10% 

Ba-3 Prismatolaimus 3,1 50% 1,4 30% 

  Ba-3 4,4 50% 1,89 40% 

Ba-4 Alaimus 0,4 10% 7,36 70% 

Ba-4 Paramphidelus 
 

0% 2 20% 

  Ba-4 0,4 100% 9,36 70% 

  Bacterial Feeding 217 100% 280 100% 

Ca-3 Tripyla 0,9 10% 2,99 30% 

Ca-3 Tripyllina 1,0 20% 0,49 10% 

  Ca-3 1,9 30% 3,49 40% 

Ca-4 Clarcus 1,3 20% 1,46 30% 

Ca-4 Mylonchulus 0,4 10% 1,4 30% 

  Ca-4 1,8 30% 2,86 50% 

Ca-5 Nygolaimus 1,4 30% 1,41 30% 

 
Ca-5 1,4 30% 1,41 30% 

  Carnivorous 5,0 80% 7,76 80% 

Fu-2 Aphelenchoides 19 80% 60,6 100% 

Fu-2 Aphelenchus 20,3 90% 83,2 90% 

Fu-2 Deladenus 
 

0% 2,04 30% 

Fu-2 Ditylenchus 16,2 100% 40,2 100% 

Fu-2 Filenchus 23,8 90% 117 100% 

Fu-2 Lelenchus 0,3 10% 0,52 10% 

Fu-2 Paraphelenchus 35 90% 3,83 20% 

 
Fu-2 115 100% 307 100% 

Fu-3 Diphterophora 
 

0% 1,32 30% 

Fu-3 Tylolaimophorus 0,5 10% 0,46 10% 

 
Fu-3 0,5 10% 1,78 40% 

Fu-4 Dorylaimoides 0,9 10% 
 

0% 

Fu-4 Tylencholaimellus 2,3 50% 9,7 80% 

Fu-4 Tylencholaimus 5,9 70% 7,98 70% 

Fu-4 Tyleptus  0,3 10% 0,46 10% 

 
Fu-4 9,4 100% 18,1 100% 

 
Hyphal Feeding 124 100% 327 100% 

Om-4 Ecumenicus 1,8 20% 5,99 60% 

Om-4 Eudorylaimus 17,1 100% 25,9 100% 

Om-4 Longidorella 0,9 10% 
 

0% 

Om-4 Mesodorylaimus 2,5 30% 3,58 80% 

Om-4 Microdorylaimus 11,4 80% 11,8 80% 

Om-4 Paraxonchium 
 

0% 0,48 10% 
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  Пожар Контрола 

Гилдия Род 
Средно 

в 100 г суха 
почва 

Срещаемост 
Средно 

в 100 г суха 
почва 

Срещаемост 

Om-4 Pungentus 2,3 60% 11,9 70% 

Om-4 Thonus 30,1 100% 17 100% 

 
Om-4 66,1 100% 76,6 100% 

Om-5 Aporcelaimellus 8,3 80% 17 90% 

Om-5 Discolaimus 
 

0% 0,46 10% 

Om-5 Dorylaimellus 0,9 10% 2,35 40% 

 
Om-5 9,2 100% 19,9 90% 

 
Omnivorous 75,2 100% 96,5 100% 

Pp-a-3 Heterodera 
 

0% 0,48 10% 

Pp-a-3 Meloidogyne 5,1 20% 32,1 70% 

 
Pp-a-3 5,1 20% 32,5 70% 

Pp-b-3 Pratylenchus 17 80% 13,9 50% 

 
Pp-b-3 17 80% 13,9 50% 

Pp-c-3 Helicotylenchus 1,4 20% 1,42 20% 

Pp-c-3 Rotylenchus 1,2 40% 1,56 20% 

 
Pp-c-3 2,6 50% 2,98 40% 

Pp-d-2 Gracilacus 1,4 30% 
 

0% 

Pp-d-2 Paratylenchus 58,6 100% 62,2 100% 

 
Pp-d-2 59,9 100% 62,2 100% 

Pp-d-3 Amplimerlinius 3,3 20% 1,41 20% 

Pp-d-3 Geocenamus 1,3 20% 18,4 70% 

Pp-d-3 Tylenchorhynchus 13,7 80% 7,96 70% 

 
Pp-d-3 18,3 80% 27,8 100% 

Pp-e-2 Boleodorus 0,9 10% 1,4 10% 

Pp-e-2 Malenchus 0,9 20% 2,88 40% 

Pp-e-2 Neothada 
 

0% 4,91 50% 

Pp-e-2 Psilenchus 1,3 10% 4,8 60% 

Pp-e-2 Tylenchus 0,4 10% 5,65 30% 

 
Pp-e-2 3,53 40% 19,6 100% 

 Plant Feeding 106 100% 159,0 100% 

 
Общо 528 

 
870 
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New record of the steppe longhorn beetle species 
Phytoecia (Musaria) argus (G. F. Frölich, 1793) 

(Cerambycidae: Lamiinae) in Bulgaria  
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Abstract. New data on the distribution of Phytoecia argus (G. F. Frölich, 1793) 

(Cerambycidae: Lamiinae) in Bulgaria are presented. Six specimens were collected by net 

sweeping and by hand collection around the host plant Trinia glauca (L.) Dumort. in steppe 

grasslands in Chepan Mts. The species is probably more widespread in suitable habitats in 

Western Bulgaria. 

 

Key words: Phytoecia argus, steppe habitats, Bulgaria 

 

Introduction 

 Phytoecia (Musaria) argus (G. F. Frölich, 1793) (Cerambycidae: Lamiinae) is 

distributed from Central to Eastern Europe: Austria, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, 

Hungary, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraine and 

Russia (Central and South European territories) (Danilevsky 2019). The species is also 

reported in NE Italy (Sama & Rapuzzi 2011) and NW Greece (Pesarini & Sabbadini 2007). In 

Bulgaria, Ph. argus is known only by a single record from Skakavitsa railway station in 

Zemen Gorge (Ganev 1984) and is considered to be extremely rare (Bringmann 1998, 

Migliaccio et al. 2007). New data on the distribution and host plant association of the 

species in Bulgaria are presented here. 

 

Material and Methods  

 The material for this study was collected in May 2019 by net sweeping and by direct 

hand collection from dry calcareous grasslands in Chepan Mountains. The studied habitat 

(Fig. 1A) belongs to the mountain petrophytic steppes (Tzonev et al. 2011) and it is located 

within NATURA 2000 ecological network (site “Dragoman”, site code BG0000322). The 

specimens examined are deposited in the Zoological Collection at Faculty of Biology (BFUS) 

of Sofia University “St. Kliment Ohridski”. 

 

Results and Discussion 

 Phytoecia argus (G. F. Frölich, 1793) (Fig. 1C, Fig. 2A, B) 

Material examined: Bulgaria: W Stara Planina range, Chepun Mts., 2,5 km NW Golemo 

Malovo Vill., 42°57’17.9’’N 22°59’06.6’’E, 1065 m., dry calcareous grassland, 11.05.2019, 1 

♂, net sweeping, I. Gjonov leg. (BFUS); the same data, but 42°57’17.5’’N 22°59’12.6’’E, 1078 

m., 17.05.2019, 3 ♂♂, 2 ♀♀, hand collection, D. Gradinarov & I. Gjonov leg. (BFUS). All 
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specimens collected by hand collection were found individually around the stems of Trinia 

glauca (L.) Dumort. (Apiaceae), on the ground (Fig. 1B, C). 

 

 

Fig. 1. Habitat of Phytoecia argus in Chepan Mts. A: General view of the habitat; B: Trinia 

glauca; C: Female among grasses on the ground. 

 

 Species of the genus Seseli L. (Apiaceae) are most commonly cited as host plants of 

Ph. argus (Bense 1995, Rejzek et al. 2001, Sama 2002, Migliaccio et al. 2007, Hoskovec et 

al. 2019). Known host plants of Seseli genus are summarized by Rejzek et al. (2001), 

including the following species – S. pallasii Besser (syn. S. varium Trev.), S. annuum L., S. 

montanum subsp. tommasinii (Rchb. f.) (syn. S. tommasinii Rchb.f.) and S. devenyense 

Simonk. Along with this more accepted view, Zettel (2006) and Merkl & Szél (2012) reported 

a relationship of Ph. argus also with T. glauca from the same plant family for Austria and 

Hungary, respectively. According to Merkl & Szél (2012), beetles can be found as early as 

April at the base of both Trinia Hoffm. and Seseli host plants. Adult beetles are active from 

April to June and the larval development is at the roots of both T. glauca and Seseli spp. 

(Merkl & Szél 2012). Our record seems to confirm the ability of Ph. argus to use T. glauca as 

a host plant as well. 

 The distribution of Ph. argus seems to be restricted to the remnants of natural 

steppe habitats in the Western Palaearctic (Schoppmann 1990, Pokorný 2005, Zettel 2006, 

Merkl 2008, Shapovalov 2012, Dedyukhin 2016). We conclude that the species may be 

useful as an indicator species for the assessment of the conservation status of natural 

steppe habitats in Europe. 
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Fig. 2. Phytoecia argus (G. F. Frölich, 1793), Chepun Mts., 17.05.2019. A: male; B: female. 

Scale bar: 1 mm. 

 

 The mountain petrophytic steppes are widespread in the low mountain regions of 

Western Bulgaria at an altitude of 500 to 1500 m (Tzonev et al. 2011). The first report of Ph. 

argus from Bulgaria (Ganev 1984) lacks information on the habitat type and host plant, but 

petrophytic steppes are also present in the area of the Zemen Gorge. The species is likely to 

be more widespread in suitable habitats in Western Bulgaria. In faunistic studies, host 

plants of both Seseli and Trinia genera must be checked for the presence of beetles. 
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Abstract. Two species of the genus Xylotrechus Chevrolat, 1860 are reported for the first 

time in Bulgaria. A single male of the rare species X. pantherinus (Savenius, 1825) was 

found among entomological materials collected in Sofia. A female specimen of X. stebbingi 

Gahan, 1906 alien in Europe was collected by light trapping in the vicinity of Lilyanovo Vill., 

SW Bulgaria. 

 

Key words: Xylotrechus stebbingi, X. pantherinus, Bulgaria 

 

Introduction 

Three species of the genus Xylotrechus Chevrolat, 1860 are known in Bulgaria: X. 

rusticus (Linnaeus, 1758), X. antilope (Schoenherr, 1817) and X. arvicola (Olivier, 1795) 

(Migliaccio et al. 2007). In the present study, two new species of the genus are reported in 

the country - X. pantherinus (Savenius, 1825) and the alien species X. stebbingi Gahan, 

1906. 

 

Material and Methods 

The specimen of X. stebbingi was collected at the end of June 2019 in the vicinity of 

Lilyanovo Vill., above the town of Sandanski, near Sandanska Bistritsa River (SW Bulgaria, 

Pirin Mts.). The specimen was attracted to light („light tower“ with a 160 W MBFT lamp, 

blacklight fluorescent tube and actinic lamp) on the road passing through a sycamore forest 

(Fig. 1). Most common tree species in the surrounding area are Platanus orientalis L., 

Juglans regia L. and Alnus glutinosa (L.). Solitary trees and shrubs of Carpinus betulus L., 

Salix alba L., Corylus avellana L., Robinia pseudoacacia L., Malus domestica Borkh., Prunus 

spp., Pyrus sp., and Sambucus nigra L. are also present in the habitat. The hill slope 

adjacent to the site is covered with Quercus pubescens Willd. and Juniperus communis L. 

The specimen of X. pantherinus was collected by students in a field course in the city 

of Sofia and the surrounding area in June 2015. Additional data about the collection event 

are not available. 

The examined specimens are deposited in the Zoological Collection of Sofia 

University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Biology (BFUS). 
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Results and discussion 

Xylotrechus (Rusticoclytus) pantherinus (Savenius, 1825) (Fig. 2: A) 

Material examined: Bulgaria: Sofia, June 2015, 1 ♂ (unknown collector). 

X. pantherinus is a Eurosiberian species with boreomontane distribution in Europe 

(Hellrigl 2012). The species is monophagous on Salix spp. (Salicaceae) (in the European part 

of its range - on S. caprea L.) (Sama 2002). Almost throughout all its European range, the 

species is considered to be rare (Laugsand et al. 2008, Kierdorf-Traut 2009, Serafim 2009, 

Ilić & Ćurčić 2015). Only in this century the species was reported in France (Brustel et al. 

2002) and in Lithuania (Tamutis et al. 2011). Тhe apparent rarity of X. pantherinus may be 

due to its fragmented distribution and peculiarities in its biology (e.g. Laugsand et al. 2008, 

Hellrigl 2012). Considering that the species is known from Romania (Serafim 2009) and 

Serbia (Ilić & Ćurčić 2015), its presence in Bulgaria is not surprising. The species has 

probably been overlooked in previous studies. New findings of this species from the country 

are desirable. 

 

 

Fig. 1. Locality of X. stebbingi in Bulgaria (picture taken on 12.09.2019). 

 

Xylotrechus (Xylotrechus) stebbingi Gahan, 1906 (Fig. 2: B) 

Material examined: Bulgaria: Pirin Mts. above the town of Sandanski, SW Lilyanovo 

Vill., 41°36’44.85’’N 23°18’42.90’’E, 470 m, 27 June 2019, 1 ♀, at light, O. Sivilov & B. 

Zlatkov leg. 

X. stebbingi originated from Central and South Asia and has recently been 

introduced in the Mediterranean region (Gahan 1906, Sama 2002). In Europe, by the end of 

the 20th century the species was found in Italy, Switzerland, France and Greece (Sama 

2002). In the present century X. stebbingi was reported in Slovenia, Croatia (Brelih et al. 

2006), Spain (Recalde & San Martín 2015) and Albania (Kovács 2015). The known localities 

of the species in Northern Greece (Sidirokastro and Himmaros) are only 15-20 km from the 

Bulgarian border (Dascălu et al. 2012), with the closer Sidirokastro being about 40 km from 

the species locality in Bulgaria. So, the species most probably has come to Bulgaria as a 

result of natural dispersal from Greece without assistance of human activity. Usually after 

its establishment in a new territory this species continues to expand its range (e.g. 
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Cocquempot et al. 2012, del Peral et al. 2017). Therefore, new records in Bulgaria are quite 

possible. In Europe, X. stebbingi is polyphagous on deciduous trees (Sama 2002). Negative 

effect of X. stebbingi on the trees has been reported by Braud et al. (2002). Assessment of 

the impact of the species on forest habitats in Bulgaria is desirable. 

 

 

Fig. 2. X. pantherinus (A) and X. stebbingi (B), collected in Bulgaria. Scale bars: 1 mm. 
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1. Въведение 
Принципният подход на настоящия документ цели максимална конкретизация на модела 

данни, който да бъде разработен по проекта, без да бъде изгубена гъвкавостта към изменения в 

констатациите и основния подход.  

В тази връзка, в умален мащаб за целите на ИБЕИ-БАН, е приложен адаптиран вариант на  

подхода, възприет от ООН при създаването на препоръките за единни международни 

стандартизирани търговски и транспортни документи документи (UN EDIFACT) и номенклатурата 

Хармонизирана система за описание и кодиране на стоки (WCO HS). Процесът на прилагане на 

адаптирания вариант на тези подходи може да бъде обобщен както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализът е изготвен от Кремена Гочева на база на задълбочени разговори с други участници в 

проекта: проф. Бойко Георгиев, гл. ас. Радка Фикова, ас. д-р Лъчезар Якимов, Валери Георгиев, доц. 

д-р Светла Братанова – Дончева, д-р Людмила Лозанова и Елена Смерджиева.  

2. Анализ на източници 

21. Вътрешни източници на данни в ИБЕИ 
За целите на този доклад бяха анализирани източници на данни, изготвени от ИБЕИ/БАН 

или администрирани от института по международни проекти, както и документи на външни 

организации, чиято дейност има отношение към работата на института и съответно организацията 

на данните в информационната система.  

Анализираните вътрешни източници са извадка от образци, спадащи към следните групи: 

 Налични архивни данни, на електронен и материален носител, в т.ч. недокументални 

източници като напр. експонати и техните метаданни 

 Публикации 

 Доклади и уеб страници по проекти 

1. Анализ на 
източници 
(Дейност 1) 

Преглед на 
източници 

Преглед на данни 
(тип, файлов 

формат, 
структура на 

данните) 

Обобщени 
изводи 

2. Анализ на 
метаданни 
(Дейност 1) 

Преглед на 
източници на 

данни 

Преглед на 
метаданните и 
структурата на 

данните 

Извличане на 
елементи данни 

3. Модел на 
данните 

(Дейности 2, 3)  

Избор на 
инструменти за 

формализация на 
модела 

Описание на 
модела, 

приложим в 
ИБЕИ 

Механизми за 
въвеждане на 
съществуващи 

данни 

4. Консултация 
и одобрение 

(Дейности 2, 3) 

Представяне на 
документа пред 

производителите 
идържатели на 

данни 

Събиране и 
отразяване на 

коментари 

Финализиране и 
утвърждаване на 

документа  

https://www.unece.org/cefact/edifact/welcome.html
http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-the-harmonized-system.aspx
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 Данни, събрани по проекти 

Въз основа на анализа могат да бъдат направени следните изводи: 

1. В ИБЕИ-БАН се събира информация под формата на първични източници на 

материални носители и в електронен вид, като исторически е преобладавало 

събирането на материални носители. Съществуващите електронни данни са под 

формата на електронни колекции на данни на отделни служители и отделни опити за 

организация на данни по проекти чрез бази данни или подаване на данни към 

международни мрежи. 

2. Събирането на материални носители намалява с намаляването на изискванията за 

предоставяне на информация на хартиен носител по проекти и обществени поръчки, но 

е малко вероятно да изчезне напълно, тъй като събирането на експонати и 

лабораторната обработка за изготвяне на препарати е неотменна характеристика на 

изследователската дейност на редица изследователи от всички поделения на института. 

Това поставя въпроса за систематизиране на дигитална информация за степента на 

възможната им дигитализация, инвентаризацията и управлението на знанията за 

налични материални носители.  

3. Данните на електронни носители към момента не са централизирани и не е 

определена политиката за споделянето им. Тази липса на правила води до нежелание 

за споделяне на събрани данни преди публикуването им, а в някои случаи и след това. 

В резултат е затруднено обхващането на данните в института като размер, файлов 

формат, съдържание и качество.  

4. Вследствие на разпокъсаното управление на данните, изследователите, които ги 

събират, не могат да се възползват в пълна степен от синергийния им потенциал за 

сътрудничество в рамките на института. Липсва и единно представяне на наличните 

данни, което би било полезно за повишаване привлекателността на ИБЕИ като 

партньор в изследователски проекти и за решаването на задачи по изпълнение на 

политики съвместно с администрациите и бизнеса.  

5. Друг ефект от липсата на единна политика за данните в ИБЕИ е индивидуалното 

използване на приложения и облачни платформи с необходимата за отделни 

изследователски задачи функционалност, но и с различни и не винаги достатъчно 

прозрачни правила за собственост върху данните.  

Предвид горните констатации, работата по настоящия проект се основава на няколко паралелни 

подхода в рамките на дейности 1 и 2: 

1. Top down подход за идентифициране на данни и информация по публикации на 

института. За този подход е възможно относително лесно намиране и индексиране на 

онлайн референции на английски в индексирани издания. Като пример на Фигура  1 е 

представен процесът на извличане на референции за статии в издания с DOI и статии, 

индексирани от Google Scholar, с мениджъра на референции JabRef. JabRef е софтуер с 

отворен код, който позволява компилирането и експорта на списъци с референции.  
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В процес на разработка са и специализирани инструменти за анотиране на статии в 

PDF формат, което би позволило да се реши въпроса с голям брой само-

публикувани статии, напр. в онлайн платформи като Researchgate (Amjad et al., 

2014). Не толкова лесно е индексирането на издания на български, за които 

автоматизираните инструменти не са така добре пригодени. За по-стари издания е 

необходима дигитализация. Също така, към момента не  е възможно извличането 

на структурирани списъци с референции чрез интерфейса на системата SONIX, който 

извлича списъци само в MS Word. За автоматизиране на процеса е необходимо да 

се осъществи връзка с екипа, поддържащ SONIX и евентуалното създаване на 

Фигура  1 Използване на мениджъри на референции за индексиране на литературни 
източници 
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възможности за експорт в CSV или RDF формат би позволило да се намали времето 

за обработка чрез този подход. 

2. Bottom up подход за идентифициране на данни и информация чрез контакти с учените, 

които ги събират и/или съхраняват и архивират. За целта настоящият документ ще се 

предостави за обсъждане и допълване от академичния състав на ИБЕИ с цел събиране 

на достатъчно ясна информация за видовете структури данни, особеностите на техните 

метаданни и класификационни единици и допълване на модела на данни на института, 

наред с онлайн въпросник и инструмент за самооценка на данните. 

3. Приоритетно архивиране на електронни и хартиени носители с данни и информация и 

идентифициране на други материални носители (образци, колекции, хербарии и т.н.) 

от напуснали и пенсионирани служители в рамките на бюджета на проекта с цел 

спасяването на застрашени от разрушаване носители. Поради ограничения обем на 

финансиране в рамките на настоящия проект, дигитализирането на материалните 

носители не може да бъде изпълнено в него в пълния си обем, но процесът по т. 2 ще 

даде информация за необходимия обем такива работи и ще позволи планирането им 

от други източници на финансиране. 

22. Източници на външни данни 
Източниците на външни данни са ключови за работата на изследователите в ИБЕИ и 

съответно следва да са леснодостъпни в информационната му система. Те са във все по-голяма 

степен достъпни онлайн и развитието на уеб интерфейсите на разработчиците им все по-често 

позволява значителна селективност в намирането им преди  сваляне и/или автоматизирана 

обработка в облачни услуги и намаляване обема на свалените данни.  Начините на  извличането 

им могат най-общо да се групират както следва: 

1. Сваляне на информация чрез автоматизирано обхождане на уеб страници (web 

crawling) с последваща обработка (почистване, подреждане и използване за 

изследователски задачи) от потребителя на негов компютърен ресурс. Тези методи за 

извличане не са свързани с познания за данните, макар че някои софтуерни 

инструменти могат да подпомогнат потребителите в разпознаване на зависимости1. 

Тези данни като правило не заемат много дисково пространство, тъй като могат да се 

обединят в таблици със значителна степен на компресия.  

2. Селективно сваляне на данни с различни методи, най-често през потребителски 

интерфейс или автоматично чрез автоматизиран потребителски интерфейс на 

доставчика на данни (АPI). Пример за подобни данни са публикуваните от 

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) сателитни изображения и продукти, 

получени от тях в съчетание с теренни наблюдения по европейски програми и данни 

от държавите-членки на ЕАОС2. За сваляне на тези продукти е осигурен уеб интерфейс, 

АPI и специализиран софтуерен продукт, който се осигурява и поддържа от 

Европейската космическа агенция. Тези данни като правило са нерелационни, в 

много случаи и геореферирани и спадат към категорията Големи данни (Big data). 

Съхраняват се в различни файлови формати, но размерът на файла е голям, поради 

което не е целесъобразно дублирането и трайното им съхранение в 

информационната система на ИБЕИ. Същевременно е необходимо да се реши 

                                                           
1
 Като например библиотеката Beautiful Soup за Python с отворен код или функционалността „Запитване по 

примерни стойности (Query by example) в аналитичния софтуер Power BI. 
2
 https://scihub.copernicus.eu/ , https://www.copernicus.eu/en  

https://scihub.copernicus.eu/
https://www.copernicus.eu/en
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въпроса с възможността за бързото им селективно сваляне, обработка съвместно с 

данни на учените от ИАОС с възможност за съхранение на резултатите в 

информационната система на ИАОС и изтриване на временно използваните данни от 

външни източници. За подобни задачи е подходящ форматът „виртуална 

лаборатория“, който на практика е виртуална машина за определени цели с добра 

интернет свързаност и възможност за научна работа (т.е. писане на скриптове на 

популярни езици като R, Python за подреждане и почистване на данните, 

статистическа обработка или научни анализи.  

3. Виртуални сървъри или облачни решения на доставчика на данни за обработка на 

данни и сваляне само на резултатите от обработката. Такива са например централата 

за климатични данни на програма Коперник3 (Фигура  2.a), Google Earth Engine4 

(Фигура  2.б) или виртуалните лаборатории, които ще се разработват и в рамките на 

Европейската инфраструктура за дългосрочни екосистемни изследвания. На практика 

те могат да намалят изискванията към информационната система на ИБЕИ, като 

елиминират потребността от някои видове обработка в нейните виртуални 

лаборатории.  

 

Фигура  2 а) Услуги на централата за потребителски данни за климата по програма Коперник, пример – модел за 
съчетавана не слоеве данни за загуба на почви от тематичната услуга (case study) „Почвена ерозия“. Източник: 
Коперник климатични данни ; б) Конзола за изготвяне на потребителски скриптове за обработка на данни от 
колекцията на Google Earth Engine, източник: документация на Google Earth Engine 

                                                           
3
 https://www.copernicus.eu/en/services/climate-change  

4
 https://earthengine.google.com/  

https://www.copernicus.eu/en/services/climate-change
https://earthengine.google.com/
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3. Анализ на метаданните 

31. Характеристики и основни типове на метаданните 
Метаданните са разнородни по типа си и използваните класификационни системи и 

номенклатури. Примери за различни метаданни, групирани по някои основни характевристики на 

данните, включват: 

1. Метаданни, описващи различни характеристики на един и същ обект. Такива могат 

да бъдат например данни за пространствения обхват, координатната система и 

времевия обхват на отделен набор геореферирани данни, или номенклатура за 

класифициране в даден аспект, които може да се отнасят към един или повече 

обекти в базата данни (пример за три различни номенклатури за класифициране са 

екосистемните класификации IUCN на глобално ниво, MAES на европейско ниво и 

Метдологическата рамка за картиране и оценка на екосистемите и екосистемните 

услуги на национално ниво). 

i. ,  

b. Специални набори от метаданни за характеризиране на различните 

присъщи мащаби на данните, във връзка с: 

i. вътрешните характеристики на наблюдавания обект, напр. 

естествени градиенти на растителност, почви, води и т.н. които 

разграничават дадена екосистема от съседните й екосистеми 

ii. характеристики на методите за измерване, като например размер на 

пиксела за сателитни изображения, размер и вид на пробната площ 

за теренни наблюдения, мащаб за топографски карти, минимална 

мерна единица и допуск за грешката на измерване при сензорни 

данни 

iii. мащаб на управление, планиране, отчитане или други човешки 

дейности, напр. принадлежност на полигона към защитена зона, 

регулационен план, биогеографски район за докладване по НАТУРА 

2000 и т.н. 

2. Метаданни за класифициране на един и същ обект по различни класификационни 

схеми, напр. един и същ полигон може да има различни класификации с различна 

скала и начин на съставяне, по отношение на: 

a. вида на екосистемата или екосистемите, които се срещат в него, тяхното 

състояние и отделните им биотични и абиотични компоненти 

b. вида и природозащитното състояние на местообитание или местообитания, 

които се срещат в него 

c. специфични характеристики на местообитания на различни видове от 

Червената книга, установени в него 

d. информация за растителни или животински експонати, събрани в полигона 

и техните инвентарни номера съгласно класификацията на ИБЕИ и/или 

чуждестранни колекции, в които са депозирани и характеристики на 

експоната като холотип/паратип/лектотип/синтип/неотип.  

e. информация за видове, установени чрез мета-баркодиране на почвата, с 

референции към тези видове в бази данни с публикувани генни секвенции 

f. информация за установени видове по научни публикации, с библиографска 

справка на публикациите 
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3. Метаданни за характеристиките на носителя, напр. списък полета и указания за 

попълване на хартиени формуляри за теренна работа; файлов формат на 

електронни носители и специфични за дадените данни технически характеристики 

като GPS координати и EXIF метаданни за снимки, версии и уникални 

идентификатори URL/URI за класификации и т.н.  

32. Съчетаване на метаданни 
При съчетаване на два или повече набора данни е възможно един и същ пространствен 

обект да бъде характеризиран в тях по различен начин. Например два набора данни може да 

характеризират един и същ обект в различни координатни системи, да се отнасят към две или 

повече наблюдения в различно време, или да включват измервания по различни методи в 

различни мерни единици. Това налага архитектурата да поддържа свързването на едни и същи 

обекти с различни номенклатури на метаданни, като да е технологично възможно определянето 

на връзките между тези номенклатури, където е приложимо.  

За установяване на особеностите на метаданните и връзките помежду им в отсъствието на 

единен модел данни подбрахме набори данни за един и същ обект на изучаване – екосистеми. 

Наред с това бяха проведени разговори с членове на проектния екип с цел обхващане на 

категориите данни и техните източници за целия институт, както и за параметрите (в т.ч. 

характеристиките на използвания софтуер), които ще определят архитектурата на системата. 

Резултатите са обобщени в паметни записки в Приложение 1. 

Извършен бе анализ на данни от: 

 резултатите на картирането и оценката на екосистемните услуги в България, 

проекти FEMA, WEMA, IBER-GRASS и SPA-Ecosystems,  

 данни от българската мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания (LTER-BG,) 

представени от ИБЕИ и други научни институти – участници в мрежата 

 240 набора данни на ЕАОС, подбрани за целите на осчетоводяването на природния 

капитал и обединени във времеви редове, за които авторът на анализа в лична 

кореспонденция получи експертните оценки на служители от ЕАОС  за пригодността 

им за осчетоводяване на природния капитал.  

Първата констатация от прегледа на данните е, че въпреки общия обект на изучаване, 

организацията на данните в двата вида набори е различна до степен, не позволяваща съвместното 

им разглеждане по еднотипни критерии.  Затова данните за картирането и оценката на 

българските екосистеми, които не образуват времеви ред, бяха разгледани от гледна точка на 

взаимната им съвместимост, а данните на ЕАОС – по предложен от тях метод, в който експерти 

оценяват всеки времеви ред е оценен да/не по няколко критерия: дали е тематично подходящ, 

дали пространственият му мащаб е подходящ и дали е налична серия данни с достатъчна честота.  

321. Характеристики на данните 

Данните от картирането и оценката на българските екосистеми са организирани в 

геопространствени бази даннни на MS Access с общи номенклатури и по единен шаблон за връзки 

между таблиците, който бе зададен по проект MetEcosSMap. Индикаторната система следва 

концепцията „Единна система“ (Mollenhauer et al., 2018, адаптация в Методологическа рамка, 

2017). Извън стандартизираните параметри, базите данни имат различна вътрешна структура и 

наименования на помощните таблици и някои полета в тях, но тези различия не са непреодолима 

пречка пред сравняването им при необходимост, напр. с използването на Power BI.  
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Всички бази данни от картирането и оценката на българските екосистеми съдържат 

детайлна оценка за състоянието на екосистемите и потенциала им за предоставяне на 

екосистемни услуги към момента на картиране. Оценката е извършена по взаимно сравним начин 

на база на набори от индикатори, които позволяват максималното използване на национални 

данни от други източници. Базите данни съдържат количествени оценки на база теренни работи, 

ектраполация, моделиране или експертна оценка, както и качествени оценки, получени по строен 

проследим метод от количествените данни и осигуряваща сравнимост между отделните 

екосистемни типове. 

Извън геопространствени анализ, избраният файлов формат позволява и относително 

лесно извличане, преглед и анализ на атрибутивните таблици на всеки ГИС слой за потребители, 

които не разполагат с ГИС софтуер или не умеят да си служат с него. Това е значително предимство 

пред данните от картиращите проекти на други екосистеми (земи с рядка растителност, гори), 

които са във формат GDB и цялостният им преглед или извличане на атрибутивната информация 

изисква платен софтуер със скъп лиценз.  

Данните по проектите не са съвместени за получаването на непрекъсната карта – пропуск, 

който е предвиден за отстраняване в рамките на настоящия проект и може да послужи за 

допълнителен тест на новата архитектура на данни. В настоящия й вид методологческата рамка не 

свързва състоянието на екосистемите с потенциала им за предоставяне на услуги, но въпреки това 

превъзхожда индикаторната рамка на MAES (Maes et al., 2016), използвана от ЕАОС, която изцяло 

отделя състоянието от услугите и съответно изисква отделни набори данни за двете. Ето защо 

българската методологическа рамка е по-подходяща за оценката на взаимните връзки на 

структура и функции от европейската рамка. От друга страна, в българската методологическа 

рамка не ясно обособени индикатори за натиск и извличането им е възможно , но би изисквало 

допълнителна работа.  

Данните от LTER-BG са организирани по различен начин и в различни файлови формати в 

зависимост от проекта, по който са подавани. Всички данни обаче са в не-георефериран вид (в 

текстови формати или стандартизиран формуляр на MS EXCEL), като информация за 

местоположението на станциите е предоставена отделно – както под формата на точкови 

координати на сензора, така и като полигонна информация за станцията във формати json, kml 

файлове. Преобладават данни в стандартизирания формат на MS EXCEL, който съдържа подробни 

метаданни в самия файл, съобразени с таксономичната схема EnvThess, разработена от 

Европейската мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания eLTER. Такива са всички прегледани 

данни, подадени от ИБЕИ. 

В сравнение с други станции, екипирани по-добре, българската мрежа предоставя много 

по-малко данни с преобладаване на метеорологични и някои физикохимични показатели. За 

никоя от българските станции няма пълен набор от данни за индикаторите за всички видове 

съгласно концепцията „Единна система“ на eLTER. Част от данните не са първични, а са получени 

чрез климатично моделиране по няколко сценария. Данните са депозирани на портала EUDAT и 

имат DOI идентификатор.  

Обобщение на характеристиките на наборите данни на ЕАОС, групирани по индикаторната 

система на MAES, е дадено в Таблици 1 а), б), в), г). Тяхната класификация бе извършена от 

Кремена Гочева след преглед на данните и взимайки предвид експертните оценки на служителите 

на ЕАОС.   
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Таблица  1 Обобщени характеристики на наборите данни на ЕАОС: а) Обща оценка на наборите данни; б) оценка на 
тематично съвпадение; в) оценка за подходящ мащаб; г) оценка на времеви редове 
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322. Анализ на данните и техните метаданни 

Резултатите от анализа могат да се обобщят както следва: 

1. И в двете индикаторни системи (Единна система и MAES) има разминавания между 

параметрите дори и при сходство  на индикаторите. Тези разлики могат да се 

групират както следва: 

a. Малки разлики между параметри, измерващи един и същ обект по сходен 

начин. Пример за такива разлики са различни формулировки на параметъра 

или различни мерни единици за един и същ параметър за различни 

екосистеми. Такива параметри могат да се разглеждат като еквивалентни, 

ако се основават на едни и същи набори данни; в някои случаи може да се 

наложи съвместяването и на други метаданни, напр. мерни единици. 

b. За разлика от българската методологическа рамка, в индикаторната система 

на MAES като параметри се използват не само първични, но и обработени 

данни, напр. „статус и тенденции“ – параметър, който по своята 

формулировка измерва няколко неща едновременно. Съвместяването на 

подобни параметри би изисквало познаване на метода на изчисляването 

им и допълнителна обработка на данните за разделянето им (в примера – 

разделяне на данните за моментно състояние и данните за промяната му 

във времето). 

c. Вследствие на използването на сложни производни параметри, в 

индикаторната система на MAES има частични припокривания на твърде 

специализирани индикатори, напр.за горски екосистеми има параметрите  

Species diversity, richness (number and abundance of species, including vascular 

plants, vertebrates, etc) (number of species, indexes) и Forest tree species 

(number of species or species richness), tree sp. composition (index) измерват 

брой видове, като първият съдържа втория. И тук съвместяването на 

подобни параметри би изисквало познаване на метода на изчисляването 

им и допълнителна обработка на данните за разделянето им. Възможно е 

обаче и връщането към екологически проверени параметри като индекса на 

Шанон. 

d. Някои параметри имат един и същ обект, който обаче се измерва по 

различен начин по обективни причини, напр. хлорофил А за водни 

екосистеми и NDVI  за наземни. В такива случаи сравняването на двата 

параметъра би изисквало  интеркалибрация на измерванията с реално 

сравнение на измервания обект (в случая – биомаса).  

e. В индикаторната система на MAES е възможно припокриване на параметри, 

напр. Forest structural heterogeneity (index from remote sensing) и Forest 

structural homogeneity (index from remote sensing)). В такива случаи е 

желателно използването на параметъра, който е по-добре представен от 

събраните данни 

f. И в двата набора индикатори има пропуски, основно във функционалните 

параметри 

2. Дори със значителния финансов ресурс на ЕАОС набирането на времеви редове от 

данни е затруднено. Същото важи в още по-голяма степен за ИБЕИ. 

3. Начинът на организация на данните в ИБЕИ (в т.ч. изготвените за LTER-BG) и ЕАОС 

отразява много различни работни процеси, чието обединяване изисква значителна 
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работа по установяване на съответствия (crosswalks). Тази особеност е още по-ярко 

изразена, когато се налага сравняване на съществено различни индикаторни 

системи, напр. за екосистеми и местообитания. Подобни затруднения могат да се 

очакват с всякакви други видове външни данни.  

4. Организацията на разгледаните данни на ИБЕИ в електронен вид е удобна за 

изследване и обединяване в модел на данни с помощта на  подходящ софтуер за 

бизнес обработка (business intelligence), напр. Tableau, Power BI. Комбинирането на 

разнородни данни обаче изисква внимателния им анализ, подреждане и 

почистване, като се обръща внимание на всички източници на информация, в т.ч. 

съдържащи се в имена на файлове.  

5. За някои данни (напр. бази данни под ДОС) вероятно ще е необходима външна 

експертиза за трансформирането им.  

6. И в двете разгледани индикаторни системи няма ясна връзка между индикатори, 

свързани с антропогенните фактори (като чистота на водите за къпане или размер 

на защитените територии) и екологични процеси. За свързването им на европейско 

ниво се използва подходът на сравнение между търсене и предлагане за 

съответната екосистемна услуга, който е добре илюстриран от Vallecillo et al (2018). 

В някои случаи на оценка за управленски решения антропогенните фактори дори са 

отделени в свои номенклатури, напр. номенклатурите на натиски и мерки по 

Директивата за местообитанията, всяка от които съдържа около двеста вида 

натиски/ мерки. 

7. Подходът Единна система е относително по-добър за групиране на индикатори в 

групи, отговарящи на екологични критерии, докато наборът данни на MAES e по-

подробен откъм индикатори, свързани с човешката дейност и потребности. 

8. Дори и най-голямата възможна хармонизация на индикаторни системи не 

подсигурява срещу съществен дисбаланс, основно между много по-добре 

изучените екосистеми със стопанско значение и останалите екосистемни типове. 

Това се отнася както до броя параметри, така и до баланса между броя индикатори 

в структурните и функционалните индикаторни групи (и в двете разгледани 

индикаторни системи функционалните параметри са по-слабо застъпени, а за някои 

екосистемни типове липсват изцяло. 

9. В индикаторните системи обикновено има подсистеми, разработвани от 

специалисти за дадения екосистемен тип и съответно не винаги има консистентност 

между параметрите за различните екосистемни типове. В този смисъл е възможно 

някои параметри да липсват в даден екосистемен тип дори тогава, когато имат 

екологичен смисъл в него.  

10. Извън подробно разгледаните екосистемни данни и техните класификационни 

метаданни на ниво екосистемни индикатори и параметри, подобни  

11. Особени случаи, които следва да се имат предвид при създаването на 

архитектурата, са: 

a. Времеви редове от еднотипни данни, напр. измервания, извършени 

последователно от няколко различни модела метеорологични станции на 

една и съща площадка. Този въпрос изисква особено внимание предвид 

статичния характер на повечето индикаторни системи. Дори причинно-

следствената рамка DPSIR, която се използва от ЕАОС в много и различни 

аналитични контексти не е последователно интегрирана в индикаторната 

система на MAES.  
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b. Времеви редове за едни и същи данни, измерени с различни методи, напр. 

в един полигон може да има водно тяло, чиято биомаса се измерва със 

съдържание на хлорофил А и сухоземни екосистеми, чиято биомаса се 

следи чрез формиране на NDVI индекс от сателитни изображения. 

c. Метаданни за управление на данните по отношение на: 

i. версии на данните и евентуалната им прекласификация, ако такава е 

извършена в новата версия на набора данни, използвайки по-стари 

данни заедно с други данни и/или преизчислявайки по различен 

метод. 

ii. вид данни, напр. първични с връзка към теренния формуляр или 

обработени с връзка към документация за използваните първични 

данни, методите за анализа и моделирането им 

iii. характеризираща статистика на данните, напр. източник в рамките 

на информационната система (файлов път), единен идентификатор 

и евентуално външна XML/RDW/OWL или друга семантична схема за 

външни данни, брой записи, брой грешки, брой празни стойности. 

Тази статистика може да бъде онагледена и с помощта на 

визуализации, вградени в модела данни.  

Въз основа на анализа се налага заключението, че системата на ИБЕИ следва да позволява 

изключителна гъвкавост по отношение на включването на нови класификации и 

синонимизацията на класификации. Може да се очаква всеки обект на данни да бъде свързан а 

по няколко класификационни схеми. Това налага създаването на единен, лесно разширим модел 

на данни, който да позволи включването на разнородните материални и електронни източници на 

информация (вж. Приложение 1) . 

4. Модел на данните – концептуализация 
Въз  основа на извършените анализи към момента  са възможни някои първоначални 

изводи за архитектурата и концептуалния модел  на  информационната  система и ограниченията, 

наложени от информационни, организационни, технологични фактори и ресурсната обезпеченост  

по проекта.    Резултатите могат да се  обобщят както следва: 

1. В  основата на системата трябва да залегне гъвкав модел от данни, който да позволява 

включването на  разнородни материални, електронни и онлайн носители  с много 

разнообразни елементи данни, не винаги описани достатъчно добре в метаданните.   

2. Този модел трябва да бъде скалируем в случай на съществена промяна в броя описателни 

системи (напр. таксономии, синонимни системи и т.н.) и количеството и характера на 

данните (евентуален преход към Големи данни, децентрализация във връзка с ползване на 

облачни инфраструктури, външни изчислителни ресурси и т.н.) 

3. Моделът трябва да е технологично инвариантен в максимална степен, така че да не се 

налагат съществени изменения при промяна на софтуерното или хардуерното му 

обезпечаване и/или преход към външни услуги. 

Предвид описаните характеристики, на Фигура  3 е представена концептуализация на 

модела на данни: 
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Фигура  3 Концептуализация на модела на данни: основни компоненти 

Така предложеният модел на данни следва да поддържа лесни и  максимално 

автоматизирани методи за описване на всички елементи и връзките помежду им. За избягване на 

софтуерна несъвместимост и затруднения при изучаването на разнообразни софтуерни продукти е 

желателно едни и същи софтуерни продукти да се използват за описание и на двата компонента на 

модела данни.  

С
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м
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о
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Описателни модели 
• Класификации, напр. таксономия 

• Метаданни 

• Индикатори, напр. за състоияние 
на екосистема 

• Други характеристики на обекти, 
напр. синонимия на видове 

Материални носители 
с данни  
• Публикации 

• Доклади по проекти 

• Първични хартиени данни, напр. 
теренни формуляри 

• Други материални носители, 
напр. експонати в колекции 

Електронни носители с 
данни 

• Релационни бази данни 

• Файлове с информация, напр. 
теренни формуляри 

• Геобази данни 

• Други геореферирани данни 
(шейпфайлове, GPS track и т.н.) 

• Нерелационни данни 
(неструктурирани текстове, 
мултимедийни файлове, снимки, 
видео и т.н.) 
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Софтуерни компоненти 
• Операционни системи, в т.ч. 

виртуални машини 

• Служебен софтуер, напр. 
сървъри 

• Приложен софтуер на машини на 
ИБЕИ 

• Приложен софтуер на собствени 
машини на потребителите (напр. 
смартфони) 

• Приложен софтуер като услуга 

• Управление на лицензите 

• Външни облачни улсуги за 
системата като цяло 

Хардуерни компоненти 

• Сървъри  

• Персонални компютри 

• Периферна техника 

• Виртуални пространства, напр. 
виртуални лаборатории, облачни 
услуги за съхранение 

• Интернет на нещата (сензори, 
дрони, подводни автономни 
апарати и т.н.) 

Политики и процедури 
• Политики за достъп до данни 

• Политики за достъп до услуги 

• Политика за метаданни 

• Процедури за въвеждане на 
данни, в т.ч. дигитализация, 
верификация 

• Процедури за обработка на 
данни 
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След извършен преглед на възможни софтуерни решения, отговарящи на изискванията и 

ограниченията, произтичащи от настоящия анализ, бяха извършени анализи на възможни 

софтуерни продукти, както следва: 

1. Софтуер за обединяване, обработка и визуализация на данни (business intelligence – 

BI) . В тази категория бяха разгледани лидерите на пазара на BI софтуер, Tableau и 

Microsoft Power BI. Установено бе, че и двата продукта имат сходни функции, в т.ч. в 

безплатните си версии. Разходите за лицензиране на Microsoft Power BI позволяват 

основната част на работата да се извършва с безплатни десктоп инсталации, които 

не са ограничени във функционалността си, а само откъм възможности за 

публикуване и споделяне на модели от данни и самите данни. Също така, Microsoft 

Power BI има функции, идентични с поддържаните в рамките на Microsoft Excel 

функции Power Query и Power Pivot и отлична интеграция с универсално 

използваните офис продукти, в т.ч. MS Access, който съдържа значителни по 

териториален обхват и пълнота налични данни.  

2. Нерелационни бази данни с поддръжка на геореферирани онтологични езици (граф 

бази данни). Поради ограничения бюджет на проекта в него е нeвъзможно 

закупуването на ГИС лицензи, което налага за геореферираните данни да се 

премине към решения за съхранение, поддържащи GeoSPARQL и ГИС продукти с 

отворен код. Разгледани бяха над 30 продукта с подходящи характеристики от 

класацията на DB-Engines5 . От тях на изискванията за поддръжка на GeoSPARQL 

отговарят два продукта – GraphDB и Virtuoso. GraphDB е глобално утвърден продукт 

на българската фирма Онтотекст с безплатна версия, а Virtuoso е на разположение 

като продукт с отворен код и комерсиален продукт.  

 Въз основа на този анализ бяха избрани за тестване Microsoft Power BI, GraphDB и Virtuoso, 

като и за трите са извършени тестови инсталации и е в ход тестване. След приключване на 

тестването в следваща версия на този документ ще бъде прецизирана и концепцията за 

архитектурата на системата, която е разработена тук. 

За структуриране на граф базата данни следва да се определят основните категории обекти, 

техните взаимозависимости от тип „е част/инстанция от“, „е относим към“, “е автор на” и т.н. 

Първи вариант на такава концептуализация е представен на Фигура  4 

                                                           
5
 https://db-engines.com/en/  

https://db-engines.com/en/
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Фигура  4 Концептуализация на модела на данни: основни типове обекти 

Наред с дефинирането на обектите е необходима концептуализация и на връзките помежду им. С 

оглед на съкращаване на пътя за най-ресурсоемките заявки в рамките на графа, бе приета за 

целесъобразна звездна архитектура, центрирана около обектите на наблюдение и самите 

наблюдения (категории, които се очаква да генерират най-много и разнообразни записи). 

Останалите категории се приемат като атрибутивни към тези две основни категории. В резултат се 

оформя следната концепция за модел на данни (Фигура  5): 

 

Фигура  5 Концептуализация на модела на данни: връзки между основните типове обекти 
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5. Концепция на архитектурата 
От така съставената концепция за модел на данните произтича архитектурата на системата, 

която е показана схематично на Фигура  6: 

 

Фигура  6 Концептуализация на архитектурата 

Както се вижда от Фигура 6, потребностите от техника надвишават бюджета на настоящия 

проект. Така в рамките на тази задача следва да се приоритизра каква част от техниката в рамките 

на ИБЕИ (жълтото поле на Фигура  6) да бъде закупена в рамките на проекта и да се обсъди как да 

бъде набавена останалата част от необходимите ресурси. 

6. Консултация и одобрение 
Този етап е подготвен до ниво съставяне на анкета. Същата е налична за преглед от 

проектния екип на адрес 

https://docs.google.com/forms/d/1rO5PQB2zZ_uctxYA3MHP02Se2ANFfDD7wPIJ0HxDueY/edit?usp=sha

ring .  

Целта на анкетата е да подпомогне съставянето на пълна картина за източниците на данни 

и използваните в момента методи за обработката им, след което в този раздел на следващата 

версия на документа да бъдат добавени конкретни характеристики на двата компонента на 

модела данни и да бъде конкретизирана архитектурата.  

По анкетата бяха получени и нанесени коментари и окончателният й вид е подготвен за 

представяне за одобрение от Директора и изпращане на служителите за попълване 

(представянето за одобрение трябва да стане до 20.10.2020 г.) 

 

https://docs.google.com/forms/d/1rO5PQB2zZ_uctxYA3MHP02Se2ANFfDD7wPIJ0HxDueY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1rO5PQB2zZ_uctxYA3MHP02Se2ANFfDD7wPIJ0HxDueY/edit?usp=sharing
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Приложение 1 Проведени разговори със служители на ИБЕИ относно модела на данни и 

техническите особености на архитектурата 
ПАМЕТНА ЗАПИСКА 

От работни срещи за класификацията на данните на ИБЕИ, 16. и 20-21.01.2020 г. 

Участници:  

Проф. Бойко Георгиев 

гл. ас. Радка Фикова 

Кремена Гочева 

 

Обсъждани теми: 

1. Класификации на данни по проекти на ИБЕИ.  

1.1. На ниво вид следва да се има предвид както таксономията, така и други характеристики, 

напр. генотип, синонимия 

1.2. В някои области на класифициране няма утвърден единен стандарт. Например 

синонимията на видове се различава между публикациите и обобщение е възможно да 

има най-много на ниво вид 

1.3. По всяка научна тема има редица проекти, в които са участвали голям брой учени. В някои 

от проектите ИБЕИ участва само в определени части, напр. една от няколкото групи 

организми 

1.4. Исторически се мени организацията на данните, напр. в паразитологията са правени 

класификации според типа паразит, а по-късно и според гостоприемника. В крайна сметка 

по проект Fauna Europaea са съставени списъци на организми по държави, преминали peer 

review от експерти от съответната държава.  

1.5. Също така значими европейски колекции, в които е подавана информация и в някои 

случаи експонати или генетичен материал на екземляри от ИБЕИ, имат свои класификации, 

които се различават една от друга 

1.6. Във всяка категоризация има сериозен потенциал за неточности, различия на мнения, 

погрешна класификация и т.н., които биват коригирани впоследствие. Има опасност и от 

други видове щети, напр. неправилно съхранение или погрешно бракуване на колекции, 

загуба или разместване на етикети, форматиране на диск с данни без резервно копие и 

т.н.).  

1.7. Важно е да има еднозначна класификация на отделни обекти, напр. няколко екземпляра в 

една колекция, от които един е холотип, а останалите са паратипове. Тази идентификация 

е важна за верификация и евентуална бъдеща прекласификация (в този пример – избор на 

лектотип измежду синтипове, когато първоначално не е бил избран холотип или 

холотипът е унищожен, или неотип при унищожаване на цяла колекция). Някои от 

обектите (напр. индивиди от рядък вид) са с научна значимост.  

1.8. Изображенията също носят кодирано знание, напр. рисунки и скици на видове ги 

характеризират съгласно разбирането на изготвящия ги експерт 

1.9. Потенциалните обекти на изучаване са много, напр. броят установени видове у нас е 

около 27 000, а оценката за цялостното видово разнообразие е около 40 000. За всеки 

такъв обект може да е необходима съвместна работа на екип учени с различна 



22 | С т р .  
 

специализация. Това налага създаване на връзки между обекти и лица (учени и други, 

напр. доброволци, които са заснели даден вид) за проследяване на историята на обекта, 

които работят по тях. Подобни връзки, на свой ред, биха позволили откриване на наличие 

на данни, неизвестни до момента връзки между обектите и съответно създава и добри 

възможности за метапубликации за биоразнообразието в България.  

1.10. При по-сложни обекти на изучаване класификациите са йерархични и включват 

значително по-подробни особености на нивата в йерархията. Пример за такава 

класификация е Единната система, която се използва от Глобалната и Европейската мрежи 

за дългосрочни екосистемни изследвания. Тя е доразвита в България от екип под 

ръководството на ИБЕИ за нуждите на картирането и оценката на екосистемите, 

използвана е частично при концептуализацията  и е формализирана в класификацията 

EnvThess. EnvThess е изготвяна с международно участие и е била отворена за коментари 

до приключването на проект EnvEurope. Публикувана е в интернет, но е налична и версия 

на XML, която е значително по-удобна за машинна обработка. Тази класификация също е 

йерархична, но за разлика от дълбоки класификации като таксономията има по-малко 

йерархични нива (система – подсистема – индикатор – параметър) и по-подробно 

описание на всяко от тях (напр. параметърът се характеризира с мерна единица, 

източници на данни, периодичност и точност на тези източници, особености за 

измерването като тип и система на сензора, местоположение и т.н.) 

1.11. На електронен носител са изготвяни различни бази данни, напр. BulBionet (на 

Access), Biomonitor (под DOS). Принос на ИБЕИ има и в World Register of Marine Species 

(WORMS), Fauna Europaea, Фауна на България, Червената книга на България и редица 

други каталози. В някои от тях имаме   

2. Източници на публикации и начин на работа с тях за събиране на данни 

2.1. Системата  SONIX на БАН съдържа информация за публикации от около 10 години.  

2.2. По-стари са метаданните на публикации в системи като Scopus, Web of Science. Те имат и 

свои метрики. 

2.3. Най-старите публикационни системи датират от около 50-те години на 20. век. Абонамент 

за тях в ИБЕИ има от 1965 г. насам, като първият абонамент е бил на тогавашния патентен 

институт ЦИНТИ. Абонаменти се правят от МОН.  

2.4. Платените публикационни източници позволяват много по-подробно търсене, напр. по 

грантова агенция, институция на авторите и т.н., както и анализи на извлечените справки 

за управленски или изследователски нужди, напр. % авторитетни публикации от България 

(пример: за 2019 г. общо с българско участие са над 4 000 публикации, от които 37% са от 

БАН). Безплатни източници като Google Scholar са със значително по-ограничени 

възможности а търсене и справки.  

2.5. Макар че е възможно извличане на статии със съавтори от ИБЕИ, всички международни 

публикационни системи се фокусират върху публикации на английски. За покриване 

източници на български е необходимо. 

2.5.1. За електронни издания: да се проследят български списания и при необходимост да 

се установи контакт с техните редактори за получаване на статиите във формат 

различен от PDF. Основен източник на такива публикации е Acta Zoologica Bulgarica,  

2.5.2. За печатни издания: преглед на броевете от течения на списанията и дигитализация, 

за което да се потърси съдействието на Елена Семерджиева. 
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Всички тези особености налагат гъвкава класификация, при която на всеки обект (напр. индивид в 

колекция или учен – експерт) се присвояват разлчини атрибуити, които го характеризират в 

конкретен контекст. Това налага да бъде създаден единен модел данни в новата информационна 

система, който да включва еднозначна идентификация на обекти и различни системи за 

характеризирането им, в т.ч. класификации (напр. таксономия, генетични класификации, 

синонимика, EnvThess). Моделът данни трябва да включва и наукометрия и други характеристики 

на учените от института, които са относими към дейността на института. Подобен анализ не може 

да бъде извършен само от екипа на проекта и е необходима широка консултация.  

 

Протокол: Кремена Гочева 
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ПАМЕТНА ЗАПИСКА 

От работна среща за технически (софтуерни и хардуерни) аспекти на организацията на данните на 

ИБЕИ, 31.01.2020 г. 

Участници: 

Валери Георгиев 

Кремена Гочева 

 

Обсъдени теми: 

1. Управление на информационните системи:  

1.1. Операционната система се определя от характера на приложния софтуер и неговите 

изисквания. Например в момента мейл сървъра на ИБЕИ е на Linux, но за редица продукти 

на същата или други машини се налага виртуализация заради различната им операционна 

система или по съображения за сигурност, поддръжка и т.н. 

1.2. Поддръжката на такава система е времеемка и изисква значителни и променливи 

експертни познания. При използването на разнородни продукти с отворен код значително 

се увеличава и потребността от четене на документация и данни от производители на 

хардуер, потребителски групи за взаимопомощ и т.н., особено при управление на 

обновяванията. Съответно се увеличава значително времето за реакция при възникване 

на проблем в системата.  

2. Софтуерни аспекти: 

2.1. Бюджетът на проекта би бил крайно недостатъчен, ако трябва да се използват 

комерсиални продукти (напр. бази данни, ArcGIS, MS Office). Някои служители имат 

закупени лични лицензи, но като правило не може да се очаква споделянето им. 

2.2. Организацията на данните в ИБЕИ не зависи само от института, но и от институции, 

закупуващи лицензи (МС, МОН) или произвеждащи документи (напр. МОСВ).  

2.3. В лицензната политика на редица производители на софтуер БАН и институтите му не се 

приемат за образователни институции и не могат да ползват съответните отстъпки и 

преференциално лицензиране 

2.4. Използват се редица специализирани програми, някои от които са де факто стандарт в 

съответната област, напр. TurboVec за характеризиране на растителни съобщества. С 

много от тези продукти не е възможен пряк достъп до данните и се изискват само 

познания на ниво потребител.  

2.5. Във връзка с многото и различни потребителски продукти и различната специализация на 

служителите, у болшинството изследователи в ИБЕИ не е развиван системно задълбочен 

IT    капацитет. Това налага архитектурата да работи с продукти, които имат удобен 

визуален интерфейс. 

2.6. Независимо какви са използваните в момента продукти, честата смяна на софтуерни 

версии може да доведе до морално остаряване на архитектурата и е вероятно в 

средносрочен план да се наложи преинсталация на повечето от компонентите й и на 

практика промени в софтуерната й реализация. 

3. Характеристики на данните: 
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3.1. Някои от данните са получени по проекти, като част от тях не са първични, а представляват 

обработени данни на база теренни формуляри. Обработката може да включва експертна 

оценка, моделиране, анализи и т.н.  

3.2. Не навсякъде са налични първичните формуляри и дори и където ги има, те не винаги са 

геореферирани. Липсата на георефериране преобладава в по-стари публикации преди 

универсалното навлизане на GPS системите, но може да произтича и от недостатъчно 

добри сензори за измерване, неточна постановка на задачите на изследване и т.н.  

3.3. Част от данните са изготвяни съвместно с  

3.4. Архивирането на данните не е централизирано, като общо правило първичните данни са 

при служителите, които са ги събрали.  

3.5. Необходима е инвентаризация на данните, която може да бъде затруднена както поради 

ограничения за ползването им, наложени от донора, или поради индивидуални 

съображения на учените (основно свързани с пропуска на цитиране тогава, когато данните 

са с отворен достъп или предоставени под друга форма).  

4. Организация на данните: Обсъден бе децентрализран начин на съхранение, анализ и 

каталогизиране, например: 

4.1. Обработка на разнородни първични данни в съответния им формат с Microsoft Power BI  

4.2. Създаване на гъвкав модел данни с подходяща граф база данни, която следва да бъде 

подбрана измежду наличните продукти с отворен код или достатъчно добра свободна 

версия 

4.3. За визуализация на анализи и др. не-геореферирани данни да се използват 

възможностите на съответния продукт, а за геореферирани данни – външни решения с 

подходящи характеристики, напр. ARIES за екосистемни услуги.  

4.4. Затруднения в този подход може да има при трансформация на данните, особено 

извличане на координати от DBF, геотрансформации между координатни системи и т.н. 

5. Хардуерни аспекти:  

5.1. Към момента не е възможна детайлизацията на хардуера преди да бъдат установени 

обема и вида данни и да бъде направена концепция за евентуални продукти за обработка 

и анализ и съответно за архитектурата на базата данни.  

5.2. Архитектурата и евентуалната наличност на външни ресурси (напр. централизирани услуги 

към БАН, евтини и надеждни облачни услуги) ще определи броя и вида на необходимите 

машини, напр. сървър(и) за данни, апликационен сървър, уеб сървър и т.н. Архитектурата 

вероятно ще бъде децентрализирана и ще включва външни услуги за виртуални 

лаборатории по обработката на данни. Такива лаборатории може да се конфигурират 

както от безплатни или комерсиални облачни услуги, така и от облачни пространства в 

рамките на европейски изследователски инфраструктури, напр. подготвяните такива в 

рамките на Европейската мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания.  При избора 

им следва да се има предвид скоростта на връзките.  

5.3. Вероятно най-важният компонент за закупуване ще бъде сървър за данни, който трябва да 

удовлетворява минималните конфигурационни изисквания на идентифицираните 

софтуерни продукти, да има достатъчен обем дисково пространство за събиране на стари 

данни и такива от идните 2-3 години и да позволява разширяване на паметта и лесна 

замяна на компоненти. Сървърът за данни следва да осигурява съхранение на данни в 

различни файлови формати, но и да функционира като сървър за база данни. 
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6. Демонстрационен аспект:  

6.1. Необходимо е проиграването на концепциите по проекта под формата на инсталация с 

малък обем представителни данни, която да демонстрира концепцията за архитектурата, 

модела на данни, процедурите за обработка и съхранение и т.н.  

6.2. Също така е необходимо да се установи контакт с Европейската Агенция по Околната 

Среда за осъществяване на обмен на информация за тяхната архитектура на данни и 

процедурите за обработка, архивиране и създаване на метаданни, както и за евентуално 

предоставяне на интерфейси за автоматизирано извличане на информация от техните 

публични бази данни. 

6.3. Окончателният вид на архитектурата и модела на данни трябва да минат през консултация 

със специалисти (научни работници и администрация) от всички поделения на института 

на няколко етапа: концептуализация, тестване и финализиране (в рамките на което всички 

аспекти на работата на института следва да се обхванат в модела на данни). 

Протокол: Кремена Гочева 
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ПАМЕТНА ЗАПИСКА 

От работна среща за организацията на данните на ИБЕИ, 10.08.2020 г. 

Участници: 

Проф. Бойко Георгиев 

Еленс Семерджиева 

Кремена Гочева 

 

Обсъдени теми: 

1. Онлайн референтни източници за класификации и таксономии:  

1.1. На ниво вид има обширна глобална база данни на GBIF, чиято номенклатура следва да 

влезе в списъка на поддържани номенклатури / таксономии. Тази база се поддържа на 

база на междуправителствено споразумение и е създадена от информатици, поддържащи 

геореферирана информация за музейни експонати или видове, открити в природата (напр. 

птици, изброени при инициативите на гражданската наука, публикации и т.н.). Тя е 

изпробвана в практиката и може да се ползва като една от основните номенклатури в 

системата на ИБЕИ 

1.2. GBIF следва да се вземе предвид и по отношение на визуализациите за наличие на данни, 

които могат да се ползват за създаване на вътрешни и публични справки за наличността на 

данните. 

1.3. ИБЕИ е бил наблюдател в GBIF в рамките на 8 години, след което това право е било 

изгубено поради непроизнасяне на МОСВ за членство. След тези 8 години по устава на 

GBIF не може да се удължава правото на членство. 

1.4. По отношение на доразвиването на тези таксономии, подобна работа се води от мрежата 

DISSCO, която си сътрудничи с GBIF, но ще създаде стандарт, съвместим и с Darwin Core. 

1.5. Друг важен онлайн източник е версията на таксономия, използвана в информационната 

система на Fauna Eurpaeana, обсъден в предходния разговор. Тя е общоприета и съдържа 

информация за синонимията на видовете. Проф. Георгиев предостави таблици с 

метаданни, описващи част от структурата на  

1.6. Не е необходимо и целесъобразно да се ограничава създаването на алтернативни 

таксономии, но авторите, които предлагат такива, следва да покажат релациите им към 

основната/основните таксономиии, възприети в системата. 

2. Няма яснота каква част от експонатите в ИБЕИ са налични само в института и каква част са 

депонирани и в световни колекции с онлайн каталози. Това предполага необходимост от 

създаване на информационна връзка и със счетоводните записи за инвентаризация на 

колекциите.  

3. Организация на данни за публикации: 

3.1. Елена Семерджиева подбра от SCOPUS и WoS списък на електронните публикации на 

английски език с участие на автори от ИБЕИ. За тези публикации следва поетапно да бъдат 

извлечени електронните текстове и след трансформирането им от неудобния за 

обработка PDF формати семантичното им анотиране, да бъдат съхранени на документен 

сървър като текстови файлове. 
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3.2. Отбелязано бе, че публикациите на български език и други езици, различни от английски, 

са по-проблемни поради липсата на единни библиографски записи, подобни на SCOPUS, 

WoS. Публикации на други езици не се индексират достатъчно качествено и от Google 

Scholar. Част от информацията за тях се намира в онлайн каталога на Централната 

библиотека на БАН и сводния каталог НАБИС – национален каталог на академичните 

библиотеки в България. Тези два източника следва да бъдат разгледани за намиране на 

публикации, съдържащи данни, като част от инвентаризацията на електронните издания. 

В съвкупността си тези източници на метаинформация позволяват и физическото 

проследяване на екземпляри от печатни издания, въведени от библиотекарите – 

участници в мрежата. 

3.3. Обсъдени бяха наличните хартиени издания без електронна версия и текущия процес на 

каталогизиране и централизирано подаване на каталожна информация за единичните 

книги по библиографската система ALEPH 500. Записите в ALEPH се подават след 

физическа проверка за наличността на изданието, описано в картотеката и могат да се 

използват като текущ източник на информация по реда на въвеждането им без 

допълнителна работа за библиотекарите; може да се приоритизират за въвеждане и книги 

от автори в ИБЕИ. Недостатък на интерфейса е, че свалянето на въведените 

библиографски записи става един по един.  

3.4. По отношение на списанията следва да се приоритизират издания, които не се намират 

(изцяло) онлайн. Вероятно е необходим преглед на хартиените тела, които не са налични 

онлайн и селективно сканиране на статии от автори в ИБЕИ по списък автори, извлечен от 

SCOPUS/WoS. Желателно е да се привлекат учени, които са работили с тези томове в 

рамките на своите изследователски задачи. 

3.5. Необходимо е да се създаде организация за преглед на тези издания, сканиране на 

текстове, издадени от автори в ИБЕИ и разчитане (OCR) на текста им. Част от тези издания 

се намират в хранилище. Необходим е и аналогичен преглед съвместно с библиотекарите 

в двете библиотеки в другите сгради на ИБЕИ, както и преглед на наличните издания в 

централната библиотека на БАН. 

3.6. Елена Семерджиева представи начина на водене на ежегодни инвентарни записи за 

закупувани, обменени и т.н. книги от 2004 г. до момента. Тези записи са в електронен вид 

и следва да се обединят и анализират като основа за вътрешна номенклатура на книги в 

системата. По-старата информация (от 1951 до 1969 г.) се намира само в библиотеката под 

формата на картотека.  

3.7. Проведен бе тест за сканиране с налична техника и смартфон приложение. Резултатът 

показва, че тези методи дават резултат, но са свързани с много ръчна работа. За 

оптимизиране на процеса Елена Семерджиева следва да осигури работно място, към 

което да е свързан и подходящо конфигуриран бързият скенер, наличен в библиотеката. 

Също така, Елена Семерджиева следва да обнови версията на офис софтуера си, така че 

инсталираният при нея Excel да поддържа Power Query (версия 2013 или по-нова). 

Необходима е и инсталация на Team Viewer или подобен софтуер за дистанционна работа 

по време на периода на засилен епидемиологичен риск. 

Протокол: Кремена Гочева 
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ПАМЕТНА ЗАПИСКА 

От работна среща за архитектурата на информационната система и инвентаризация на данните в  

ИБЕИ, 07.10.2020 г. 

 

Участници: 

доц. д-р Светла Братанова-Дончева 

гл. ас. д-р Радка Фикова 

д-р Людмила Лозанова 

Проф. Йордан Узунов 

докторант Кремена Гочева 

 

Обсъдени теми: 

1. Кремена Гочева представи дискусии, проведени от нея със служители на Европейската 

космическа агенция в рамките на посетената от нея виртуална конференция Ф-Week и 

прототипа на концепция за архитектура, изготвен след тях. Взето бе решение за допълване на 

изготвения анализ на метаданните със следните елементи:  

1.1. Да се допълни концептуализацията на модела данни за поясняване на предложената 

обработка на графи 

1.2. Да се добави раздел за концептуализация на архитектурата 

2. Коментари към въпросника – приложение към анализа на метаданни. Участниците отбелязаха 

необходимостта от допълване на въпроси, свързани със закупени външни данни, които са 

станали собственост на ИБЕИ, както и подобряване на въпросите, свързани с номенклатури и 

международно сътрудничество. Участниците в срещата да изпратят конкретни предложения за 

формулировки до 15.10., а Кремена Гочева да ги отрази и представи въпросника за одобрение 

до 20.10. 

3. Организация на работата до края на 2020 и през 2021 г.: 

3.1. Разделение на задачите по обработка на електронно събраните записи (води К. Гочева) и 

работа с физически носители (води Л. Лозанова).  

3.2. К. Гочева да въведе Л. Лозанова във вече извършената работа по отношение на 

физическите обекти и заедно да изработят стратегия за обработката на информация за тях. 

4. Информация от проф. Узунов за проекти, по които той е работил преди пенсионирането си: 

4.1. Системата БиоМон е предадена на ИАОС и е възможен контакт с тях. Проф. Узунов съобщи 

лицата за контакт. 

4.2. Голяма част от останалите данни за водните екосистеми и видове е на Excel. Проф. Узунов 

съобщи на кои служители са предадени и става ясно, че значителна част от данните са 

налични при служители, работещи по сегашните LTER места. Това позволява да се търсят 

синергии между двата проекта. 

Протокол: Кремена Гочева 
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ПАМЕТНА ЗАПИСКА 

От работна среща за архитектурата на информационната система и инвентаризация на данните в  

ИБЕИ, 07.10.2020 г. 

 

Участници: 

доц. д-р Светла Братанова-Дончева 

гл. ас. д-р Радка Фикова 

д-р Людмила Лозанова 

Проф. Йордан Узунов (пенсиониран служител на ИБЕИ) 

докторант Кремена Гочева 

 

Обсъдени теми: 

5. Кремена Гочева представи дискусии, проведени от нея със служители на Европейската 

космическа агенция в рамките на посетената от нея виртуална конференция Ф-Week и 

прототипа на концепция за архитектура, изготвен след тях. Взето бе решение за допълване на 

изготвения анализ на метаданните със следните елементи:  

5.1. Да се допълни концептуализацията на модела данни за поясняване на предложената 

обработка на графи 

5.2. Да се добави раздел за концептуализация на архитектурата 

6. Коментари към въпросника – приложение към анализа на метаданни. Участниците отбелязаха 

необходимостта от допълване на въпроси, свързани със закупени външни данни, които са 

станали собственост на ИБЕИ, както и подобряване на въпросите, свързани с номенклатури и 

международно сътрудничество. Участниците в срещата да изпратят конкретни предложения за 

формулировки до 15.10., а Кремена Гочева да ги отрази и представи въпросника за одобрение 

до 20.10. 

7. Организация на работата до края на 2020 и през 2021 г.: 

7.1. Разделение на задачите по обработка на електронно събраните записи (води К. Гочева) и 

работа с физически носители (води Л. Лозанова).  

7.2. К. Гочева да въведе Л. Лозанова във вече извършената работа по отношение на 

физическите обекти и заедно да изработят стратегия за обработката на информация за тях. 

8. Информация от проф. Узунов за проекти, по които той е работил преди пенсионирането си: 

8.1. Системата БиоМон е предадена на ИАОС и е възможен контакт с тях. Проф. Узунов съобщи 

лицата за контакт. 

8.2. Голяма част от останалите данни за водните екосистеми и видове е на Excel. Проф. Узунов 

съобщи на кои служители тез данни са предадени при пенсионирането му. Става ясно, че 

значителна част от данните са налични при служители, работещи по сегашните LTER места. 

Това позволява да се търсят синергии между двата проекта. 

Протокол: Кремена Гочева 

 



31 | С т р .  
 

ПАМЕТНА ЗАПИСКА 

От разговор за архитектурата на информационната система, 09.10.2020 г. 

 

Участници: 

Валери Георгиев 

Кремена Гочева 

 

Обсъдени теми: 

1. Кремена Гочева информира за напредъка и затрудненията, които среща със създаването на 

тестова инсталация за избраните продукти (Virtuoso, GraphDB съвместно с Power BI). Обсъдена 

бе възможността за създаване на тестова инсталация. В. Георгиев информира, че не е 

възможно това да стане на машина на ИБЕИ, тъй като те са производствени машини без 

излишен ресурс. 

В. Георгиев уточни, че е възможно създаваенто на виртуална машина. За целта е необходимо 

да е налична достатъчно мощна конфигурация, с каквато К. Гочева разполага. Взето бе 

решение  виртуалната машина да бъде инсталирана в седмицата 19-24.10. Този процес да 

бъде извършен виртуално, като К. Гочева осигури компютърен ресурс, а В. Георгиев 

подпомогне създаването на виртуалната машина. 

2. В. Георгиев да прегледа въпросника – приложение към Анализа на метаданните и да 

представи коментари преди представянето й за одобрение (до 20.10.) 

Протокол: Кремена Гочева 
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Настоящата разработка е съобразена с изискванията на Възложителя за нейното 

съдържание и включва няколко основни раздела: 

1. Увод, в който са разгледани европейските и българските нормативни документи, 

основополагащи за целите и дейностите по опазване на целевите обекти (видове 

и природни местообитания) в екологичната мрежа НАТУРА 2000 и поддържане 

на тяхното благоприятно природозащитно състояние. Акцентирано е върху 

смисъла на целите и мерките за постигането им. 

2. Анализ на чуждестранен опит при разработване на специфични и подробни 

природозащитни цели на ниво защитена зона. 

3. Анализ на наличните в страната данни за видовете и местообитанията в мрежата 

НАТУРА 2000. 

4. Подход за определяне на специфични и подробни природозащитни цели на ниво 

защитена зона в България до приемането на плановете за управление на 

защитените зони, включително предложение за формат и съдържание на 

документа, подход за определяне на параметри и целеви стойности. 
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 
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3 
ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

 

1. УВОД 

Целите за опазване или природозащитни цели (conservation objectives) се 

създават, за да се определи желаното състояние на целевите местообитания и видове в 

съответствие с основната цел за поддържане или възстановяване на благоприятното 

състояние на опазване на природните местообитания и видове от интерес за 

Общността, т.е. тези, изброени в приложение I и II от Директива 92/43/ЕИО 

(Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, 

накратко Директива за местообитанията) и приложение I и член 4, параграф 2 от 

Директива 2009/147/ЕО (Директивата за птиците).  

1.1.Определяне на природозащитни цели и мерки според Директива 92/43/ЕИО 

В Директивата за местообитанията задължението за определяне на цели на 

опазване (природозащитни цели) на зоните е заложено в чл. 4.4. Изискванията на чл. 

4.4 трябва да се следват и прилагат и във връзка със следните разпоредби на същата 

директива:  

➢ параграфи 3, 4, 5, 8, 10 и 13 на преамбюла на Директивата;  

➢ членове 1а), 1д), 1и), 1к), 1л), 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 6.4, 10, 11; 

➢ Приложение III и допълнителните документи към него на Европейската комисия 

и Европейският тематичен център по биоразнообразие (ЕТЦ).  

Съгласно Директива 92/43/ЕИО, както природозащитни цели, така и адекватните 

на тях консервационни мерки са задължителни за специалната защитена зона (Special 

Area of Conservation; SAC) и са част от заповедта за обявяването на такава зона. Според 

Директивата, определянето на природозащитните цели (приоритети) на специалната 

защитена зона става с акта за обявяването ѝ, който може да бъде от законово, 

административно или договорно естество. Без да има определени консервационни 

мерки, обявяването на специална защитена зона не е завършено. Природозащитните 

цели на специалната защитена зона са пряко свързани с общите цели на Директивата и 

мрежата НАТУРА 2000 за опазване и възстановяване на природозащитното състояние 

на местообитанията и видовете. Консервационните мерки трябва да са изцяло насочени 

към постигане на природозащитните цели на специалната защитена зона, за да завърши 

процеса на обявяванeто ѝ. Директивата дава възможност за определяне на 

консервационни мерки и чрез други средства, освен тези при обявяване на специалните 

защитени зони, например чрез приети по-късно планове за управление или други 

подобни подходи.  

Определянето на конкретните природозащитните цели и консервационните 

мерки е отговорност на страната членка на ЕС. При определяне на природозащитните 

цели се взема предвид единствено научната информация относно ролята на 

специалната защитена зона за опазване или възстановяване на благоприятното 

природозащитно състояние и за осигуряване на кохерентността на мрежата НАТУРА 

2000. Природозащитните мерки се определят за постигане за всяка природозащитна 
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цел, като се съобразяват с природните, социалните и икономически специфики на 

зоната, с което се цели те да са възможни и изпълними. Тези мерки трябва да са 

достатъчно конкретни и следва да отразят биологичните характеристики на 

местообитанията и видовете в конкретната специална защитена зона, екологичните и 

други особености на зоната, съществуващите и/или потенциалните заплахи за видовете 

и местообитанията, специфики, които отразяват нейната представителност и покритие 

за всяко местообитание и вид; специфичните характеристики на ландшафта в зоната 

осигуряващи тази представителност; мерките, които са адресирани към опазване и 

възстановяване на увредени природни местообитания и местообитания на видове и др.  

Приоритетите на специалната защитена зона включват степенуване на 

природозащитните цели и консервационните мерки, включително тяхната времева 

последователност, както и синхронизация на целите и мерките, напр. ако те си 

противоречат повече или по-малко спрямо даден вид и местообитание. 

Приоритизацията на съответните природозащитни цели и консервационни мерки в 

зоната се извършва едновременно съгласно ролята им за опазване/възстановяване на 

благоприятно природозащитно състояние на местообитанията и видовете - предмет на 

опазване, както и за опазване на представителността, пълнотата/покритието и 

свързаността на мрежата и не на последно място - отразяване на актуални и 

потенциални заплахи.  

Изискванията за типа и характера на целите са определени в отделни параграфи 

на Директива 92/43/ЕИО, които определят философията на управлението на 

защитените зони според Европейската комисия и Европейския тематичен център по 

биоразнообразие. От чл. 4.4 на Директива 92/43/ЕИО става ясно, че всяка зона следва 

да се определи за „специална защитена зона” и да се установят приоритетите на 

опазването ѝ. С тази разпоредба се изпълнява 8-мия и 10-тия параграф на преамбюла, а 

с него разпоредбите на чл. 4.4 са свързани с чл. 1л) и членове 6.1, 6.2, 6.3 и 6.4 на 

Директива 92/43/ЕИО. Определянето на приоритетите на специалните защитени зони 

се извършва чрез акта за обявяване на специална защитена зона. Според Закона за 

биологичното разнообразие това е заповедта за обявяване. Както вече беше подчертано, 

приоритетите се определят по 3 критерия: важност на зоната за опазване и 

възстановяване в Благоприятно природозащитно състояние на целевите видове и 

местообитания, осигуряване на пълнота и свързаност на зоната в цялостната мрежа, и 

отразяване на налични или потенциални заплахи.  

Природозащитното състояние в специалната защитената зона свързва пряко чл. 

4.4 с адекватното прилагане на чл. 11 на Директива 92/43/ЕИО или респективно с 

правилно проведен мониторинг и базиран на експертни заключения по отношение на 

състоянието и посоките на динамиката на целевите обекти.  

В членове 1 a), д), и), к) и л) на Директива 92/43/ЕИО се дават основните 

определения на термините в директивата. Те гласят (чл. 1а), че консервационни мерки 

са необходимите мерки за опазване или възстановяване на благоприятното 

природозащитно състояние на видовете и местообитанията; в членове 1 д) и 1и) се дава 

определение на понятието „природозащитно състояние“ и „благоприятно 

природозащитно състояние“. Следователно, най-важно в определянето на 
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природозащитните цели и мерки за една зона е адекватно отразяване на всички 

заплахи, които биха довели в конкретната зона до неблагоприятен статус или до 

възпрепятстване възстановяването до благоприятно състояние. Съгласно 

определенията в членове 1 д) и 1и), консервационните цели и мерки следва да отразят 

всички заплахи които водят или могат да доведат до намаляване на разпространението 

и площта на местообитанията и местообитанията на видове; увреждане на 

специфичните характеристики, структура и функции, които са нужни за дългосрочното 

съществуване на местообитанията или за поддържане на съответния вид дългосрочно, 

като жизнен компонент на неговото местообитание. Съгласно чл. 1к) специалните 

защитени зони още на предварителния си етап от определяне следва да допринасят за 

опазване или възстановяване на природозащитното състояние и също така да 

допринасят за кохерентността на мрежата, а съгласно чл. 1л) определянето на 

едновременно необходимите и възможни консервационните мерки е задължителна 

характеристика на всяка специална защитена зона. Без определени природозащитни 

мерки обявяването на зоната за „специална защитена зона” не е завършено.   

Чл. 6.1 на Директива 92/43/ЕИО дава възможност на страната членка да използва 

различни инструменти за определяне на необходимите природозащитни мерки, както и 

да планира мерките, така че да бъдат приложени на различни управленчески етапи: 

планове за управление, законови, административни или договорни мерки. Според чл. 

6.1 природозащитните мерки следва да са детайлни, като отразяват и са свързани с 

конкретните екологични изисквания на местообитанията и видовете в конкретната 

специална защитена зона. Съгласно чл. 6.2 и 6.3 отрицателните въздействия върху 

интегритета на специалните защитени зони се определят спрямо природозащитните 

цели на съответна специална защитена зона и спрямо общите цели на директивата, т.е. 

спрямо ролята на зоната за опазване и възстановяване на консервационния статус и 

ролята на зоната за кохерентността на мрежата. 

Съгласно чл. 11 на Директива 92/43/ЕИО е необходимо осигуряването на 

адекватен мониторинг на природозащитното състояние, което включва конкретно 

наблюдение на измененията в параметрите за природозащитното състояние, съгласно 

чл. 1 д) и и) на директивата; установяване на влиянията и заплахите, въздействащи 

върху тези параметри – отново съгласно определенията на чл. 1 д) и 1 и) на 

Директивата. В случаите, когато има неизпълнение или неадекватно изпълнение на 

задълженията по чл. 11 към момента на обявяване на специалните защитени зони, това 

би довело до последващи пороци в определянето и приоритизирането на 

природозащитните цели и консервационните мерки и до неизпълнение на чл. 4.4. В 

такива случаи пороците в изпълнение на чл. 11 следва да бъдат смекчени в максимална 

степен при определянето и приоритизирането на природозащитните цели, и 

природозащитните мерки, чрез привличане на максималната възможна достоверна 

научна информация и формиране и съобразяване с консенсусно научно/експертно 

мнение. 

Приоритизацията на целите при отчитане ролята им за пълнотата и 

кохерентността на мрежата се основават на критериите на чл 4.1 и Приложение III на 

Директивата и свързаните с тях препоръки на ЕК и ЕТЦ. Директивата не допуска да не 

са посочени детайлни цели за всеки вид и местообитание, представени в защитената 
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зона. Единствено изключение на прилагане само на общите изисквания за 

Благоприятно природозащитно състояние са случаите при липса на научна 

информация за определянето на тези цели.  

1.1.1. Специални насоки на ЕК за определяне на природозащитни цели  

Европейската Комисия има специален тълкувателен документ с насоки за 

определяне на природозащитните цели: 

(https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/co

mmission_note2_EN.pdf). Според ЕК, природозащитните цели са предназначени за 

възможно най-точно определяне на желаното състояние или степен на опазване, която 

трябва да се постигне в конкретна защитена зона. Следва да се определят цели за всяко 

от съответните типове местообитания и видове, представени в защитената зона. Често 

пъти те са представени като количествени цели, напр. поддържане на популацията на 

даден вид до определен минимален брой екземпляри или подобряване на степента на 

опазване на даден тип местообитание от категория C в B в рамките на 10 години.  

Определянето на ясни природозащитни цели по отношение на НАТУРА 2000 е 

от съществено значение с оглед на това ясно да се гарантира, че всяка защитена зона в 

мрежата допринася по най-ефективния начин за общата цел на двете директиви за 

опазване на природата, която е да се постигне благоприятно природозащитно състояние 

за всички типове местообитания и видове, които те опазват, в рамките на целия им 

район на разпространение в ЕС. Природозащитните цели са специфични за всяка 

защитена зона и следва да се основават на солидни познания за зоната и представените 

видове/местообитания, техните екологични изисквания, както и всички заплахи и 

видове натиск върху продължаващото им присъствие в зоната. Това е така, тъй като 

всяка защитена зона в НАТУРА 2000 се характеризира със свой собствен набор от 

биотични, абиотични и социално-икономически условия, които могат да се различават 

значително във всяка защитена зона, дори когато приютяват едни и същи видове и 

местообитания.  

Препоръчително е също така да се определят по-общи природозащитни цели 

за цяла група защитени зони или за определени видове и местообитания в рамките на 

определен регион или държава (национални или регионални природозащитни 

цели). Това не само ще помогне за определянето на природозащитните цели на 

равнището на отделната защитена зона, но и за определянето на стратегическите 

приоритети по опазването в рамките на и между отделните защитени зони. По този 

начин мерките, които имат най-голям потенциал за подобряването или поддържането 

на природозащитния статус на конкретен вид или местообитание в рамките на този 

регион или държава, могат да бъдат определени за приоритетни. 

Определянето на природозащитните цели е задължение на компетентните 

органи във всяка държава членка. В директивите за опазване на природата не се 

посочва, как следва да се направи това, тъй като всяка държава-членка сама взима 

решение относно формата и методите за прилагане на техните разпоредби. Целта на 

директивите за опазване на природата обаче е, да се постигне благоприятен 

природозащитен статус за видовете и местообитанията от интерес за Общността, и 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note2_EN.pdf
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мрежата НАТУРА 2000 да се използва за постигането на тази цел. Комисията 

препоръчва в допълнение към това да се гарантира, че природозащитните цели се 

основават на научни знания и, че всички заинтересовани страни (независимо дали става 

въпрос за собственици и ползватели на земи, или за природозащитни неправителствени 

организации) участват в процеса на определяне на природозащитните цели. Това ще 

помогне за определянето на реалистични и постижими природозащитни цели. Важно е 

собствениците и ползватели на земи в НАТУРА 2000 не само действително да познават 

много добре управлението на защитената зона, което в миналото е довело до успехи 

или неуспехи при опазването на околната среда, но и да е налице възможност за 

двустранна дискусия между органите и основните заинтересовани страни за това, как 

да се определят по най-добрия начин специфични за защитената зона природозащитни 

цели и мерки за опазване.  

Важно е да се прави разлика между целите за опазване на отделните видове и 

типове местообитания и общата цел за постигане на благоприятно природозащитно 

състояние на ниво зона. Целите за опазване на ниво защитена зона са набор от 

конкретни цели, които трябва да бъдат изпълнени в защитената зона, за да се 

гарантира, че тя допринася по най-добрия възможен начин за постигане на 

благоприятно природозащитно състояние на подходящото ниво - национално или 

регионално ниво, като се отчита естествения ареал на съответните видове или типове 

местообитания. Като се има предвид, че може да не е практически възможно 

държавите-членки да определят целите за опазване в контекста на благоприятното 

природозащитно състояние на ниво, което включва територията на друга държава-

членка, наличието на биогеографска перспектива ще бъде от полза за такова 

определяне на целите. Целите на ниво обект на опазване трябва да бъдат установени не 

само за специални защитени зони (SAC) съгласно Директивата за местообитанията, но 

и за специални защитени зони (SPA) съгласно Директивата за птиците с оглед 

постигане на изискванията, посочени в членове 2, 4.1, 4.2 и 4.4 от директивата. 

1.1.2. Конкретни насоки/препоръки за определяне на целите за опазване 

Целите за опазване на обектите по НАТУРА 2000 трябва да бъдат възможно най-

точни и ясни и да позволяват въвеждането на приложими мерки за опазване на 

практика. Те трябва да бъдат конкретизирани, когато е възможно, да бъдат 

количествено измерими в брой и/ или площ. С други думи, дефиницията на целите за 

опазване на ниво обект не трябва да бъде двусмислена, неясно формулирана, 

невъзможна за проверка или да включва неясни отговорности по отношение на 

съответното прилагане на специфични мерки за опазване. 

Следните обобщения за целите на опазването могат да бъдат от значение: 

➢ да бъдат специфични – т.е. да се отнасят до специфичен обект (вид или тип 

местообитание) и да определят условията, необходими за постигане на целта за 

опазването му.  

➢ всеобхватни, т.е. да обхващат всички видове и типове природни местообитания 

от интерес за Общността, посочени в Директивата за местообитанията, които са 
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със значително присъствие в защитената зона по „Натура 2000“ (съгласно 

посоченото в съответния стандартен формуляр за данни по „Натура 2000“) 

➢ да бъдат измерими и да бъдат докладвани – т.е. да позволяват извършването на 

мониторинг, за да се определи дали целите за опазване са изпълнени, което е 

според изискванията на член 17 от Директивата за местообитанията; 

➢ да бъдат реалистични, като дават разумен срок и ресурси за наблюдението на 

изпълнението им; 

➢ да бъдат последователни в подхода - структурата на целите за опазване трябва, 

доколкото е възможно, да бъдат стандартизирани за всички обекти, а в обекти, 

поддържащи една и съща характеристика, да използва подобни мерни единици и 

параметри, за да опише благоприятното им природозащитно състояние; 

➢ да бъдат изчерпателни - атрибутите и целите трябва да обхващат най-важните 

особености, необходими за описване на състоянието на обектите като 

благоприятно или неблагоприятно. 

Нивото на детайлност, което да бъде определено за целите за опазване на 

определени видове или местообитания, може да бъде ограничено от настоящето ниво 

на научните познания за тях във всяка конкретна зона. При такива обстоятелства 

общата цел за благоприятно природозащитно състояние, както е определена в член 1 от 

Директивата, може да бъде приложена в комбинация със специфични за обекта 

познания за особеностите, разпространение и т.н. Собствениците на земи и местните 

общности трябва да бъдат добре запознати и да имат разбиране на целите за опазване 

на всички нива, и по-специално на ниво обект и начина, по който се очаква да 

допринесат за тяхното изпълнение. Ясното оповестяване на целите за опазване на 

обекта и приносът му към целите за опазване на по-високо ниво трябва да спомогнат за 

подобряване на осведомеността и ангажираността на местните заинтересовани страни. 

Всяка държава разполага със свой собствен механизъм за публикуване на 

свързаните с нейните защитени зони природозащитни цели. Те могат да бъдат 

определени в рамките на правни решения или актове за определяне на защитените зони 

или придружаващите ги документи. Те могат да бъдат публикувани на уебсайта на 

компетентните органи в областта на опазването на природата. Обикновено те са 

включени и допълнително разработени в плановете за управление на защитените зони 

по НАТУРА 2000 или подобни на тях инструменти, когато такива инструменти са 

налице. Комисията препоръча на държавите-членки да осигурят лесно достъпна 

информация относно природозащитните цели по НАТУРА 2000 по начин, който е 

подходящ и лесно разбираем за собствениците на земи и за лицата, стопанисващи земи. 

Тези изисквания се прилагат както за защитените зони по Директивата за 

местообитанията, така и по Директивата за птиците. 

Съгласно препоръките на Европейската Комисия от 17.12.2018г целите за 

опазване съдържат информация за различните параметри и мерки, които са необходими 

за постигане на благоприятен природозащитен статус на местообитанията и видовете, 

за които е определена зоната (целеви обекти). Основната цел е 1) да се поддържа, 2) да 

се възстанови или 3) да се поддържа или възстановява благоприятното състояние на 

целевите обекти. Оценката и анализите трябва да гарантират екологичните изисквания 



9 
ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

на всяко местообитание или вид (целеви обекти). Екологичните изисквания включват 

всички екологични условия, включително абиотични и биотични фактори, които се 

считат за необходими, за да се осигури опазването на целевите обекти, включително 

връзката им с физическата среда (въздух, вода, почва, растителност, и т.н.). Тези 

условия/изисквания се основават на научни познания и трябва да се определят за всеки 

отделен случай, което означава, че екологичните изисквания могат да варират от един 

целеви обект до друг в рамките на дадена защитена зона, но също и за един и същи 

целеви обект в различните защитени зони. Параметрите и целите за опазване трябва да 

се използват и за насочване на проучванията, оценката и анализите към 

недостатъчностите на информация необходима за достигане на стабилни и обосновани 

научни заключения. 

 

1.2.Определяне на природозащитни цели и мерки според Директива 2009/47/ЕО 

Директивата за птиците се отнася до всички естествено срещащи се диви птици 

в рамките на Европейската общност и се занимава със защитата, управлението и 

контрола на тези видове, и установява правила за тяхното използване. Разпоредбите се 

прилагат за птиците, техните яйца, гнезда и местообитания (Член 1). От държавите-

членки се изисква да вземат мерки за поддържане на популациите на птиците на ниво, 

което съответства на техните екологични, научни и културни изисквания. Те трябва да 

се предприемат, като се вземат предвид икономическите и рекреационните изисквания 

(Член 2). 

Относно определянето на концервационни цели за докладването по чл. 12 на 

Директивата за птиците през 2011 г. е разработена аналогична методология на тази за 

местообитанията. Тъй като терминът „природозащитно състояние“ не се използва от 

самата Директива за птиците, в доклада по чл. 12 се прави оценка само на границите на 

разпространение и на популацията (размер и тенденция) на видовете птици, както и на 

съответните заплахи и влияния. 

Въз основа на докладите по двете природозащитни директиви, целите за 

опазване се фокусират върху тенденциите и състоянието по параметри, и върху 

идентифицираните заплахи и влияния, които засягат целевите обекти. 

Целите за опазване, които могат да бъдат извлечени от докладите по двете 

природозащитни директиви, разглеждат по-специално: 

✓ поддържане на вече благоприятна ситуация (благоприятно природозащитно 

състояние по чл. 17 или положителна или стабилна тенденция в популациите, 

съгласно чл. 12); 

✓ възстановяване на неблагоприятна ситуация (U1, U2, съгласно чл. 17 или 

отрицателна тенденция по отношение на популацията, по чл. 12) към 

благоприятната ситуация, чрез адресиране на дефицитите, посочени в 

съответния доклад (напр. Благоприятни референтни стойности по чл. 17, 

заплахи и влияния) 
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2. Анализ на опита на Репубика Ирландия и Република Румъния за 

определяне на целите за опазване на природните местообитания и 

видове 

Като добра практика, по отношение на определянето на специфични 

природозащитни цели за защитените зони за местообитанията от страна на службите на 

ЕК, е посочен опита на Република Ирландия, които разработки са публично достъпни1. 

Също така, Република Румъния е оценена като в по-напреднал етап на разработване на 

специфични природозащитни цели на ниво защитена зона, като разработеният от тях 

подход, приложен за 9 зони от мрежата НАТУРА 2000 в Румъния, е съгласуван и 

одобрен от службите на ЕК, като съответстващ на изискванията на Комисията. Към 

това следва да се добави, че и двете страни имат проведен системен мониторинг между 

докладванията през 2013 и 2019г. Събраната информация от този мониторинг 

предоставя актуални данни за състоянието и заплахите на всяко конкретно 

местообитание или вид. Този мониторинг е изискване по Директивите и необходимост, 

която трябва да се организира целесъобразно и отговорно. 

2.1. Република Ирландия 

Целите за опазване на природните местообитания и видове в Ирландия се 

основават на най-добрата налична информация за момента на тяхното формулиране. 

Това означава, че в разработените цели на тази страна са използвани много 

литературни източници съдържащи научна информация от по-общ характер или 

конкретни научни изследвания на територията на защитената зона. Например, за 

негорските природни местообитания, системно са използвани данни от оценката на 

Червения списък на Ирландия (2016), данни от проучването на полуестествената тревна 

растителност на Ирландия (2007-2012) и др. Ирландският сайт, в който са публикувани 

докладите за целите, съдържа богата и разнообразна информация за проекти и дейности 

свързани с проучване на различни групи местообитания (например Limestone Pavement 

Survey, Irish Semi-natural Grassland Survey, National Survey of Native Woodlands 2003-

2008, Inventory of Coastal Lagoons, National Seacliff Survey 2009-2011) и мониторнгови 

проучвания (например Coastal Monitoring Project 2004-2006, Saltmarsh Monitoring 

Project 2006-2008, Sand Dune Monitoring Project 2011) както и данни за изследвания 

върху видове (например National Frog Survey of Ireland 2010-2011, Hare Survey of Ireland 

2006/2007, National Otter Survey of Ireland 2010-2011).  

В докладите си ирландските колеги посочват, че при наличие на по-нова или по-

изчерпателна информация, параметрите или техните мерни единици могат да бъдат 

променяни, за да се постигнат адекватни природозащитни цели. В този смисъл се 

прилага периодично актуализиране на данните, параметрите и оценките. Ирландският 

модел включва уговорката, че дори при актуализиране на данните, целите за опазване 

трябва да останат валидни. Затова е важно всеки запис да съдържа данни за датата, на 

която е направен. Подчертава се необходимостта от разглеждане на конкретните обекти 

 
1 https://www.npws.ie/protected-sites/conservation-management-planning/conservation-

objectives 

https://www.npws.ie/protected-sites/conservation-management-planning/conservation-objectives
https://www.npws.ie/protected-sites/conservation-management-planning/conservation-objectives
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в неразделно цяло заедно с видовете и заобикалящите други природни местообитания. 

Така се постига свързаност, при която слабото влияние върху един обект може да се 

окаже силно върху съседен друг обект и това може да се отчита.  

Докладите по разработените цели за опазване на всеки целеви обект в 

защитените зони на Ирландия съдържат следните детайли: 

✓ Код на защитената зона 

✓ По коя директива е обявена защитената зона 

✓ Административна област в която се намира защитената зона 

✓ Географски координати на зоната 

✓ Местообитания/видове в нея, за които са разработени целите (с код и 

наименование) 

✓ В електронен формат са представени 

- Доклад за целите за опазване съдържащ всички обекти от зоната. 

- Стандартен Натура 2000 формуляр 

- Резюме на информацията за зоната, най-често срещани видове, 

видове от консервационен интерес и местообитания от директивата с 

приблизително местоположение, значимост на зоната за опазване на 

видове и местообитания; публикации свързани със зоната или някое от 

местообитанията в нея. 

Всеки доклад за защитена зона е оформен като отделно книжно тяло, включващ 

ISSN, който е общ за всички доклади. Докладът има увод, цитирани документи, въз 

основа на които е изработен докладът, библиография на научни изследвания и таблици 

съдържащи целите за опазване. Тези таблици са изградени от следните колони: 

Параметър Мерна единица Целева стойност Бележки 

Колоната с бележки по същество внася яснота по поставените параметри и цели. 

В много случаи тя съдържа научни данни, които обосновават формулираната цел. Тя 

може да съдържа конкретни индикаторни видове или съпътстващи такива, за да бъде 

по-ясна обосновката на целта. Всеки конкретен детайл, който може да бъде синтезиран 

за постигане на основната цел, е полезно да бъде отразен в тази колона.  

Разработването на природозащитните цели в Ирландия включва периода от юли 

2011 до декември 2019г, като по години разпределението е следното 2011 – 12бр., 2012 

– 10бр., 2013 – 20бр., 2014 – 23бр., 2015 – 45бр., 2016 – 55бр., 2017 – 56бр., 2018 – 

66бр., 2019 – 39бр. Този анализ на етапите за формулиране на целите по години дава 

представа за темповете на разработване на докладите за целите в Ирландия. Вижда се, 

че при стартиране на този процес колегите от Ирландия са започнали с относително 

ограничен брой зони и във времето те са нараствали, най-вероятно заедно с натрупания 

опит.  

2.2. Република Румъния 
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Предоставените в превод материали за Република Румъния, съдържат по-малко 

информация, основно тя е от общ характер. В таблична форма са посочени общата 

методология за избора на параметри за оценка по групи на целеви местообитания и 

видове, както и данните и формулираните целеви стойности за всеки параметър за 

конкретни местообитания/видове в няколко зони. В общата методология за избора на 

параметри, водещи са следните принципи: 1) Избраните параметри за определяне на 

целите за опазване да бъдат измерими и за предпочитане да могат да бъдат обобщени 

на ниво защитена природна зона; 2) Избраните параметри да могат да бъдат повлияни 

от мерки за опазване,  т.е. основните стойности трябва да се поддържат или подобряват, 

за да се поддържа/подобри състоянието на опазване на местообитанието/вида; 3) Да се 

избягват, доколкото е възможно, излишните параметри, които са в автокорелация с 

други параметри, за мониторинг на ефективността. 

2.3.На какво са акцентирали в другите държави като параметри, по които да се 

проследява състоянието 

2.3.1.Негорски местообитания 

Избраните параметри за определяне на природозащитните цели за негорските 

природни местообитания, както в Ирландия, така и в Румъния, са конкретни, измерими 

и дават възможност за обобщаване на ниво защитена зона. Без това да е изрично 

упоменато, тези параметри са свързани с оценките за благоприятно природозащитно 

състояние на местообитанието. В Ирландия методологията за оценка предлага 

използване на по-голям брой параметри, отколкото в Румъния. От една страна, това 

дава възможност за по-прецизно определяне на целите за опазване. От друга страна 

обаче, това предполага повече проучвания, повече мониторингови наблюдения, 

съответно с по-голям човешки и финансов ресурс. Характерно е, че особено в 

Ирландия, за много от стойностите на параметрите се реферират специализирани 

публикации, които предоставят данни от проучвания на конкретни сайтове. Това е по-

правилния подход, който би следвало да се прилага навсякъде, защото публикациите 

обобщават, синтезират и анализират необходимата информация изчерпателно и за 

дълъг период от време. 

В най-синтезиран вид използваните параметри и в двете държави могат да се групират 

по следния начин: 

✓ Присъствие на месообитанието в зоната – заемана площ. В Ирландия използват 

допълнително „разпространение на местообитанието“ измерено чрез „наличие“, 

което  съответства на брой полигони/локалитети в зоната. 

✓ Характеристика на растителността – акцент в използваните параметри за 

определяне на целите е състоянието на растителността. Тъй като растителността 

е базов елемент на повечето природни местообитания, то логично нейното 

състояние следва да се проследява с повишено внимание. В подхода на 

Ирландия растителността е разгледана както като съставена от основните 

структурни елементи – флористичен състав и вертикална структура, така и в 

зависимост от спецификата на местообитанието са включени допълнителни 
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параметри, като височина на растителната покривка, наличие на конкретни 

видове (например при мочурищните местообитания видове мъхове). По сходен 

начин в подхода на Румъния са включени параметри за височина на 

растителността и обилие на конкретни видове (напр. за група местообитания 

торфища и блата – покритие на мъхове). Специално внимание в някои 

местообитания е отделено на покритието на характерните за този тип 

растителност доминиращи видове (напр., в подхода на Румъния по отношение 

на групата местообитания торфища и блата, за всеки конкретен тип 

местообитание от тази група е заложена различна прагова стойност на 

присъствие на тези видове).  

✓ Наличие на характерни/индикаторни видове – Този параметър е от ключово 

значение за определяне на състоянието, респективно целите за опазване. Всеки 

тип природно местообитание се характеризира с принадлежност към съответен 

синтаксон (синтаксони) и трябва да съдържа специфична група от диагностични 

видове. Тяхното наличие показва благоприятно състояние. Колкото е по-пълен 

списъка на характерните видове, толкова по-близо до благоприятното състояние 

е местообитанието. В Ирландия е възприет и параметър „отрицателни 

индикаторни видове“. Тези видове са индикатор за неблагоприятни процеси. 

Списъкът на такива видове се базира на конкретни научни изследвания за типа 

местообитание. Този списък е различен от списъка на чуждите видове. Чуждите 

(вкл. инвазивни) видове са отделен параметър. По сходен начин в подхода на 

Румъния при групата на храстови и тревни местообитания са включени видове, 

индикатори за неблагоприятни процеси, но обобщени в един параметър – обилие 

на инвазивни/рудерални/нитрофилни видове.  

✓ В групата на местообитания на торфища и блата, в Румъния е включен и 

параметър за присъствие/отсъствие на храстовидна растителност, който също 

може да се отнесе към т.нар. по-горе „отрицателни индикаторни видове“. 

✓ За някои местообитания от ключово значение е наличието/отсъствието на паша 

или коситба. За тях в Ирландия има определени отделни индикатори. В 

методологията на Румъния, този показател е отразен чрез параметър площ на 

косена повърхност и/или паша в местообитанието. 

✓ Физически нарушения – този параметър е важен за определяне на качеството на 

местообитанието. Слаби нарушения, предизвикани от утъпкване, разкриване на 

почвен субстрат или наличие на изпражения от пашуващи животни няма да 

увредят местообитанието, но при надвишаване на определени нива (напр. 10% 

покритие) състоянието на местообитанието се влошава. В подхода на Румъния, в 

групата на храстови и тревни местообитания, тези нарушения са отразени в 

параметър „повърхност на ерозирана/непокрита от растителност почва. 

✓ В групата на сладководните местообитания в методологията на Румъния са 

включени параметри за дълбочина и качество на водата (качество, както по 

отношение на физикохимични, така и по отношение на екологични показатели). 
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В представените по-долу таблици са посочени някои примери за параметри, 

мерни единици и целева стойност в подхода на Ирландия и/или Румъния, за конкретни 

или за групи негорски местообитания, които се срещат и в България. 

1150 Крайбрежни лагуни 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Коментар от анализа 

Площ  Хектари Площта е стабилна или се 

увеличава, в резултат на 

естествени процеси. 

 

Разпространение Срещаемост Стабилно, няма намаление в 

резултат на естествени 

процеси.  

 

 

Соленост Практическа 

единица 

соленост 

Средната годишна соленост 

има сезонно вариране в 

рамките на естествения 

ареал 

Солеността варира в зависимост от 

изпарението на вода. Параметърът би 

трябвало да се отчита по едно и също 

време през годината.  

Хидрологичен режим Метри Средногодишно ниво на 

колебания на водата и 

минимуми в рамките на 

естествения ареал 

Този параметър зависи от сезоните, заради 

това колебанията и варирането им е 

получено като стойност в резултат на 

дългогодишни изследвания.  

Бариери – връзка 

между лагуната и 

морето 

Връзка с 

морето 

Подходяща хидрологична 

връзки между лагуната и 

морето, включително 

където е необходимо 

посредством подходящо 

управление 

 

Качество на водата: 

Хлорофил А 

мg/L Средногодишно количество 

на хлорофил А в рамките на 

естествения ареал  

Хлорофилното съдържание варира в 

зависимост от изпарението на вода и 

температурите. Параметърът би трябвало 

да се отчита по едно и също време през 

годината. 

Качество на водата: 

Молибдат Реактивен 

Фосфор 

mg/L Средногодишно количество 

на Молибдат реактивен 

фосфорт 0.1mg/L 

 

Качество на водата: 

Разтворен неорганичен 

азот   

mg/L Средно-годишното 

количество на разтворен 

неорганичен азот по-малко 

от 0.15mg/L. 

 

Дълбочина на 

колонизацията от 

макрофити 

метри Колонизация от макрофити 

на най-голяма дълбочина в 

лагуната 

Това е различен параметър в съответната 

зона и обект 



15 
ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Коментар от анализа 

Типични видове 

растения 

Брой на m² Поддържане на брой и 

разпространение на 

посочените за лагуната 

типични видове, обекти на 

природните процеси 

Посочени са по списък в литературата 

Типични видове 

животнни 

Брой Поддържане на брой и 

разпространение на 

посочените за лагуната 

типични видове, обекти на 

природните процеси 

Посочени са по списък в литературата 

Негативни 

индикаторни видове 

Брой и 

процентно 

покритие 

Липсват негативни 

индикаторни видове или те 

се контролират 

 

 

1160 Обширни плитки заливи 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Коментар от анализа 

Площ Хектари Площта е стабилна или се 

увеличава в резултат на природни 

процеси 

 

Структура на 

съобществата 

Биологичен 

състав  

Запазването високото качество на 

доминираните от съобщества на 

Коралиново водорасли, само в 

резултат на природните процеси 

 

Разпространение на 

съобществата 

Хектари Запазване на следните съобщества: 

приливно-отливни груби утайки с 

енхитреидни олигохети и 

съобщества на Scolelepis squamata; 

Песъчливи до смесени утайки със 

съобщества на полихети и 

Edwardsia spp.;  

 

 

 

1230 Растителност на крайбрежните скали на Атлантическото и Балтийското крайбрежие 

(аналогично на местообитание 1240 в България) 

Посочено е местообитание, което не се среща в България, но на което българското е 

аналогично.  
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Коментар от анализа 

Дължина Километри Площта е стабилна или се 

увеличава, в резултат на 

естествени процеси.  

Поради незначителната ширина на 

растителността на крайморските скали 

параметърът е дължината им.  

Разпространение Срещаемост Няма прекъсване в 

разпространението, 

подложени са на естествени 

процеси.  

 

 

Физическа структура: 

функционалност и 

хидрологичен режим 

Наличие на 

изкуствени 

бариери 

Няма промени в естественото 

функциониране на 

геоморфологичните и 

хидрологичните процеси, 

включително качеството на 

подпочвените води, поради 

изкуствени бариери 

 

Структура на 

растителността: 

Зониране 

Срещаемост Поддържане на стабилен 

ареала на местообитанията на 

морските скали, включително 

преходните зони, подложени 

на естествени процеси, 

включително ерозия и 

сукцесия 

 

Структура на 

растителността: 

Височина на 

растителността 

Сантиметри Поддържане на структурните 

вариации на ценозите 

 

Структура на 

растителността: 

Типични видове и 

мозайки 

Процентно 

покритие в 

представителен 

брой пунктове 

за мониторинг. 

Поддържане на ареала на 

мозайките с типични видове, 

изброени в Ирландското 

проучване на морските скали 

(Barron et al., 2011) 

Типичните видове са посочени след 

специално изследване на краморските 

скали в Ирландия 

Структура на 

растителността: 

Негативни 

индикаторни видове 

 

Хектари Негативните индикаторни 

видове (включително 

неместни видове), които имат 

по-малко от 5% покритие 

Индикаторните негативни видове са 

също в резултат на публикация 

Структура на 

растителността: 

Орлова папрат, 

дървета и храсти 

Проценти Покритието от орлова папрат 

(Pteridium aquilinum) върху 

пасища и/или пустоши под 

10%. Покритие на дървесни 

видове на пасища и/или 

пустоши под 20% 

В България орловата папрат не се среща 

на морския бряг и поради по-сухия 

климат обрастването с дървета и храсти 

на морските скали не представлява 

проблем за местообитанието.  



17 
ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

 

1530 Панонски солени степи и солени блата – примерът е от Румъния 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Площ на 

местообитанието 
ha 

Специфично за 

всяка зона 
 

Типични видове - 

покритие 
%ha  най-малко 35% 

Посочен е списък въз основа на публикации върху 

халофитната растителност на Румъния 

Брой на типичните 

видове 

брой 

видове/2

5 m2 

най-малко 5 Съгласно протоколите за мониторинг  

Височина на 

растителността 
cm 

Не повече от 90 

cm 
Съгласно протоколите за мониторинг  

Повърхност на 

почвата, ерозирала/ 

непокрита от 

растителност 

% По-малко от 35% Съгласно протоколите за мониторинг  

 

2110 Зараждащи се подвижни дюни; 2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по 

крайбрежната ивица (бели дюни); 2130 *Неподвижни крайбрежни дюни с тревна 

растителност (сиви дюни) 

Посочените примери са само от Ирландия, в примерите от Румъния нямаше налични цели за 

морски и крайбрежни местообитания. 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Коментар от анализа 

Площ  Хектари Площта е стабилна или се 

увеличава, в резултат на 

естествени процеси вкл. от ерозия 

и сукцесия.  

 

Разпространение Срещаемост Няма намаление или промяна в 

разпространението на 

местообитанието подложено на 

въздействието на естествени 

процеси.  
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Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Коментар от анализа 

Физическа структура: 

функционалност и 

хидрологичен режим 

Наличие/липса 

на изкуствени 

бариери 

Поддържане, или когато е 

необходимо възстановяване на 

естествената циркулация на 

утайките и органични вещества, 

без никакви физически бариери 

В Ирландия поради океанския 

климат дюните са по-влажни и 

параметър свързан с режим на 

наводняване има значение, а в 

България не е така. 

Физическа  труктура: 

рекички и вади 

Срещаемост Поддържане структурата на 

потоци и вади, подложени на 

естествени процеси, включително 

ерозия и сукцесия 

Специално за 2120, 2130 

Структура на 

растителността: 

Зониране 

Срещаемост Запазване на ареала на 

крайбрежните местообитания, 

включително преходните зони, в 

зависимост от естествените 

процеси, напр. ерозия и сукцесия 

 

Структура на 

растителността: 

състояние на тревите 

на челото на дюните 

Процентно 

покритие 

Повече от 95% на Ammophila 

аrenaria и/или Leymus arenarius 

трябва да бъдат в добро състояние 

(вкл. наличие зелени растителни 

части и цъфтящи екземпляри) 

(2120) и повече от 95% за Elytrigia 

juncea и/или Leymus arenarius 

трябва да бъдат в добро състояние 

(вкл. зелени растителни части и 

цъфтящи екземпляри) (за 2130) 

За България само по два вида са 

верояно недостатъчни за 

характеристика на дюнните 

местообитания особено за 2130. 

Структура на 

растителността: 

Покритие на 

растителността 

Процентно 

покритие при 

представителен 

брой пунктове 

за мониторинг 

Поддържане на повече от 90% 

покритие извън потоците и вадите 

 

Структура на 

растителността: 

типични видове и 

мозайки 

Процентно 

покритие 

Поддържане на бедни на видове 

съобщества от Ammophila arenaria 

и/или Leymus arenarius (2120). 

Поддържане на бедни на видове 

съобщества от Elytrigia juncea 

и/или Leymus arenarius. (2130) 

Специално местообитание 2130 е 

населено от доста разнообразни 

растителни съобщества в България.  

Структура на 

растителността: 

негативни 

индикаторни видове 

Процентно 

покритие 

Негативни индикаторни видове 

(вкл. неместните видове) да са по-

малко от 5% покритие 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Коментар от анализа 

Структура на 

растителността: 

наличие на гол 

субстрат 

Процентно 

покритие 

Голият субстрат не трябва 

надвишава 10% от сивата дюна, 

обект на естествени процеси 

Специално за 2130 

Структура на 

растителността: 

негативни 

индикаторни видове 

(вкл. Hippophae 

rhamnoides) 

Процентно 

покритие 

Негативни индикаторни видове 

(вкл. неместните видове) да са по-

малко от 5% покритие 

Специално за 2130. Аналог по 

екологично значение на Hippophae 

rhamnoides e Eleagnus angustifolia в 

България. Той може да се разглежда 

като инвазивен/неместен вид   

Структура на 

растителността: 

храсти/дървета 

Процентно 

покритие 

Не повече от 5% покритие или 

наличие на контрол на дърветата и 

храстите 

Специално за 2130. В България този 

параметър е приложим и за 2120 

специално по Северното 

Черноморие.  

 

Природозащитни цели за h3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност 

от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea,; 3140 Твърди олиготрофни до 

мезотрофни води с бентосни формации от Chara spp.; 3160 Естествени дистрофни езера; 

3150 Естествени еутрофни езера от типа Hydrocharition и Magnopotamion; 3270 Реки с 

кални брегове с Chenopodion rubi и Bidention p.pp.; 3260 Равнинни или планински реки с 

растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion 

 

И за тази група местообитание е посочен опита основно на Ирландия. За Румъния има 

пример основно от защитената зона Чуперчени-Деса на Дунав срещу с. Арчар в България.  

 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментар от анализа 

Площ  Хектари 

Километри за 3260 

Стабилна или увеличаваща се в 

резултат от естествени процеси 

Приложен за всички 

местообитания в Ирландия и 

Румъния. Следва да остане за 

България, защото е важен 

индикатор за опазване на 

местообитанието. 

Разпространение на 

местообитанието 

Срещаемост Без намаление, подложен на 

естествени процеси.  
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментар от анализа 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Представеност 

(брой) 

Типичните видове, налични в 

добро състояние и 

демонстриращи типично 

изобилие и разпределение 

Посочват се литературни 

източници за флористичния и 

фитоценологичен състав на 

езерата в исторически период.  

Разпределение на 

растителност: 

максимална дълбочина 

Метри  Поддържане на максимална 

дълбочина на разпространение на 

растителността, която е в 

резултат на естествени процеси 

За 3150. Не може да се посочи 

максимална и минимална 

дълбочина, защото това зависи 

от режима на заливане. Но в 

Румъния е посочен диапазон 

между 0,4-2,5 м 

Хидрологични 

режим:  

колебания на нивото 

на вода 

Метри 

За 3260 m/s 

Поддържане на подходящ 

естествен хидрологичен режим 

необходим за средата на живот 

на организмите 

 

Хидрологичен режим: 

Загуба на подземни 

води 

Метри в секунда Поддържане на подходящ 

хидрологичен режим 

В Ирландия само за 3260 

Почвен тип Хектари Поддържане на площ и 

разпространение на на типовете 

почви, необходими за поддръжка 

на хабитата 

В Ирландия само за 3270 

Хранителни вещества: 

азот и фосфор 

N и P концентрация 

в почвата 

Поддържане/възстановяване на 

подходяща концентрация на тези 

елементи в почвата за развитието 

на растителните съобщества 

В Ирландия само за 3270 

Физическа структура: 

Наличие на гол 

субстрат 

Присъствие Поддържане на достатъчно 

влажен оголен субстрат, 

подходящ за хабитата 

Това е особено важно за 

местообитание 3130, доколкото 

характерните съобщества се 

развиват на временно оголени 

мокри наноси 

Качество на субстрата 

на езерото 

Разнообразие Поддържане на подходящ за 

растителността тип субстрат, по 

отношение на големината му и 

химическото му съдържание 

В Ирландия са посочени 

публикации за това 

Структура на 

растителността: площ 

на растителните 

съобщества 

Хектари Поддържане на площта на 

чувствителни и с висока 

консервационна стойност 

растителни съобщества/ единици 
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментар от анализа 

Структура на 

растителността: 

Зониране 

Разпространение Поддържане на мозайки в 

растителните съобщества и 

площи типични за сайта. 

 

Динамичното равновесия между 

хигрофитната и хидрофитната 

растителност най-добре 

демонстрира сукцесионните 

тенденции в местообитанието.  

Типични видове 

растения 

Присъствие 

Покритие в % на 25 

кв. м. в Румъния за 

3270 

Поддържане на типични видове 

Поне 35% покритие в Румъния за 

3270 

И в Ирландия и в Румъния са 

посочени въз основа на 

публикации редица типични 

макрофити 

Качество на водата: 

прозрачност 

Метри 

Клас за качество на 

водата в Румъния 

Поддържане на подходяща 

прозрачност на Сечи. Не трябва 

да има намаление в дълбочината/ 

прозрачността на Сечи 

Обединено с другите физико-

химични показатели 

Качество на водата: 

съдържание на азот и 

фосфор: 

мg/l P; mg/l N 

Клас за качество на 

водата в Румъния 

Поддържане на концентрацията 

на хранителни вещества във 

водата на достатъчно ниско ниво 

за поддържане на 

местообитанието и неговите 

типични видове 

Физкохимичните показатели в 

Румъния се наблюдават 

съгласно Интегрираната система 

за мониторинг на водите на 

Румъния (SMIAR). Според тези 

показатели, качеството на водата 

трябва да е поне 2.  

Качество на водата: 

Биомаса на планктона 

 

мg/l Хлорофил А 

Клас за качество на 

водата в Румъния 

Поддържане на подходяща 

качество на водата за 

поддържане на местообитанието, 

включително по отношение на 

съдържанието на хлорофил  

 

Качество на водата: 

Структура на 

фитопланктона 

Измерване на 

фитоплантона 

Клас за качество на 

водата в Румъния 

Поддържане на подходяща 

качество на водата за 

поддържане на местообитанието, 

включително по отношение на 

количестото на фитопланктона 

Хидробиологичните показатели 

в Румъния се наблюдават 

съгласно Интегрираната система 

за мониторинг на водите на 

Румъния (SMIAR). Според тези 

показатели, качеството на водата 

трябва да е поне 2 

Качество на водата: 

Биомаса макроалги 

Покритие на 

макроалгите и 

измерване на 

количество по 

методика 

Поддържане на наличие/ липса 

на биомаса от макроалги (<5% 

покритие) и добро състояние на 

фитобентоса 
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментар от анализа 

Качество на водата: 

Макрофити 

Макрофитен индекс 

 

Поддържане на състоянието на 

макрофитите чрез макрофитния 

индекс 

Хидробиологичните показатели 

в Румъния се наблюдават 

съгласно Интегрираната система 

за мониторинг на водите на 

Румъния (SMIAR). Според тези 

показатели, качеството на водата 

трябва да е поне 2 

Киселинност на водата pH мерки; mg/l 

Клас за качество на 

водата в Румъния 

Поддържане на подходящо рН на 

водата и утайката, алкалност и 

концентрации на катиони за 

поддържане на местообитанието 

подложено на естествени 

процеси 

Физкохимичните показатели в 

Румъния се наблюдават 

съгласно Интегрираната система 

за мониторинг на водите на 

Румъния (SMIAR). Според тези 

показатели, качеството на водата 

трябва да е поне 2. 

Цвят на водата mg/l PtCo 

Клас за качество на 

водата в Румъния 

Поддържане на подходящ цвят 

на водата за поддържане на 

местообитанието. 

 

Разтворен органичен 

водород 

mg/l 

Клас за качество на 

водата в Румъния 

Поддържане на подходящо  

количество на разтворени 

органичен въглерод за 

поддържане на местообитанието.  

 

Мътност Нефелометрична 

мътност / mg/l SS/ 

други подходящи 

единици 

Поддържане на подходяща 

мътност за поддържане на 

местообитанието 

 

Пояси от растителност 

на местообитанието: 

Площ и състояние 

Хектари Поддържане на ивици 

растителност, необходими за 

поддръжка на естествената 

структура и функциониране на 

местообитанието в езерото 

 

Връзка със заливната 

територия 

Хектари Заливната територия под и над 

местообитанието трябва да бъде 

поддържана подходяща за 

типичните видове и 

растителността на 

местообитанието и неговите 

поддтипове 

За 3260 

Площ на крайречната 

територия 

 Поддържане на площта и 

състоянието на крайречните 

територии, необходими за 

поддържане на местообитанието 

и неговите подтипове 

За 3260 
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментар от анализа 

Инвазивни видове за 

Рум ъния 

 Най-много 20% за 3270 За 3270 в Румъния 

 

Природозащитни цели за h4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Коментар от анализа 

Площ на 

местообитанието 

ha Стабилна или 

увеличаваща се 

в резултат от 

естествени 

процеси 

Приложен за всички местообитания в Ирландия и 

Румъния. Следва да остане за България, защото е важен 

индикатор за опазване на местообитанието. 

Проективно покритие 

на доминиращия вид  

Процент 

проективно 

покритие в 

представителен 

брой пробни 

площадки с 

размер 64m2 

За да се 

осигури 

благоприятно 

състояние най-

малко 50% от 

площта на 

отчетните 

площадки 

трябва да е 

заета с 

доминиращия 

вид. 

По същество този параметър съвпада с параметъра 

„Ниски храстчета“, използван в Ирландия. Тъй като у 

нас това местообитание се характеризира с няколко 

подтипа, които са доминирани от различни видове, 

важно е проективното покритие на доминиращия вид 

да осигурява стабилност на растителността 

характеризираща местообитанието 

 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове в 

представителен 

брой пробни 

площадки с 

размер 64m2 

Най-малко 30% 

от типичните 

видове трябва 

да са 

представени  

Този параметър по същество съвпада с „Положителни 

индикаторни видове“ от Ирландия и „обилие от 

назидателни видове“ в Румъния. 

Размерът на пробните площадки в трите страни е 

различен, но резултатите зависят от представителната 

извадка. 

В Румъния процентът от индикаторни видове трябва да 

е най-малко 35%.  

Необходимо е да се приложи списък с типични видове. 

Присъствие на 

нетипични храстови и 

дървесни видове, и 

орлова папрат 

Процент 

проективно 

покритие на 

единица площ 

(?ha) 

Не повече от 

10% 

Този параметър съвпада с използвания в Ирландия 

параметър „Отрицателни индикаторни видове“. 

Целевата стойност също съвпада с избраната в 

Ирландия.  
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Коментар от анализа 

Интензивност на 

пашата 

Брой 

животински 

единици на 1 

ha 

В диапазона 

0.3 – 0.5 

животински 

единици 

В Ирландия се използва индикатора „Наличие на 

паша“ и „Наличие на изгризване“. И трите 

формулировки по същество съдържат параметъра 

интензивност на пашата. 

 

Природозащитни цели за 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментар от 

анализа 

Площ на 

местообитанието 

ha Стабилна или увеличаваща се в 

резултат от естествени процеси 

 

Присъствие на 

Juniperus 

Проективно 

покритие в 

представителна 

извадка от 

мониторингови 

площадки  

Най-малко 30% проективно 

покритие   

 

Семенно 

възстановяване 

Наличие в 

монигоринговит

е площадки 

Най-малко 1 регистриран поник 

в площадка 

 

 

Природозащитни цели за h6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 

Параметър Мерна единица Целева стойност 
Коментар от 

анализа 

Площ на местообитанието ha Стабилна или 

увеличаваща се в 

резултат от 

естествени 

процеси 

  

Проективно покритие на 

типичните доминиращи 

видове 

Процент 

проективно 

покритие в 

представителна 

извадка от 

мониторингови 

площадки 16m2 

Един или повече 

от типичните 

видове е с най-

малко 60% 

покритие в 

площадка от 16 m2  

Необходимо е да се 

посочи списък с 

доминиращи видове 

Общо проективно 

покритие на тревната 

растителност 

Процент 

проективно 

покритие в 

представителна 

извадко от пробни 

площи с размер 16 

m2  

Проективното 

покритие на 

тревната  

растителност е 

най-малко 80%  
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност 
Коментар от 

анализа 

Присъствие на типични 

видове растения 

Брой видове в 

пробна площ от 16 

m2 

Индикаторните 

видове са 

представени с 30-

50%  от списъчния 

състав. 

 

Този параметър 

съвпада с 

параметъра 

„Положителни 

индикаторни 

видове“. 

Присъствие на нетипични 

храстови и дървесни 

видове и орлова папрат 

Процент 

проективно 

покритие в 

представителна 

извадко от пробни 

площи с размер 16 

m2 

Не повече от 20% 

покритие  

Параметърът е 

използван и в 

Ирландия. 

Интензивност на пашата Брой Животински 

единици (ЖЕ)/ha 

Пасищното 

натоварване да е в 

диапазона 0,3-1 

ЖЕ/ha  

 

Мъртва растителна 

покривка 

Процент покритие 

или мощност в cm 

в представителна 

извадка от 

мониторингови 

площадки 2х2м 

Мъртвата 

растителна 

покривка е  не 

повече от 25% 

покритие или 

варира между 5 и 

10 cm 

Този параметър е 

използван в 

Ирландия. Той е 

важен защото 

естественото 

възобновяване на 

растителността при 

дебела мъртва 

покривка е 

затруднено, което 

може да доведе до 

влошаване на 

качеството на 

местообитанието. 

Гол субстрат Процент покритие 

в и около 

мониторинговите 

площадки 2х2м 

Нарушеният 

субстрат е по-

малко от 10% 

Този параметър е 

използван в 

Ирландия. 

Параметърът е 

важен, защото 

високата степен на 

физически 

нарушения води до 

влошаване на 

качеството на 

местообитанието. 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Природозащитни цели за h6230 Богати на видове картълови съобщества върху силикатен 

терен в планините 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Коментар от анализа 

Площ на 

местообитанието 

ha Стабилна или 

увеличаваща се 

в резултат от 

естествени 

процеси 

 

Обрастване с храстова 

и дървесна 

растителност, и орлова 

папрат 

Процент 

проективно 

покритие на 

единица площ 

(?ha) 

Не повече от 

10% 

Прагът за този индикатор в 

Ирландия е 5% 

Видово богатство Брой видове в 

представителна 

извадка от 

мониторингови 

площадки от 

16m2 

Броят видове в 

мониторингова 

площадка от 

16m2 е най-

малко 25 

Видовото богатство е ключова 

характерестика за това 

местообитание. В Ирландия то 

включва и мъхове и лишеи. 

Мъртва растителна 

покривка 

Процент 

покритие или 

мощност в cm 

в 

представителна 

извадка от 

мониторингови 

площадки от 

16m2 

Мъртвата 

растителна 

покривка е  не 

повече от 20% 

покритие или 

варира между 5 

и 10 cm 

Този параметър е използван в 

Ирландия. Той е важен защото 

естественото възобновяване на 

растителността при дебела 

мъртва покривка е затруднено, 

което може да доведе до 

влошаване на качеството на 

местообитанието. 

Физически нарушения Процент 

покритие в и 

около 

мониторингови

те площадки  

Нарушеният 

субстрат е по-

малко от 10% 

Този параметър е използван в 

Ирландия. Параметърът е 

важен, защото високата степен 

на физически нарушения води 

до влошаване на качеството на 

местообитанието. 

 

 

Природозащитни цели за h6510 Низинни сенокосни ливади 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Коментар от анализа 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Коментар от анализа 

Площ на 

местообитанието 

ha Стабилна или 

увеличаваща се 

в резултат от 

естествени 

процеси 

 

Обрастване с храстова 

и дървесна 

растителност, и орлова 

папрат 

Процент 

проективно 

покритие в 

представителна 

извадка от 

мониторингови 

площадки 

Не повече от 

10% 

Този параметър съвпада с използвания 

в Ирландия. 

Интензивност на 

пашата 

Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ha 

0,3-1 ЖЕ/ha Този параметър следва да има по-лека 

тежест от наличие или липса на 

коситба, защото по принцип това са 

сенокосни ливади и пашата е 

вторична следокосяването им. 

Ирландският опит показва, че 

ефективен индикатор за качеството на 

местообитанието е мощтността на 

мъртвата покривка. 

Мъртва покривка Процент в 

представителна 

извадка от 

мониторингови 

площадки  

Опадът не 

повече от 25% 

 

Наличие на инвазивни 

чужди видове 

Процент 

проективно 

покритие в 

представителна 

извадка от 

мониторингови 

площадки или 

на ha 

Покритието на 

инвазивните 

чужди видове 

да бъде под 1% 

Целевата стойност е еднаква с 

поосочената за този индикатор за 

Ирландия 

Физически нарушения Процент 

покритие в и 

около 

мониторингови

те площадки  

Нарушеният 

субстрат е по-

малко от 10% 

Този параметър е използван в 

Ирландия. Параметърът е важен, 

защото високата степен на физически 

нарушения води до влошаване на 

качеството на местообитанието. 

 

Природозащитни цели за 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментар от анализа 

Площ на ha Стабилна или  
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

местообитанието увеличаваща се в 

резултат от естествени 

процеси 

Минерални вещества в 

почвата 

Почвеното pH и 

подходящи нива на 

минерални вещества в 

мониторинговите 

площадки 

Поддържане на нивата 

в границите на 

естествено състояние 

 

Покритие на 

индикаторни видове 

Процент покритие в 

представителна извадка 

от мониторингови 

площадки 

Общото проективно 

покритие на тези 

видове е най-малко 

25% 

За Румъния са 

посочени повече от 8 

индикаторни вида с 

проективно покритие 

между 70 и 100% 

Нарушен субстрат Процент покритие в и 

около мониторинговите 

площадки 

Нарушеният субстрат 

е по-малко от 10%. 

 

Дренираност Процент площ в и около 

мониторинговите 

площадки 

Площта с белези на 

дрениране от 

утъпкване, канали и 

пътеки е по-малка от 

10% 

 

 

Природозащитни цели за 7210 Карбонатни мочурища с Cladium mariscus и видове от 

съюза Caricion davallianae 

 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментари от 

анализа 

Площ на 

местообитанието 

ha Стабилна или увеличаваща се в 

резултат от естествени процеси 

 

Формиране на торф Процент 

покритие на 

торфообразуващ

а  

Поддържане на активно 

торфообразуване където е 

необходимо 

 

Типични видове Процент 

проективно 

покритие в 

представителна 

извадка от 

мониторингови 

площадки  

Поддържане на адекватно 

покритие от типични видове 

включително мъхове и цветни 

растения 

За Ирландия са 

посочени 

конкретни 

видове; 

За Румъния са 

посочени повече 

от 4 

инндикаторни 

вида с 

проективно 

покритие между 

35 и 100% 

Нетипични видове Процент 

проективно 

покритие в 

околността на 

представителна 

извадка от 

мониторингови 

площадки  

Покритието на нетипичните 

видове под 1% 

 

Дървета и храсти  Процент 

проективно 

покритие в 

Покритието на дърветата и 

храстите под 10% 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментари от 

анализа 

околността на 

представителна 

извадка от 

мониторингови 

площадки  

Нарушен субстрат  Процент 

покритие в и 

около 

мониторинговит

е площадки 2х2м 

Нарушеният субстрат е по-

малко от 10%. Където има туфа 

формации нарушения субстрат 

ни повече от 1%. 

 

 

8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс (Androsacetalia alpinae и 

Galeopsietalia ladani), 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове; 

8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове 

 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментар от анализа 

Площ Хектари Площта е стабилна или 

се увеличава, в резултат 

на природни процеси. 

Параметър приложен и в Румъния и 

Ирландия  

Разпространение Срещаемост Няма прекъсване в 

разпространението, 

подложени са на 

естествени процеси.  

Съвпада по-скоро с ареал или с 

пунктове на разпространение 

Екосистемни функции: 

почвено съдържание 

Почвено pH и 

подходящо почвено 

съдържание в 

представителен брой 

от мониторингови 

пунктове. 

 

Поддържане на 

подходящо почвено 

съдържание в ареала на 

местообитанието 

 

Състав на растителната 

покривка – лишеи и 

мъхове 

Процентно покритие в 

представител брой от 2 

Х 2 пунктове за 

пробовземане 

Покритието на мъхове и 

некорести лишеи да е 

най-малко 5% 

Само за 8110 

Структура на 

растителността: 

Положителни 

индикатори – папрати 

и видове от род 

Saxifraga sp. 

Брой видове в състава 

на представителен 

брой пунктове за 

мониторинг. 

Броят на индикаторните 

видове папрати и 

Saxifraga видове в 

представителен брой 

точки за мониторинг да е 

поне 1 

За 8220 не се посочват папрати и 

Saxifraga.  
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментар от анализа 

Структура на 

растителността: 

Положителни 

индикаторни видове 

Брой видове в състава 

на представителен 

брой пунктове за 

мониторинг 

В Румъния покритие в 

% на 25 кв. м.  

Броят на индикаторните 

видове в представителен 

брой точки за 

мониторинг да е поне 

три. 

В Румъния се отчита покритието на 

типичните видове да бъде поне 35% 

Структура на 

растителността: чужди 

видове 

Процентно покритие в 

близост до 

представителен брой 

площадки за 

наблюдение.  

В Румъния покритие в 

% на 25 кв. м.  

Участието в 

растителността на чужди 

видове и по-малко от 1%. 

За Румъния се докладва списък с 

инвазивни видове в протоколите 

Структура на 

растителността: 

Орлова папрат, 

дървета и храсти s 

Процентно покритие в 

представителен брой 

пунктове за 

мониторинг. 

Общото покритие на 

орловата папрат 

(Pteridium aquilinum), 

местни дървета и храсти 

е поне 25%.  

 

Структура на 

растителността: паша и 

изгризване 

Процент изпасани / 

изгризани 

листа/издънки в 

близост до 

представителен брой 

пунктове за 

наблюдение 

Цели листа от 

разклонения и издънки 

на ниски храсти, 

показващи признаци на 

паша или изгризване да е 

по-малко 50% 

 

Индикатори за локални 

особености 

Разпространение и 

големина на 

популацията 

Няма намаление в 

разпространението или 

числеността на 

популациите на редки, 

застрашени или 

малочислени видове, 

свързани с 

местообитанието 

 

 

2.3.2 Горски местообитания 

Прегледът на чуждестранния опит показва, че параметрите за целеполагане са сходни 

или идентични с тези, прилагани и в България за оценка на състоянието на горските 

местообиания. В таблицата по-долу в колона „Коментар на анализа“ са псочени 

подходите в Ирландия и Румъния. 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментар от анализа 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментар от анализа 

Площ Хектари Площта е стабилна или 

се увеличава в резултат 

от естествени процеси 

Параметъра е приложен за всички 

горски местообитания в Ирландия и 

Румъния. Следва да остане за 

България, защото е важен индикатор за 

опазване на местообитанието. 

Състав на първия 

дървесен етаж 

Процент Посочва се каква част 

от площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират с 

определено участие на 

целевите дървесни 

видове в първия 

дървесен етаж 

Състав на дървесния етаж се използва 

и при Ирландския и при Румънския 

модел. Той е показател за 

идентификация на местообитанието, 

като при определяне на мерките, тези 

насочени към поддържането на състава 

осигуряват запазване и на 

референтната площ. В Румъния 

целевите стойности за всички 

местообитания са еднакви – минимум 

70 % участие на целевите видове. При 

нас целевите стойности по дървесни 

видове за всяко местообитание са 

определени индивидуално. Това е 

предпоставка за по-прецизно 

дефиниране на необходимите цели, 

съобразно със състоянието на 

местообитанието в различните зони.  

Средна възраст на 

първия дървесен етаж 

(средно претеглена на 

ниво зона)  

Години Посочва се опредена 

стойност на средната 

възраст на първия 

дървесен етаж  

Възрастта не присъства като параметър 

при Ирландския и Румънския модел. 

Независимо от това, тя е необходимо 

да се използва. Възрастта се базира на 

исторически данни и е показател за 

състоянието на горите и за 

възможностите им да изпълняват 

водоохранни, рекреационни и др. 

специални функции. 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментар от анализа 

Пълнота на първия 

дървесен етаж (средно 

претеглена на ниво 

зона) 

Части от единицата Посочва се опредена 

стойност на пълнотата 

на първия дървесен 

етаж 

Този показател представя степента на 

насищане с дървета. Изразява се като 

съотношение на кръговата площ на 

наличния дървостой към кръговата 

площ на еталонно (нормално) 

насаждение. Окончателната стойност 

на показателя се получава като 

среднопретеглена, според площите на 

отделните полигони. Пълнотата не 

присъства като параметър при 

Ирландския и Румънския модел. 

Независимо от това, тя е необходимо 

да се използва. Пълнотата определя 

функционалността  на горите и 

съответно възможностите им да 

изпълняват водоохранни, 

рекреационни и др. специални 

функции. 

Площ на горите във 

фаза на старост  

Хектари Зоната е необходимо 

съществено да 

допринася за достигане 

на определената целава 

стойност от 10% гори 

във фаза на старост от 

площта на 

местообитанието на 

ниво биогеографски 

район, за всички  

горски местообитания.  

Съгласно заповеди № РД 49-421 от 

02.11.2016 г. и № РД 49-493 от 

13.12.2016 г. на Министъра на 

земеделието и храните, са определени 

горите във фаза на старост. Това са   

гори държавна собственост, 

управлявани от Министерство на 

земеделието и храните. При 

необходимост, определени площи да 

отпаднат от тази категория, е 

необходимо те да бъдат заменени с 

други, които до-най голяма степен 

отговарят на определението за Гори 

във фаза на старост. Допълнителни 

възможности за увеличаване на 

площите е необходимо да се търсят в 

общинските и частни гори, чрез 

използване на мерки от НПРД. 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментар от анализа 

Количество мъртва 

дървесина 

Процент Посочва се каква част 

от площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират 

наличие на определено 

количество мъртва 

дървесина  

 

Обема на мъртвата дървесина в 

Румънския модел е посочен в 

абсолютни стойности, а в Ирландския, 

като брой стъбла на ха. В Наредба № 8 

от 05.08.2011 г. за сечите в горите, 

последно изменена на 29.09.2020 г. е 

възприето този показател да се измерва 

с % от запаса. Това позволява 

прилагането му за всички гори, 

независимо в какъв стадий на развитие 

се намират – стара гора, дозряващо 

насаждение или младиняк и каква е 

продуктивността им. Измерването на 

този показател изисква мониторинг в 

постоянни пробни площи. При сега 

прилаганата инвентаризация на горите 

не се извършва измерване на 

количеството мъртва дървесина и 

данните са силно ограничени. В 

Румъния е добавен и допълнителен 

критерий – процент на дървесината с 

висока степен на разпад. Това липсва в 

нашата практика. В България поради 

липса на Национална горска 

инвентаризация, липсват данни не само 

за степента на разпад, но дори и за 

количеството на мъртвата дървесина. 

Наличие на 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

Процент Посочва се каква част 

от площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират 

наличие на определен 

брой едроразмерни/ 

биотопни дървета на 

хектар  

 

Наличие на едроразмерни/ биотопни 

дървета. Целевата стойност на 

показателя е съобразена с посочената в 

Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите 

в горите. Определянето на състоянието 

на местообитанието по този показател 

изисква измерване в представителна 

извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на 

природното местообитание в 

защитената зона. Показателя се 

използва и в Румънския модел. 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментар от анализа 

Характерни видове от 

приземната покривка 

Брой на хектар Най-малко 3 вида на ха Характерни видове от приземната 

покривка. Целева стойност по този 

показател за всички местообитания е 

минимум 3 броя от характерни видове, 

съгласно списъците в Ръководството за 

определяне на местообитанията от 

европейска значимост в България, 2009 

година, Червена книга на България том 

III – природни местообитания и 

Специфичния доклад за съответното 

природно местообитание в зоната, 

публикуван  в „Информационната 

система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на 

МОСВ“. Показателя се използва и в 

Ирландския и Румънския модели. 

 

2.3.3.Животински видове (без птици) 

Безгръбначни животни 

В подхода на Румъния за безгръбначните видове животни параметрите са 

избрани в зависимост от биологичните и екологични особености на видовете. Общите 

параметри засягат размера на популацията и местообитанието, докато специфичните 

параметри се отнасят до качеството на местообитанието, например: 

✓ Размер на популацията – определя се като брой индивиди в местообитанията в 

зоната. При безгръбначните животни това често е труден за определяне 

параметър и целевите стойности често са неизвестни и подлежат на уточняване. 

✓ Площ на местообитанието на вида – обикновено това са приблизителни 

стойности на потенциалното местообитание на вида в зоната. 

✓ Гъстота на популацията – този параметър е заложен при някои видове или като 

конкретна стойност, или като брой/гъстота на обитавани от тях 

микроместообитания (например колонизирани от вида дървета); доколкото този  

параметър от една страна, както и първите два параметъра от друга, се явяват 

взаимосвързани, до голяма степен тук има припокриване. 

✓ Качество на местообитанието – това е параметър или параметри, от основно 

значение за определяне състоянието на популациите на видовете безгръбначни; 

определя се различно, в зависимост от екологичните особености на видовете, и 

може да включва стари дървета и/или количество мъртва дървесина на единица 

площ (за видове, развиващи се в мъртва дървесина), дължина/широчина на 

линейно разпространено местообитание на вида (напр. крайречна тревиста 

растителност), качество на водата въз основа на физико-химични или 

екологични показатели (за водни безгръбначни). 



35 
ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

За пример по-долу са показани таблици за два вида твърдокрили насекоми в зона 

ROSCI0039 Чуперчени-Деса“: 

4013 Carabus hungaricus. Според данните от плана за управление на обекта по „Натура 

2000 ROSCI0039 Чуперчени-Деса“, присъствието на този вид е с популация от 50 -100 

индивида и има благоприятен природозащитен статус. Целта на опазването на ниво 

обект за този вид е да се поддържа природозащитен статус, определен от следните 

параметри и целеви стойности: 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Размер на 

популацията 

Брой 

индивиди 
Най-малко 75 

Съгласно информацията в плана за 

управление на обекта ROSCI0039 

Чуперчени-Деса. 

Площ на 

местообитание на 

вида 

ha  Неизвестна  

Районът на местообитание на видовете не е 

определен в плана за управление, той ще 

бъде определен в рамките на период от 3 

години. 

Гъстота  на 

популацията 

Брой 

индивиди /m2 Неизвестна  

Няма налична информация за гъстотата на 

популацията на обекта, тя ще бъде 

определена в рамките на период от 3 

години. 

Крайречни 

местообитания 

Дължина и 

ширина / m 
Неизвестна  

Няма налична информация за дължината и 

ширината на крайречната растителност в 

района на местообитанието на вида, тя ще 

бъде определена за период от 3 години. 

Крайречната растителност (преходните 

гори) заема на територията на обекта площ 

от приблизително 9% (3578 ha) от общата 

защитена територия. 

1088 Cerambyx cerdo. Според данните от плана за управление на обекта по „Натура 

2000 ROSCI0039 Чуперчени-Деса“ присъствието на този вид е с популация от 10 -50 и 

има неблагоприятен-лош природозащитен статус по отношение на популацията. Целта 

на опазването на ниво обект за този вид е да се подобри природозащитният статус, 

определен от следните целеви параметри и стойности: 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Брой популация 
Брой 

индивиди 
Най-малко 30 

Съгласно информацията в плана за управление 

на обекта ROSCI0039 Чуперчени-Деса. 

Размер на 

местообитанието 
ha 

Най-малко 245 ha 

 

Според екологията на вида той предпочита 

стари широколистни гори, най-вече дъбовите 

гори, Quercus petraea, Q. Cerris, Q. frainetto. 

Предполага се, че потенциалното 

местообитание на вида обобщава площите на 

местообитания 91F0 и 91I0, намиращи се на 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

този обект. 

Брой колонизирани 

дървета 

Брой 

колонизир

ани 

дървета 

Неизвестна 

Няма налична информация за броя на 

колонизираните дървета в обекта. Трябва да се 

определи в рамките на 3 години 

Стари дървета в 

горски тела 

(съществуващи преди 

това) 

Брой 

дървета / ha 
Неизвестна  

Няма налична информация за броя на вече 

съществуващите дървета в обекта. Трябва да 

се определи в рамките на 3 години 

Обем на мъртвата 

дървесина на земята 

или на стъбло 

m3/ ha Най-малко 10  

Според типа местообитание, характерен за 

вида, присъстващ в обекта. Текущата стойност 

на мъртвата дървесина е неизвестна, тя ще бъде 

определена в рамките на период от 3 години. 

 

Земноводни и влечуги 

Видовете земноводни и влечуги, които са обект на опазване в защитените зони 

от мрежата Натура 2000 в България са общо 13, като нито един от тях не се среща в 

Република Ирландия, следователно използването на примери и подходи от Ирландия в 

случая би било неподходящо. От друга страна, 8 от видовете, обект на опазване у нас, 

се явяват и обект на опазване в румънските защитени зони. Параметрите, които са 

предложени за определяне на специфични цели за опазване на защитените зони в 

Румъния по отношение на видовете земноводни и влечуги са показани в двете таблици 

по-долу. 

Земноводни (Bombina bombina, B. variegata, Triturus cristatus, Triturus dobrogicus): 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментар от анализа 

Разпространение 

на вида в 

естествена среда 

Брой квадрати 1х1 км, 

в които видът 

присъства  

Специфична за 

защитената зона 

Това е основен и много важен 

параметър, който може да се използва и 

като косвена оценка за размера на 

популацията, вкл. в СДФ. В малките по 

площ зони, мерната единица би могла да 

бъде различна, напр. 0,1х0,1 км. 

Плътност на 

популацията 

Брой индивиди на 

хектар 

Специфична за 

защитената зона 

Този параметър е неприложим у нас, тъй 

като за защитените зони в България 

няма такива данни. 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментар от анализа 

Плътност на 

репродуктивнит

е местообитания. 

Най-малко 10 м2 

от площта на 

водоема с 

дълбочина около 

40 см и не повече 

от 40% сянка 

(дървесна 

корона) 

Репродуктивни 

местообитания на км2 

Най-малко 2 на 1 

км или 4 на 1 км2 

Параметърът принципно е от 

съществена важност, но е трудно 

оценим в големи по площ зони, а освен 

това репродуктивните местообитания в 

голяма степен са видово специфични. 

Биха могли да се добавят и други 

критерии за пригодност на водоемите. 

Покритие на 

сухоземни 

природни 

местообитания 

около влажни 

(размножителни

) местообитания 

в ивица с 

дължина 0,5 км 

и ширина 100 м, 

успоредна на 

линейни водни 

обекти 

% от повърхностното 

покритие 

Най-малко 75% Този параметър също е значим и може 

да се използва за защитените зони у нас, 

но след някои модификации. 

Влечуги (Emys orbicularis, Testudo graeca, Testudo hermanni, Elaphe sauromates): 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментар от анализа 

Разпространение 

на вида в 

естествена среда 

Брой квадрати 2х2 км, 

в които видът 

присъства  

Специфична за 

защитената зона 

Това е основен и много важен параметър, 

който може да се използва и като косвена 

оценка за размера на популацията, вкл. в 

СДФ, но предложената резолюция е твърде 

ниска. По-удачно би било ако мерната 

единица е 1х1 км, за малките по площ зони 

0,1х0,1 км. 

Размер на 

популацията 

Брой индивиди Специфична за 

защитената зона 

Този параметър е неприложим у нас, тъй 

като за защитените зони в България няма 

такива данни. 

Наличието на 

структури за 

излагане на 

слънце в 

крайбрежната 

зона, например 

дървесни 

стволове 

Брой структури на 

хектар 

Специфична за 

защитената зона 

Този параметър е много трудно оценим, 

особено в големи по площ защитени зони, а 

освен това засяга само пряко свързаните с 

водата видове (в случая единствено водните 

костенурки). 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност Коментар от анализа 

Дължина на 

крайречната 

ивица (с поне 10 

м ширина) с 

естествената 

растителност 

километри Специфична за 

защитената зона 

Параметърът е от значение само за пряко 

свързаните с водата видове (в случая 

единствено водните костенурки). 

 

Бозайници – проучване на опита на Република Румъния 

Консервационните цели са два типа - "за поддържане" и "за подобряване" на 

природозащитното състояние. Аргументи за това, какъв тип трябва да бъдат целите за 

вида в зоната, са дадени в текст на основа на налична информация. След това, в 

таблица, са дадени параметри и техните целеви стойности. За предлаганите параметри 

не е дадена специална обосновка, а също така те не са изрично обвързани с основни 

показатели като  "популация" и "местообитание".   

Таблицата за параметрите и целевите стойности е във вида: 

 

Параметър Мярка (мерна 

единица( 

Целева стойност Допълнителна 

информация 

 

Целевата стойност може да бъде два вида: а) специфична за зоната и б) 

фиксирана минимална стойност, според екологичните и биологични особености на 

вида. Последната графа съдържа пяснения за същността на параметъра (напр. сведения 

за биологията и екологията на вида, с които даденият параметър е свързан) и 

обосновава избора на целева стойност за съответния параметър - данни от предишни 

проучвания, мониторинг или декларира липсата на такава информация и 

необходимостта от нейното набавяне и сроковете за това (най-често 1 година).   

Пример за параметри и целеви стойности за прилепи - 1308 Barbastella 

barbastellus,1324 Myotis myotis, 1307 Myotis blythii,1304 Rhinolophus ferrumequinum,1303 

Rhinolophus hipposideros,1305 Rhinolophus euryale,1302 Rhinolophus mehelyi,1310 

Miniopterus schreibersi,1323 Myotis bechsteini,1316 Myotis capaccinii,1318 Myotis 

dasycneme,1321 Myotis emarginatus 

 

Параметър Мерна единица Целева 

стойност 

Бележка 

Брой индивиди 

 

бр Специфична 

за зоната 

 

Разпространение в зоната  

 

брой квадрати  1 

km2 с присъствие  

на вида 

Специфична 

за зоната 

 

Зрели широколистни дървета с 

хралупи  

 

Брой дървета с 

хралупи / ха 

най-малко 7  

Дължина на линейна m / km2 най-малко повечето видове 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева 

стойност 

Бележка 

растителност, свързваща горите 

със зоните за хранене  

 

500 м се нуждаят от 

линейни 

растителни 

структури - 

(редове дървета, 

живи плетове), 

които 

осигуряват 

връзка между 

местата за 

хранене и 

убежищата  

Зрели широколистни или 

смесени гори, с полуотворен 

субстрат около хранителни 

местообитания  

 

ha специфично 

за зоната 

1324 - Myotis 

myotis, 1307- 

Myotis blythii 

Проучвания 

показват, че тези 

видове се 

нуждаят от висок 

процент такива 

гори, които се 

използват като  

като хранителни 

местообитания в 

98% от времето, 

отделено за лов. 

Обем мъртва дървесина, стояща 

и на земята  

 

m3 / ha специфична 

за зоната, но 

не по-малко 

от 20 м3 

Разнообразието и 

обилието от 

нощни пеперуди  

в горите, 

свързано с  

мъртва 

дървесина, е 

изключително 

важно за 

повечето горски 

видове прилепи 

Убежища за почивка и 

размножаване  

 

Брой убежища / 

колонии 

специфично 

за зоната 

 

Площ на хранителни 

местообитания - пасища и 

ливади в близост до гори  

 

Ха специфична 

за зоната 

1304 - 

Rhinolophus 

ferrumequinum 

Площ на пасища в разредени 

гори или стари овощни градини 

рамките на 4 км от убежищата 

за почивка / размножаване  

 

ха  специфично 

за зоната 

1304 - 

Rhinolophus 

ferrumequinum,  

Пасищата 

допринасят 

значително за 

увеличаване на 

количеството на 

хранителни 

източници -  

бръмбари от сем. 

Scarabaeidae.  
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Пример за параметри и целеви стойности за бозайници (без прилепи) 

 

Параметър Мерна единица Целева 

стойност 

Бележка 

Размер на популацията индивиди   

Растеж / възобновяване на 

популацията 

брой малки специфично 

за зоната 

мечка 

Плътност на популацията на 

плячката 

индивиди / km2 минимум  

3 елена / км2 

или 

4-5 диви 

свине / km2 

или 

7-10 сърни / 

км2 

вълк, рис 

Пропорция от общата горска 

покривка на горите на възраст 

над 80 години (важни 

хранителни местообитания) 

% ха 

 

Специфичен 

за зоната, 

обикновено 

30-40% 

мечка 

Индекс на активност, основан 

на скоро разровени мравуняци 

в два варианта 

Процент скоро разровени 

мравуняци / 100 м в райони с 

мравуняци, особено пасища в 

мозаечни ландшафти  

Процент положителни 

трансекти в ландшафтна 

единица 

стойност на 

индекс1 (% 

унищожени 

мравуняци)  

стойност на 

индекс2 (% 

положителни 

трансекти) 

специфично 

за зоната 

мечка 

Разнообразие и изобилие от 

естествена храна    

 

Индекс на 

изобилие от 

плодове 

 мечка 

Дял на площи  с млади дървета 

или високи треви в горските 

насаждения, необходими за 

подслон и размножаване  

 

% специфична 

за зоната 

вълк 

Площ на облесени пасища с 

единични видове Pyrus, Quercus, 

Malus, Fagus, Prunus  

 

ха специфична 

за зоната 

мечка, 

за зони в 

предпланини и 

ниски планини, 

където има 

пасища с 

единични дървета 

Присъствие на вида в района на 

разпространение в зоната  

 

Наличие на вида 

в ясно очертани 

характерни за 

него 

местообитания - 

напр. ивица от 

100 м по брега на 

водоеми 

специфично 

за зоната 

видра 

Дължината на крайречната 

растителност със средна 

ширина мин. 3 m от двете 

страни на водата във всеки 

участък от 500 m  

 

км специфично 

за зоната 

видра; 

характеристика за 

благоприятен 

природозащитен 

статус на рибни 

видове, 
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Параметър Мерна единица Целева 

стойност 

Бележка 

обитаващи потоци 

(основна храна за 

видрата) 

Площ на разпространение в 

рамките на зоната  

 

ха специфично 

за зоната 

 

Степен на фрагментация  

 

Брой елементи на 

фрагментация 

специфично 

за зоната , 

обикновено 0 

видра 

Дължина на естествената 

крайречна растителност със 

средна ширина (m) от най-

малко 3 m от двете страни за 

всеки 500 m участък - км 

 

 специфично 

за зоната 

видра 

Площ на местообитанието  

 

ха специфично 

за зоната 

лалугер 

Височината на тревистия слой 

на местообитанието  

см По-малко от 

20 cm 

лалугер 

 

Бозайници – проучване на опита на Република Ирландия 

За всеки вид е представена таблица с 4 графи 

Параметър Мерна единица Целева стойност Бележки 

Често, вместо конкретна стойност, се формулира тенденция, напр. не намалява. 

Понякога се прилага и карта за уточняване на локализацията на оценявания параметър. 

В последната колонка се дава обосновка на параметъра, в контекста на особености на 

зоната и/или на биологията и екологията на вида. Преди таблицата накратко е 

дефинирана общата цел за зоната - "за поддържане" или "за подобряване" . В таблицата 

по-долу е представен пример с параметри за вида прилеп Малък подковонос. 

 

Параметър Мерна единица Целева 

стойност 

Бележка 

Брой индивиди в убежище 

 

бр не намалява  

Състояние на 

размножително/зимно убежище 

описателно - 

добро, лошо 

не се влошава   

Брой зимни убежища бр не намалява  

Брой летни убежища бр не намалява  

Допълнителни убежища - 

състояние и брой 

описателно и 

брой 

не се влошава 

/не намалява 

 

Площ на потенциалното 

хранително местообитание  

ха не намалява в 

радиус от 2.5 

км около 

убежища ( 

карта) 

Малък 

подковонос 

Дължина на линейни 

ландшафтни елементи  

км не намалява в 

радиус от 2.5 

км около 

убежища ( 

карта) 

Малък 

подковонос 
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Параметър Мерна единица Целева 

стойност 

Бележка 

Светлинно замърсяване лукс Няма 

значително 

увеличение на 

интензивността 

на изкуствени 

светлини в 

съседство с 

известни места 

за почивка или 

по маршрутите 

до 

хранителното 

местообитани в 

рамките на 2,5 

км от дневното 

убежище карта 

3 

Малкият 

подковонос е 

много 

чувствителен към 

светлинно 

замърсяване и 

избягва ярко 

осветени зони. 

Неподходящото 

осветление около 

убежището може 

да причини 

изоставяне; 

осветлението по 

маршрутите 

може да доведе 

до изоставяне на 

предпочитаните 

хранителни 

местообитания, 

като по този 

начин увеличава 

енергийните 

разходи 

(Schofield, 2008) 

Използваните параметри за видрата са:  

Параметър Мерна единица Целева 

стойност 

Бележка 

Разпространение 

 

Процент от 

трансекти с 

положителни 

регистрации  

не намалява Мярка въз основа 

на стандартна 

техника за 

изследване на 

видрите. Целта за 

благоприятен 

природозащитен 

статус (FCS), 

базирана на 

резултатите от 

проучването 

1980/81, е 88% в 

SAC.  

Площ на наземното 

местообитание 

ха не намалява, 

картираната в 

зоната площ е 

...ха 

картографирано и 

изчислено като 

...ha Няма теренно 

проучване. 

Картираните 

райони са 10-

метров наземен 

буфер по 

бреговите линии и 

речните брегове, 

определени като 

критични за 

видрите (NPWS, 

2007) 

Дължина на речнен поток км не намалява, 

картираната в 

Без теренно 

проучване. 
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Параметър Мерна единица Целева 

стойност 

Бележка 

зоната площ е 

...км 

Картирана 

дължина на реката 

Площ стоящи водоеми ха не намалява, 

картираната в 

зоната площ е 

...ха 

Без теренно 

проучване. 

Картографирана 

площ въз основа 

на свидетелства, 

че видрите са 

склонни да се 

хранят в рамките 

на 80 м от 

бреговата линия 

(NPWS, 2007) 

Места за почивка и убежище брой не намалява Видрите се 

нуждаят от места 

за почивка по 

цялата си 

територия, където 

са защитени от 

безпокойство 

(Kruuk and 

Moorhouse, 1991; 

Kruuk, 2006) 

Биомаса на рибите кг не намалява Диетата е широка 

и варира локално 

и сезонно, но 

доминирана от 

риби (Bailey and 

Rochford, 2006; 

Reid et al., 2013) 

Бариери бр не се 

увеличава 

Видрите се 

придвижват 

редовно през 

участъци от 

открити води до 

500 м. Важно е 

подобни 

маршрути да не 

бъдат 

препятствани 

 

2.3.4.Птици 

Анализ на опита на Република Ирландия 

Общата рамка за опазване на дивите птици в Република Ирландия, както и в 

България, се определя от Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици 

(Директива за птиците). Заедно с Директивата за местообитанията (Директива 

92/43/ЕИО) тези законодателни мерки предвиждат опазване на дивата пророда чрез 

мрежа от защитени зони в цяла Европа, известни като Натура 2000. Основна цел на 

мрежата Натура 2000 е опазването и поддържането (или възстановяването) на 

„благоприятно природозащитно състояние“ (БПС) на местообитанията и видовете. 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Съгласно Чл. 4 от Директива 2009/147 / ЕО Ирландия, заедно с другите държави-

членки на ЕС, е поела ангажиманта да определят най-подходящите територии по брой и 

размер като защитени зони (Special Protected Areas, SPAs) за опазване на някои видове 

диви птици, които са: 

✓ Видове, изброени в Приложение I към Директивата за птиците 

✓ Редовно срещащи се мигриращи видове 

✓ Местата, които отговарят на някой от следните критерии, могат да бъдат 

избрани като защитени зони за птиците: 

✓ Зона, която редовно поддържа 20 000 водолюбиви птици или 10 000 двойки 

морски птици; 

✓ Зона, която редовно поддържа 1% или повече от изцяло ирландската популация 

от вид от приложение I; 

✓ Зона, която редовно поддържа 1% или повече от свтовната популация на даден 

мигриращ вид; 

✓ Зона, която е една от „n“ най-подходящите места в Ирландия за видове от 

приложение I или зa даден мигриращ вид (където „n“ е променлива, която е 

свързана с дял от общата численост на националната популация на вида, 

поддържан от Ирландия). 

Специфична за защитената зона информация, отнасяща се до избора и 

определянето й, се събира от редица източници, включително ирландското изследване 

на влажните зони (I-WeBS), изследването на водолюбивите птици (WeBS) в Северна 

Ирландия, доклади за определени видове и широк спектър от научни изследвания, 

публикации, и други проучвания. Ако след съпоставяне на всички налични научни 

данни, зоната отговаря на съответните критерии за определяне, тя бива определена за 

защитена зона за птиците (SPA), със списък на установените видове птици (стандартен 

формуляр, СДФ), за които зоната е от национално и международно значение. Тези 

видове са известни като „проритетни за опазване видове“ и могат да бъдат един от 

следните: 

✓ Видове от приложение I, които се срещат на мястото в брой, надвишаващ 1% от 

полулацията на вида в Ирландия; 

✓ Мигриращ вид, който се среща на мястото в брой, който надвишава 1% от 

свтовната популация (наричан вид, който се среща в брой с „международно 

значение“); 

✓ Мигриращ вид, който се среща на мястото в брой, надвишаващ 1% от 

популацията в цяла Ирландия (посочен като вид, който се среща в численос от 

„общонационално значение“); 

✓ Видове, за които обектът се счита за един от „n“ най-подходящите обекти в 

Ирландия за опазването на този вид (където n е променлива, която е свързана с 

дял от световната популация, поддържана от Ирландия). 

Специфичните за зоната консервационни цели определят желаното състояние 

или обхват от условия, в които трябва да бъдат местообитанията или видовете, за да 

може тези избрани характеристики в рамките на зоната да бъдат оценени като 
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благоприятни. На ниво защитена зона това състояние се нарича „желано 

природозащитно състояние“. Консервационните цели в зоната също допринасят за 

опазване на биологичното разнообразие в по-голям мащаб и за постигане на „желано 

природозащитно състояние“ на национално ниво в рамките на Натура 2000 мрежата. 

При подхода на Република Ирландия, природозащитни цели се определят, освен 

за параметри, свързани с всички видове птици в зоната, така също и за параметри, 

свързани с поддържането и защитата на местообитанията, които ги приютяват. Тези 

параметри са: 

✓ Тенденция в числеността на популацията; 

✓ Разпространение; 

✓ Пригодност (частта от местообитанието, която се използва) и площ на 

местообитанието; 

Според ирландския подход желаното природозащитно състояние на дадено 

местообитание се постига когато: 

✓ Неговата пригодност и площ се припокриват до голяма степен и са стабилни или 

нарастват; 

✓ Специфичната структура и функции, които са необходими са устойчивото му 

поддържане са на лице и има висока вероятност да продължат да съществуват в 

бъдеще; 

✓ Тенденциите в популациите на представителните видове са благоприятни. 

Благоприятно природозащитно състояние на видовете се постига когато: 

✓ Промените в популационната численост на приоритетните видовете показват 

устойчивост в дългосрочен план като активно функционираща единица на 

своето естествено местообитание; 

✓ Естественото разпространение на видовете не е нито намаляло, нито има 

изгледи за неговото намаляване в близко бъдеще 

✓ Налични са и вероятно ще бъдат налични условията за съхранение на 

местообитанието с подходяща площ за да поддържа популациите на видовете в 

дългосрочен план. 

Като основна природозащитна цел в повечето защитени зони ирландските 

колеги посочват: да се поддържа и възстановява БПС (стабилна или нарастваща 

тенденция в популациите в българския вариант) на приоритетните видове птици за 

конкретната зона. При планиране на консервационните мерки в защитените зони следва 

да се постигнат няколко основни цели: 

✓ Да се определят и оценят характерните особености на всяка зона; 

✓ Да се определят ясни цели за опазването на характерните особенности, които са 

от особен интерес; 

✓ Да се опише плана за управление на зоната; 

✓ Да се определят факторите (както позитивни, така и негативни), които могат да 

оказват въздейтвие; 
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✓ Да се избере подходяща стратегия/планиране на консервационните мерки, коит 

да постигнат поставените природозащитни цели. 

Подобно на докладите за защитените зони за местообитанията (Special Areas of 

Conservation, SAC), докладите за защитените зони за птиците (SPA) са оформени като 

отделен документ с ISSN номер, който е общ за всички доклади. Докладът има увод, 

цитирани документи, въз основа на които е изработен докладът, библиография на 

научни изследвания и таблици съдържащи целите за опазване. Тези таблици са 

изградени от следните колони: 

Параметър Мерна единица Целева стойност Бележки 

Тенденция на 

популацията 
Изменение в % Дългосрочна тенденция на 

популацията – стабилана, 

нарастваща или 

намаляваща 

Тук обикновено се посочва 

документа с подробната 

информация за 

природозащитните цели 

Разпространение  Пространствени и 

времеви показатели 

за използване на 

местообитанието 

Стабилани, нарастващи 

или намаляващи 

пространствени и времеви 

показатели за използване 

на местообитанието 

Тук обикновено се посочва 

документа с подробната 

информация за 

природозащитните цели 

Достъп до 

подходящо 

местообитание 

Брой на 

изкуствените 

бариери 

Разпространението на вида 

не бива да бъде ограничено 

от изкуствени бариери 

Тук обикновено се посочва 

документа с подробната 

информация за 

природозащитните цели 

Гнездова 

биология 
Място на гнездене Мястото на гнездене 

трябва да бъде поддържано 

в естествено съсътояние. 

Карта на известните места 

Посочват се литературни 

източници и се прави 

препратка към подробния 

документ 

Гнездови успех Средна стойност Намаляваща, увеличаваща 

или стабилна 
Посочват се литературни 

източници 

Хранителна база Килограми биомаса Намаляваща, увеличаваща 

или стабилна 
Вид на плячката и нейното 

основно местообитание. 

Хранителен участък 

(разстояние от 

гнездото/колонията) 

минимално, максимално и 

средно 

Линеене Места на линеене Местата на линеене трябва 

да се поддържат в 

естествено състояние. 

Карта на известните места 

Посочват се литературни 

източници и се прави 

препратка към подробния 

документ 

Почивка Места за почивка Местата за почивка трябва 

да се поддържат в 

естествено състояние. 

Карта на известните места 

Посочват се литературни 

източници и се прави 

препратка към подробния 

документ 

Безпокойство Степен на 

въздействие 
Човешките дейности 

трябва да се ограничат до 

Тук обикновено се посочва 

документа с подробната 
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Параметър Мерна единица Целева стойност Бележки 

степен, при която не 

оказват негативно 

въздейстие върху 

популацията на вида  

информация за 

природозащитните цели 

 

Колоната с бележки по същество внася яснота по поставените параметри и цели. 

В повечето случаи тя прави препратка към документ с много подробен анализ върху 

видовете птици, наблюдавани в защитената зона. Този документ е от порядъка на 100 

страници за всяка зона , включващ 5 части:  

Част първа е въведение в общите критериите за определяне не защитените зони 

за птиците и критериите за конкретната зона. Тази част представя и общата концепция 

за определянето на природозащитните цели и тяхното формулиране. 

Втората част дава информация за приоритетните за опазване видове птици и 

критериите по които са избрани. Например, мигриращ вид, който се среща на мястото в 

брой, който надвишава 1% от свтовната популация (наричан вид, който се среща в брой 

с „международно значение“). Понякога, освен видовете птици в тези критерии попада и 

конкретно местообитание, което приютява значителен брой птици по време на 

миграция и/или зимуване. 

Трета част представя конкретните природозащитни цели определени за зоната. 

Посчват се конкретни стойности за тенденцията в популациите и разпространението 

(като площ на потенциалното местообитание) на птиците. 

Четвърта част прави обзор на природозащитното съсътояние на SCI (Special 

Conservation Interest) видовете, включващ анализи на тенденциите в популациите на 

гнездящите и зимуващите/мигриращите (негнездящи) видове и обвързването им с 

природозащитното състояние на местообитанието, като хранителна база и убежище. В 

някои зони се представят графични дании за тенденциите в популациите на SCI 

видовете от ежегоден мониторинг в продължение на над 15 години (от 1994 г. до 2010 

г.). 

Пета част е най-голяма по обем на информация. Тя включа обзор на 

екологичните изисквания на SCI видовете и прави анализ на разпространението им въз 

основа на данни от редица програми за мониторинг, доклади и научни публикации и 

др. (2011/12 Waterbird Survey Programme, NPWS monitoring programmes (e.g. benthic 

surveys) and the Irish Wetland Bird Survey (I-WeBS)). В тази част се прави заключение за 

антропогенното въздействие в и около зоната и се определят основните заплахи за 

птиците в зоната. 

Документът завършва с приложения, съдържащи подробна информация за 

използваните методи при анализите, списък на конкретни места в зоната, карти с 

разпространението на птиците в зоната и критерии на заплахите и чивешките 

въздействия. 

 

Анализ на опита на Република Румъния 
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Целите за опазване на птиците в Натура зоните в Румъния са определени на ниво 

група - с общи параметри за местообитание и размер на популацията по видове.  

Групите на птиците от Приложение 1 са определени съгласно екологичните им 

предпочитания към средата и биват: 

✓ Видове птици, зависещи от откритите водни местообитания, 

✓ Видове птици, зависещи от плитководни местообитания (крайбрежни) 

✓ Видове птици, зависещи от тръстикови брегове, 

✓ Видове, свързани със сухоземни местообитания 

✓ Видове, свързани със смесени сухоземни местообитания 

✓ Видове, свързани с местообитания на земеделски земи 

✓ Видове, свързани с горски местообитания 

✓ Втората категория птици, включени в стандартните формуляри са „Редовно 

срещащи се мигриращи видове“, невключени в Приложение 1. За тях са 

определени също категории според екологичните им изисквания: 

✓ Видове птици, зависещи от откритите водни местообитания, които не са 

включени в Приложение 1 

✓ Видове птици, зависещи от плитководни местообитания (крайбрежни), които не 

са включени в Приложение 1 

✓ Видове птици, зависещи от тръстикови брегове, които не са включени в 

Приложение 1 

✓ Видове, свързани със сухоземни местообитания, които не са включени в 

Приложение 1 

✓ Видове, свързани с местообитания на земеделски земи 

✓ Видове, свързани със смесени сухоземни местообитания  

✓ Видове, свързани с горски местообитания 

✓ Видове, свързани с градските местообитания 

Вероятно тези категории и подкатегории биха могли да се допълнят с други 

екологични групи птици, характерни за конкретни местообитания в защитените зони, 

като например „Видове свързани със скални местообитания“ и др. 

Целта на опазване на видовете в защитените зони е запазване или подобряване 

на състоянието им. Разработени са параметри, отнасящи се за видовете и 

местообитанията с целеви стойности и съответни мерни единици. 

Параметри: 

✓ Размер на популацията 

✓ Тенденции в популацията по видове 

✓ Схема на разпределение, включва Пространствен и времеви модел, 

интензивност на използване на местообитанията 

✓ Характеристика на приоритетните за зоната местообитания (водни, крайбрежни, 

обрасли с тръстика, пасища, земеделски земи, горски и храстови местообитания 

и др.) 

✓ Ниво на водата 
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✓ Качество на водата въз основа на физико-химични показатели 

✓ Качество на водата въз основа на екологични показатели 

Мерните единици са съответно брой двойки или индивиди от съответния вид в 

категориите гнездящи, мигриращи и зимуващи. 

Целевите стойности са определени като минимален брой двойки или индивиди 

от съответния вид в съответната категория.  

Параметрите и целевите стойности са разработени в табличен вид, обхващащи 

всички видове птици от съответната екологична група. 

 

Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителвна информация 

Размер на 

популацията 

на вида 

Брой гнездящи 

двойки 

Най-малък брой гн. 

двойки 

 

Брой преминаващи 

индивиди 

Най малък брой 

преминаващи 

индивиди 

 

Брой зимуващи 

индивиди 

Най-малък брой 

зимуващи 

индивиди 

 

Тенденции в 

популацията по 

видове 

Промяна на 

процента 

 

Дългосрочна 

тенденция за 

стабилна или 

нарастваща 

популация 

 

В рамките на три години следва да 

бъде въведена програма за 

мониторинг.  

 

Схема на 

разпределение  

 

Пространствен и 

времеви модел, 

интензивност на 

използване на 

местообитанията 

Без значително 

намаляване на 

моделите на 

използване на 

пространството, 

времето или 

местообитанията за 

всеки вид, различен 

от тези, които са 

резултат от 

естествени промени  

В рамките на две години следва да 

бъде въведена програма за 

мониторинг.  

Местообитание хектари площ Площта на местоообитанието ще 

бъде запазена, като се изключат 

загубите на местообитания, 

дължащи се на природни фактори 

(суша). 

Ниво на водите метри 
Стабилна или резки 

колебания 

Резките колебания в нивото на 

водите, особено бързото 

увеличаване по време на периода 
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Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителвна информация 

на гнездене, могат да унищожат 

яйцата и младите птици. Бързото 

увеличаване на нивото е свързано 

с обилните валежи и в рамките на 

2 години следва да се определи 

референтна стойност.  

Качество на водата 

въз основа на 

физико-химични 

показатели 

(кислороден режим, 

хранителни 

вещества, соленост, 

метали, органични и 

неорганични 

микрозамърсители)  

Клас на качество 

на водата  

Да се определи в 

рамките на 3 

години 

Параметрите са тези, използвани в 

Интегрираната система за 

мониторинг на водите на Румъния 

(SMIAR).  

Качество на водата 

въз основа на 

екологични 

показатели 

(макробезгръбначни, 

фитобентос, 

фитопланктон, 

европейски рибен 

индекс) 

Клас на качество 

на водата 

Да се определи в 

рамките на 3 

години 

Параметрите са тези, използвани в 

Интегрираната система за 

мониторинг на водите на Румъния 

(SMIAR). 

 

2.3.5.Растителни видове 

В подхода на Румъния, за всички растителни видове са избрани следните 

параметри: 

✓ Размер на популацията 

✓ Площ на (потенциалното) местообитанието на вида 

✓ Повърхност на ерозирана/непокрита почва 

✓ Специфичното видово богатство на местообитанията, с които е свързан видът 

Освен тези общо формулирани параметри за растителните видове, в 

предложените разработки на специфични цели за целевите обекти на конкретни 

защитени зони се установяват и допълнителни параметри, съобразно някои специфики 

на растителните видове. Например за водни видове (Marsilea quadrifolia, Aldrovanda 

vesicolosa) е включен и параметър дълбочина на водата. Специално за Aldrovanda 

vesicolosa, в зона ROSCI0039 Чуперчени-Деса“ са включени и параметри: обилие на 

инвазивни/нитрофилни/рудерални видове в местообитанието на вида и присъствие на 

други необходими организми. За някои сухоземни видове, са включени допълнителни 

параметри, като обилие на инвазивни/нитрофилни/рудерални видове. Анализът на тези 
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допълнителни параметри, показва, че от една страна те са свързани/отразяват 

характеристики на местообитанието на вида (т.е. са параметри за съответното природно 

местообитание в което е разпространен вида), от друга страна са специфични за 

съответния вид (напр. присъствие на други необходими организми за Aldrovanda 

vesicolosa). 

3. Анализ на наличните в страната данни за местообитанията и видовете, 

предмет на опазване в защитени зони  

В България определянето на специфичните цели става съгласно чл. 12 на Закона 

за биологичното разнообразие и трябва да стане в заповедта за обявяване:  

 

Чл. 12. Министерството на околната среда и водите изготвя проект на заповед за 

обявяване на всяка защитена зона, включена в списъка по чл. 10, ал. 4. 

(2) В проекта на заповедта по ал. 1 се посочват:  

1. основанието за нейното издаване;  

2. наименованието и местоположението на защитената зона;  

3. предметът и целите на защитената зона;  

4. общата площ, както и опис на имотите, включени в защитената зона, и/или 

координатен регистър на границите на защитената зона;  

5. забрани или ограничения на дейности, противоречащи на целите за опазване на 

защитената зона. 

Най-подробно цели и адекватни за изпълнението им мерки следва да се 

определят в Планове за управление на защитените зони от НАТУРА 2000, където 

може да се осигури необходимото ниво на детайлност, но и се дава възможност за 

актуализация през 10 годишен период. Съгласно чл. 27 на ЗБР, за НАТУРА 2000 в 

България могат да се разработва планове за управление, но не са задължителни. 

Заложено е изготвяне и прилагане на адекватни мерки за опазване и възстановяване на 

местообитания, макар че това следва да се направи след наличието на подробни и 

специфични цели на защитената зона. Съгласно инструкциите на ЕК, за да се спомогне 

да се гарантира, че защитените зони се управляват по ясен и прозрачен начин, тя силно 

насърчава държавите членки да разработят планове за управление по „НАТУРА 

2000“ в тясно сътрудничество с местни заинтересовани страни. Изготвянето на планове 

за управление по „НАТУРА 2000“ е отговорност на компетентните за „Натура 2000“ 

органи. Планът за управление представлява стабилна и ефективна рамка за 

изпълнението и последващите действия във връзка с мерките за опазване. Въпреки че 

съгласно Директивата за местообитанията плановете за управление по „НАТУРА 2000“ 

не са задължителни, те са много полезни инструменти, тъй като предоставят пълни 

данни за природозащитните цели и екологичното състояние и изисквания на 

представените в защитената зона местообитания и видове, анализират социално-

икономическия и културния контекст на района и взаимодействията между различните 

видове земеползване и наличните видове и местообитания; предоставят рамка за открит 

дебат между всички заинтересовани групи и помагат за постигането на съгласувано 

мнение относно дългосрочното управление на защитената зона, както и за създаването 

на чувство за споделена собственост по отношение на крайния резултат; оказват помощ 



52 
ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

за намиране на практически решения във връзка с управлението, които са подходящи и 

по-добре интегрирани в други практики на земеползване; предоставят средства за 

определяне на съответните отговорности на различните социално-икономически 

заинтересовани страни, органи и неправителствени организации при прилагането на 

определените необходими мерки за опазване. Плановете за управление по „НАТУРА 

2000“ могат да бъдат специално предназначени за защитената зона или интегрирани в 

други планове за развитие, при условие че природозащитните цели по „НАТУРА 2000“ 

са ясно включени в тези планове. 

Основните източници на информация, относими към определяне на 

придозащитното състояние на природни местообитания и видове в границите НАТУРА 

2000 мрежата в България и съответно за определяне на природозащитни цели (на ниво 

защитена зона и съответните им параметри, мерни единици и целева стойност) са: 

✓ Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове 

природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България. (Зингстра, Х., 

Ковачев, А., Китнаес, К., Цонев, Р., Димова, Д., Цветков, П. (ред.) 2009.  

✓ Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за типове 

природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска 

фондация Биоразнообразие. София, където са разработени таблици-шаблони за 

определяне на природозащитното състояние на целевите обекти със съответни 

параметри по основните критерии (Площ, Структура и Функции и Бъдещи 

перспективи (Заплахи и влияния);  

✓ Стандартни формуляри с данни и оценки – където са актуалните към момента на 

изпълнение на договора данни за защитените зони (съгласно Информационна 

система за защитените зони от екологична мрежа Натура 20002); 

✓ Докладвания на страната по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 

от Директивата за птиците от 2013г.3 и 2019г.4 – включваща данни и оценки за 

видовете и типовете природни местообитания, както и официално предоставена 

допълнителна информация, ( включваща пространствени данни, анализи, 

доклади, комуникация с ЕК); 

✓ Данни за видовете и типовете природни местообитания, получени в 

изпълнението на проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (съгласно 

Информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 20005) 

– тази информация включва общи доклади за природните местообитания и 

видове, както и специфични доклади за целевите обекти към всяка една 

защитена зона; 

✓ Данни за видовете и типовете природни местообитания, получени в 

изпълнението на проект „Теренни проучвания на разпространение на видове / 

оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I 

фаза”; 

 
2 http://natura2000.moew.government.bg/ 
3  
4  
5 http://natura2000.moew.government.bg/ 
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✓ Документ за целите на Натура 2000. 

Какви са пропуските в България по отношение на подход на събиране на данни, 

избор на параметри, какво дава и не дава мониторинга на ИАОС, кой е 

приемливият методичен подход – постоянни пробни площи – колко, как и къде да 

се залагат 

След първоначалното изграждане на мрежата Натура 2000 в България не беше 

организирана система за детайлно и дългосрочно наблюдение (мониторинг). 

Картирането на местообитанията в зоните проведено през 2011-2012г. беше базирано 

на модели и верификация, вместо да бъде организирано едромащабно картиране с най-

съвременни средства. Моделите имат своето място при липса на други възможности за 

картиране, но те са източник на възможни грешни интерпретации, особено при липса 

на надеждни първични данни. В последващите години не беше предприето залагане на 

системен мониторинг, който да предоставя периодично данни за конкретните обекти. 

Мониторингът на видове на ИАОС постави едно добро начало, което е необходимо да 

бъде продължено. Опитът както на Ирландия, така и на Румъния показва, че най-

ефективното проследяване на промените в параметрите е на база пробни площадки. 

Използването на този подход може да се осъществи както чрез постоянни пробни 

площадки, така и чрез достатъчен брой представителни такива разположени във всеки 

целеви обект и защитена зона. Как методично това трябва да се реализира, е въпрос на 

конкретна разработка. Досегашният опит показва, че поддържането на постоянни 

пробни площадки е трудна задача, поради възникващите проблеми с трайното им 

маркиране. Затова е целесъобразно разработването на методиката за мониторинг да 

предвиди представителна извадка от такива площадки, която при всяко следващо 

наблюдение да се поддържа като бройка. 

4. Предложение за подход за разработване на специфични и подробни 

природозащитни цели на ниво защитена зона в България 

4.1.Какво трябва да предхожда формулирането на целите 

1. Аргументация за избор на целеви обекти – препоръчва се да се използват 

следните основни критерии: 

К1: ПС на биогеографско ниво според Докладване 2013. 

К2: ПС на биогеографско ниво според Докладване 2019. 

К3А: Оценка, в колоната „Опазване“ в Стандартния формуляр за зоната. 

К3В: Оценка, в колоната „Цялостна оценка“ в Стандартния формуляр за зоната. 

К3С: Оценка различна от „D“ в колоната „Представителност“ в Стандартния формуляр 

за зоната. 

К4: ПС в зоната, според специфичния доклад по проект „Картиране“. 

К5: Целевият обект е включен в Документа за целите, като обект за подобряване на ПС 

в зоната. 

К6: Целевият обект е включен в НПРД, като обект на конкретна мярка в зоната; 
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2. Предварително обследване в гис-среда на наличната информация (ортофото, 

начин на трайно ползване, карта на водите и пр).  

3. Наблюдения от теренна работа за допълнителна информация от конкретни 

места в зоните за случаи на неблагоприятни въздействия върху показателите за 

състояние по „Структура и функции“ и/или „Бъдещи перспективи“ (например 

навлизане на дървесни и храстови видове, рудерализация; както и установени заплахи и 

влияния и др. Анализ на друга налична информация: научни публикации, доклади от 

осъществени проекти, експертни данни/наблюдения и др. 

4.2.Каква трябва да е структурата на българските доклади 

 

✓ Код и наименование на типа местообитание/вид. 

✓ Кратка характеристика на целевия обект.  

✓ Състояние на биогеографско ниво и разпространение в мрежата (съгласно 

докладванията през 2013 и 2019 г). Природозащитно състяние по параметри в 

отделните биогеографски райони. 

✓ Състояние на ниво защитена зона – анализът се основава на Стандартния 

формуляр за зоната. Оценка на зоната за опазване на това местообитание/вид. 

✓ Анализ на наличната информация, включително и пропуски в познанието, въз 

основа на осъществени теренни проучвания, научни публикации и доклади на 

осъществени проекти  и/или мнение на база лични впечатления от работа в 

зоната по други проекти – какви акценти са поставени при теренната работа, 

какво е регистрирано, какво трябва да се направи занапред. 

✓ Цели за подобряване/поддържане на значимостта на защитената зона по 

отношение на нейния принос към биогеографското ниво. Целите се формулират 

по параметри със съответни мерни единици и целеви стойности. 

Подобно на докладите от Ирландия и Румъния  таблиците следва да имат следните 

колони: 

В колона „Допълнителна информация“ по експертна преценка се записва 

всичко необходимо, даващо пояснение, допълнение, уточнение към съответния 

параметър, както принципно, така и/или за конкретната зона.  

4.2.1.Негорски местообитания 

Предложените за България, основни параметри, мерни единици целева стойност 

са представени в табличен вид за отделни или групи негорски местообитания. 

Избраните параметри се основават на подхода на Ирландия и Румъния, но и отразяват 

основните параметри, по които в България се е оценявало природозащитното състояние 

(съгласно „Ръководство за оценка на БПС“ и включени в специфичните доклади, 

резултати от работата по проект „ Картиране и определяне на ПС на видове и 

местообитания, 2011-2012г.“.  

Морски местообитания:  

Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна 

информация 

Специфична цел 



55 
ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

1130 Естуари; 1150* Крайбрежни лагуни 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична 

цел 

Площ  Хектари Не намалява   

Соленост ‰ Варира при 

лагуните, но 

трябва да е 

по-висока 

през есента и 

по-ниска 

пролетта 

По-висока през есента сравнено 

с пролетта 

За всяка от естуарите и 

лагуните средната соленост е 

публикувана в референтни 

източници (вж. Национален 

план за опазване на влажните 

зони и др.).  

 

Кислородно 

насищане – 

поне 3 

измервания в 3 

отдалечени 

пунктове 

% <200% през 

деня и >50% 

през нощта  

Само за 1150  

Киселинност на 

водата 

Скала за рН 8-9,5 Само за 1150: Отчита се през 

лятото  

 

Наличие на 

бариери за 

връзка море и 

местообитание 

%/ха % Отчита се доколкото е 

възможно каква част от 

местообитанието е засегната от 

такива физически бариери: 

шлюзове, бентове и др.  

 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове и 

покритие в %/ 

пробна площ от 

100 m2 

 Поне 1 с 

покритие над 

20%  

 

 

Типичните видове са всяко от 

езерата 1150 са посочени в 

референтни източници (вж. 

Национален план за опазване на 

влажните зони и др.). 

За 1130: Zostera marina, Ruppia 

maritimа, Nymphaea alba, 

Potamogeton pectinatus, Typha 

angustifolia, T. 

latifolia,Phragmites communs, 

Myriophylum spp., Carex spp., 

Scirpus spp., Shoenoplectus 

litoralis, Enteromorpha 

spp.,Cladophora spp. 

За 1150: Ruppia maritima, 

Potamogeton pectinatus, P. 

crispus, P. natans, Zostera 

marina, Phragmites communis, 

Lemna trisulca, L. minor, L. 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична 

цел 

gibba, Salvinia natans, Nymphaea 

alba, Najas minor, N. marina, 

Typha spp., Carex spp., Scirpus 

spp., Alisma plantago, Salicornia 

herbacea, Myriophyllum 

spicatum, Wolffia arrhiza, 

Ceratophyllum demersum, Trapa 

natans, Bolboschoenus maritimus, 

Schoenoplectus lacustris, Sch. 

triqueter, Ranunculus aquatilis, 

Juncus maritimus, Chara spp., 

Cladophora spp, Enteromorpha 

spp., Vaucheria spp., в 

Поморийското и Атанасовско 

езера -Dunaliella salina . 

 

1210 Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

Площ  Хектари Не намалява   

Наличие на 

органични 

наноси (купчин 

водорасли, 

миди) 

Покритие 

%/пробна площ 

от 100 m2  

 

Най-малко 

50% 

Типичните видове от 

местообитанието се развиват 

върху такива органични наноси 

 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ от 

100 m2 

Наличие на 

поне 1 вид 

 

 

Argusia sibirica, Cakile maritima, 

Crambe maritima, Salsola 

ruthenica, Euphorbia peplis 

 

Присъствие на 

чужди и 

инвазивни 

видове 

%/ха Няма чужди и 

инвазивни 

видове 

За референтен списък на 

инвазивните и чуждите видове 

се използва Атлас на 

инвазивните чужди видове 

растения в България (вж. 

Петрова и др. 2012). 

 

 

1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium sp.  

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

Площ  Хектари Не намалява Може да намалява само в 

резултат на естествените 

процеси на морска абразия. 

 

Покритие на 

растителността 

%/пробна площ 

от 100 m2  

 

Между 5 и 

50% 

Някои от морските скали най-

близо до прибоя са покрити 

само с лишеи, заради това се 

отчита над височината на 

прибоя 

 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ от 

100 m2 

Наличие на 

поне 1 вид  

 

 

Подтип 1. Северно 

Черноморие: Crithmum 

maritimum, Gypsophila 

trichotoma, Parapholis incurva, 

Silene caliacrae Cephalaria 

uralensis, Artemisia 

pedemontana, Seseli tortuosoum, 

Alyssum caliacrae, Artemisia 

lerchiana, Kochia prostrata, 

Limonium spp. 

Подтип 2: Южно Черноморие: 

Crithmum maritimum, Atriplex 

hastata, Sagina maritima, 

Limonium spp., Covolvulus 

lineatus, Silene compacta. 

 

 

Присъствие на 

чужди и 

инвазивни 

видове 

%/ха   Няма чужди и 

инвазивни 

видове или 

покритието им 

е под 1% 

В това местообитание рядко се 

срещат инвазивни и чужди 

видове, такива могат да бъдат 

някои дървета и храсти. За 

референтен списък на 

инвазивните и чуждите видове 

се използва Атлас на 

инвазивните чужди видове 

растения в България (вж. 

Петрова и др. 2012). 

 

 

1310 Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни 

терени; 1410 Средиземноморски солени ливади 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Площ  Хектари Не намалява Може да намалява само в 

резултат на естествените 

процеси на морска 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

абразия 

Соленост на 

водата 

‰  >40‰ Отчита се най-близкия 

водоем в съседство с 

пробната площ 

 

Наличие на 

периодична 

циркулация на 

водата и 

освобождаване 

на дъното на 

водоеми 

%/ха 100% Отчита се дали се залива 

периодично 

местообитанието  

 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове и 

покритие (%) на 

пробна площ от  

100 m2 

Наличие на 

поне 1 вид с 

покритие над 

20% 

 

 

1310: Salicornia spp.., 

Suaeda spp., Bassia 

hirsuta, Aeluropus litoralis, 

Aster tripolium, Puccinellia 

spp., Limonium spp., 

Petrosimonia brachiata, 

Artemisia santonicum, 

Halimione pedunculata. 

1410: Juncus maritimus, 

Elymus elongatus, Juncus 

littoralis, Phacellurus 

digitatus 

 

Присъствие на 

чужди и 

инвазивни 

видове 

Брой видове или 

покритие (%)/ха   

Няма чужди и 

инвазивни 

видове или 

покритието им 

е под 1% 

В тези местообитания 

поради екстремните 

условия (голяма 

соленост) рядко има 

чужди и инвазивни 

видове растения, така че 

този показател има ниска 

стойност. За референтен 

списък на инвазивните и 

чуждите видове се 

използва Атлас на 

инвазивните чужди 

видове растения в 

България (вж. Петрова и 

др. 2012). 

 

 

1340* Континентални солени ливади; 1530 Панонски солени степи и солени блата 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Площ  Хектари Не намалява   

Покритие на 

растителността 

%/пробна площ 

от 100 m2  

 

Над 80%   

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ от 

100 m2 

Наличие на 

поне 2 вида  

 

 

1340. Elymus elоngatus, 

Cynodon dactylon, Festuca 

arundinacea, Puccinellia 

convoluta, Polygonum 

pulchellum, Limonium 

vulgare, Hordeum hystrix, 

Centaurium spicatum, 

Dianthus campestris ssp. 

pallidiflorus, Bupleurum 

tenuissimum, Lotus tenuis, 

Juncus gerardii, Polypogon 

mospeliensis,Aster tripolium, 

Atriplex tataria, Carex 

distans, Trifolium fragiferum 

1530: Cynodon dactylon, 

Hordeum hystrix, Myosurus 

minimus, Cerastium dubium, 

Camphorosma spp., 

Bupleurum tenuissimum, 

Taraxacum bessarabicum, 

Scorzonera laciniata, 

Trifolium fragiferum ssp. 

bonnanii, Mentha pulegium, 

Juncus gerardii, Artemisia 

santonicum, Suaeda martimia, 

Puccinellia spp., Crypsis 

spp.,, Limonium spp., 

Spergularia spp., Lepturus 

cylindricus, Pholiurus 

pannonicus 

 

Наличие на 

инвазивни и 

чужди видове  

%/ха Не повече от 

1%  

За референтен списък на 

инвазивните и чуждите 

видове се използва Атлас на 

инвазивните чужди видове 

растения в България (вж. 

Петрова и др. 2012). 

 

Обрастване с 

храстова и 

дървесна 

растителност  

%/ ха Не повече от 

10% покритие 

на ха  

Храстите се срещат рядко в 

местообитанието поради 

засолените почви.  
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Интензивност 

на пашата 

Брой 

Животински 

единици (ЖЕ)/ха 

0,3-1,5 ЖЕ/ха Местообитанията са 

зависимо от пашата, която е 

причина за увеличаване на 

засоляването. 

 

 

Крайбрежни пясъчни и континентални дюни:  

2110 Зараждащи се подвижни дюни; 2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по 

крайбрежната ивица (бели дюни) 2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна 

растителност (сиви дюни); 2190 Влажни понижения между дюните  

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Площ  Хектари Не намалява   

Промени в 

хидрологичния 

режим от 

изкуствени 

съоръжения 

(2190) 

%/ха  <10% Няма дейности по 

отводняване, укрепване на 

брегове и др. 

 

Покритие на 

мъхове и лишеи 

(само за 2130) 

%/пробна площ 

от 100 m2  

 

Над 20% Мъховете и лишеите са 

характерни при 

стабилизация на пясъците 

на дюните (2130).  

 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ от 

100 m2 

Наличие на 

поне 2 вида  

 

 

2110. Xanthium italicum, 

Leymus racemosus subsp. 

sabulosus, Crambe maritima 

susbp. pontica, Argusia 

sibirica, Eryngium 

maritimum, Elymus farctus, 

Lactuca tatarica. 

2120: Ammophila arenaria, 

Leymus racemosus, Eryngium 

maritimum, Euphorbia 

paralias, Hypecoum ponticum, 

Medicago marina, Silene 

thymifolia, Stachys maritima, 

Calystegia soldanella, 

Corispermum nitidum, 

Centaurea arenaria, Festuca 

vaginata, Peucedanum 

arenarium, Secale sylvestre, 

Silene conica subsp. 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

connomaritima, Maresia 

nana, Carex colchica. 

2130: Jurinea albicaulis 

subsp. kilaea, Silene 

thymifolia, Artemisia 

campestris, Aurinia 

uechtritziana, Cionura erecta, 

Pancratium martimum, 

Corispermum nitidum, Linum 

tauricum subsp. bulgaricum, 

Teucrium polium subsp. 

vincetinum, Galiliea 

mucronata, Centaurea 

arenaria, Carex colchica, 

Alyssum borzaeanum, 

Scabiosa argentea 

2190: За водоемите в 

дюните: Ceratophyllum 

demersum, Myriophyllum 

spicatum, Potamogeton spp., 

Lemna spp.: За влажните 

понижения в дюните: 

Phragmites communis, Typha 

spp., Schoenoplectus spp., 

Bolboshcoenus maritimus, 

Juncus acutus, Cladium 

mariscus. 

Присъствие на 

чужди и 

инвазивни 

видове 

Брой видове и 

покритие в (%)/ 

ха   

Няма чужди и 

инвазивни 

видове или 

покритието им 

е под 1% 

За референтен списък на 

инвазивните и чуждите 

видове се използва Атлас на 

инвазивните чужди видове 

растения в България (вж. 

Петрова и др. 2012). 

 

 

2340 * Панонски вътрешноконтинентални дюни 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

Площ  Хектари Не намалява   

Покритие на 

растителността 

%/пробна площ 

от 100 m2  

 50-80%   

Покритие на %/пробна площ Над 10% Мъховете и лишеите са 

характерни при стабилизация 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

мъхове и лишеи  от 100 m2  

 

на пясъците 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ от 

100 m2 

Наличие на 

поне 2 вида  

 

 

Apera spica-ventii, Centaurea 

arenaria, Tragus racemosus, 

Artemisia scoparia, Kochia 

prostrata, Kochia laniflora, 

Poligonum arenarium, Alkanna 

tinctoria, Seseli tortuosum, 

Centaurea arenaria, Scabiosa 

argentea, Petrorhagia prolifera, 

Plantago scabra, Gypsophila 

paniculata 

 

Присъствие на 

чужди и 

инвазивни 

видове 

%/ха   до 1% За референтен списък на 

инвазивните и чуждите 

видове се използва Атлас на 

инвазивните чужди видове 

растения в България (вж. 

Петрова и др. 2012). 

 

 Рудерализация %/ха до 10% Много от дюните са силно 

рудерализирани поради 

обработването им. Най-чести 

са Ttribulus terestris, 

Cichorium inthybus, Chondrilla 

juncea и др.  

 

 

Сладководни местообитания:  

3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea 

uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea; 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и 

Bidention p.p. 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Площ  Хектари Не намалява   

Промени в 

хидрологичния 

режим от 

изкуствени 

съоръжения  

%/ха  <10% Няма дейности по 

отводняване, укрепване на 

брегове и др. 

Заб. Често подобни 

съобщества се развиват в 

изкуствени водоеми – 

язовири, рибарници и др. и 

там този параметър не би 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

трябвало да се отчита.  

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ от 

100 m2 

Наличие на 

поне 2 вида  

 

 

3130 Подтип планински 

езера: Isoёtes lacustris, 

Sparganium angustifolium, 

Subbularia aquatica. 

3130 Подтип крайречни 

наноси в низините: 

Eleocharis аcicularis, 

Alisma plantago-aquatica, 

Potamogeton fluitans, 

Dichostylis michelianus, 

Lindernia spp., Eleocharis 

palustris, Cyperus fuscus, 

Persicaria lapathifolia, 

Echinochloa crus-galli, 

Elatine triandra, Rorippa 

sylvestris, Butomus 

umbellatus, Plantago 

altissima, Plantago major 

var. uliginosa, Gnaphalium 

uliginosum, Verbena 

officinalis, Heliotropium 

supinum, Amaranthus 

lividus; Crypsis spp., 

Astragalus contortuplicatus, 

Pycreus glomeratus, Glinus 

lotoides, Mentha pulegium, 

Pulicaria vulgaris, Inula 

britannica, Trifolium 

fragiferum subsp. bonanni, 

Lythrum salicaria, Potentilla 

anserina, Juncus gerardii. 

3270: Xanthium italicum 

,Artemisia annua, 

Chenopodium rubrum, 

Chenopodium glaucum, 

Bidens tripartita, Bidens 

cernua, Myosoton 

aquaticum, Persicaria spp., 

Potentilla supina, 

Echinochloa crus-gallii, 

Catabrosa aquatica, 

Ranunculus sceleratus, 

Rumex palustris, Rumex 

maritimus, Rumex 

conglomeratus, Veronica 

anagalis-aquatica, Lythrum 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

salicariа, Dichostylis 

michelianus, Cyperus fuscus. 

 

Присъствие на 

чужди и 

инвазивни 

видове 

Брой и/или %/ха   До 3 вида 

инвазивни 

видове или 

покритието им 

е под 10% 

Растителните съобщества 

на местообитания 3130 и 

3270 са пионерни и в тях 

много често има 

инвазивни видове и то с 

голямо участие. Освен 

това съобществата на тези 

местообитания се развиват 

много често паралелно, 

като при изсъхване на 

крайбрежната ивица по-

рано се появява ценозите 

на 3130 и след тях – на 

3270.  

За референтен списък на 

инвазивните и чуждите 

видове се използва Атлас 

на инвазивните чужди 

видове растения в 

България (вж. Петрова и 

др. 2012). 

 

 

3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Площ  Хектари Не намалява   

Екологичен 

статус на 

водното тяло по 

биологични 

параметри 

съгласно РДВ 

скала Добро или 

много добро 

(4-5) 

Осъществява се съгласно 

Националната система за 

мониторинг на околната 

среда „Мониторинг на 

води“.  

 

Активна 

реакция - pH на 

водата* 

Скала рН>7   

Електропровод

имост 

microS/cm 400 microS/cm 

–за течащи 

води; <150 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

microS/cm - за 

стагнантни 

води 

Фосфор (общо 

съдържание) 

mg/l <0.4 mg/l – 

затечащи 

води; <0.05 

mg/l – за 

стагнантни 

води 

  

Азот mg/l <0.2 mg/l 

амониевaзот – 

за течащи 

води; <1.0 

mg/l общ aзот 

– за 

стагнантни 

води 

  

Промени в 

хидрологичния 

режим от 

изкуствени 

съоръжения  

%/ха  <10% Няма дейности по 

отводняване и други 

промени в 

хидрологичния режим.  

Заб. Често подобни 

съобщества се развиват в 

изкуствени водоеми – 

язовири, рибарници и др. 

и там този параметър не 

би трябвало да се отчита.  

 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Проективно 

покритие (%) на 

пробна площ от 

100 m2 

Наличие на 

поне 1 вида на 

над 50% 

 

Chara spp., 

Lamprothamnium spp., 

Nitellopsis spp., Nitella 

spp. и Tolypella spp.  

 

Присъствие на 

чужди и 

инвазивни 

видове 

Брой видове или 

покритие (%)/ха 

До 1 вид 

инвазивни 

видове или 

покритието им 

е под 10% 

За референтен списък на 

инвазивните и чуждите 

видове се използва Атлас 

на инвазивните чужди 

видове растения в 

България (вж. Петрова и 

др. 2012). 

 

 

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 

Hydrocharition 



66 
ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност 
Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Площ  Хектари Не намалява   

Максимална 

дълбочина на 

водата при 

сезон на 

пълноводие 

Метри  >1 м   

Съотношение 

хидрофити/хигр

офити 

Покритие в % 

/ха 

>1   

Активна 

реакция - pH на 

водата 

Скала 6-10   

Електропровод

имост 

microS/cm <250 microS/cm   

Фосфор (общо 

съдържание) 

mg/l <0.1 mg/l   

Азот (общо 

съдържание) 

mg/l <1.5 mg/l   

Промени в 

хидрологичния 

режим от 

изкуствени 

съоръжения  

%/ха  <10% Няма дейности по 

отводняване, 

укрепване на брегове, 

водохващания и др. 

Ако тези съобщества 

се развиват в 

изкуствени водоеми –

рибарници и др. и там 

този параметър не би 

трябвало да се отчита.  

 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Проективно 

покритие (%) на 

пробна площ от 

100 m2 

Наличие на поне 3 

вида на над 50% 

 

 

Lemna spp., Spirodela 

polyrhiza, Wolffia 

arhiza, Salvinia natans, 

Hydrocharis morsus-

ranae, Stratiotes 

aloeides, Nymphaea 

alba, Nuphar lutea, 

Nymphoides peltata, 

Trapa natans, 

Potamogeton spp., 

Zannichellia palustris, 

Myriophyllum spp., 

Ceratophyllum spp., 

Najas marina, N. 
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност 
Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

minor, Elodea spp.,  

 

3160 Естествени дистрофни езера 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

Площ  Хектари Не намалява   

Промени в 

хидрологичния 

режим от 

изкуствени 

съоръжения  

%/ха  <10% Няма дейности по 

отводняване, укрепване на 

брегове, водохващания и др. 

 

Активна 

реакция - pH на 

водата 

Скала 4-6   

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ от 

100 m2 

Наличие на 

поне 1 вид  

 

 

Carex rostrata, Utricularia 

vulgaris, U. minor, 

Ceratophyllum demersum, 

Sparganium minimum, 

S.ramosum, Drepanocladus 

spp., Calliergon spp., Sphagnum 

spp., Phragmites australis, 

Lemna minor, 

Potamogetonnatans, Typha spp. 

 

 

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 

Callitricho-Batrachion 

Параметър Мерна единица Целева стойност 
Допълнителна 

информация 

Специфична 

цел 

Площ  ha Не намалява   

Екологично 

състояние на 

реката по 

биологични 

параметри 

съгласно РДВ 

Скала Добро или много 

добро (4-5) 

Осъществява се съгласно 

Националната система за 

мониторинг на околната 

среда „Мониторинг на води“ 

 

Активна 

реакция - pH на 

Скала 6.5-8.5   
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност 
Допълнителна 

информация 

Специфична 

цел 

водата 

Електропровод

имост 

microS/cm <700 microS/cm   

Фосфор (общо 

съдържание) 

mg/l <0.5 mg/l   

Азот (общо 

съдържание) 

mg/l <0.2 mg/l   

Промени в 

хидрологичния 

режим от 

изкуствени 

съоръжения  

%/ха  <10% Няма дейности по 

отводняване, укрепване на 

брегове, бентове и баражи и 

др. 

 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ от 

100 m2 

Наличие на поне 3  

 

 

Potamogeton spp. 

Zannichellia palustris, 

Ranunculus trichophyllus, R. 

aquatilis, Myriophyllum 

spicatum, Ceratophyllum 

demersum. Callitriche spp, 

Spirodela polyrrhiza, Elodea 

canadensis, Berula erecta, 

Menthа aquatica, Sagittaria 

sagittifolia, Sparganium 

erectum, Butomus umbellatus, 

Typhа spp. 

 

 

Храстови местообитания: 

4030 Европейски сухи ерикоидни съобщества; 4090 Ендемични оро-

средиземноморски съобщества от ниски бодливи храстчета; 40A0 * 

Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества, 40C0 * Понто-сарматски 

широколистни храстчета, 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик, 

5210 Храсталаци с Juniperus spp. 

Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна информация Специфична цел 

Площ  ha Не намалява Специфична за защитената 

зона. За определяне на 

конкретна стойност се прави 

справка със стандартния 

формуляр н зоната, както и 

специфичния доклад за 

местообитанието в 

конкретната зона от 

информационния портал за 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна информация Специфична цел 

Натура 2000 в България 

http://natura2000.moew.govern

ment.bg/. Данните от този 

доклад се коментират и по 

отношение на останалите 

параметри, за да се представи 

наличната към този период от 

време информация за 

състоянието на 

местообитанието. 

Общо 

проективно 

покритие на 

растителността 

%/ пробна площ 

от 64 m2 

Специфична за 

типа природно 

местообитание 

За местообитание 4030, 4090: 

между 50% и 80%; 

За местообитание 40А0, 40C0 

:над 60%  

За местообитание 5130, 5210: 

над 70 % 

 

 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ от 

64 m2 

Присъствие на 

поне два типични 

вида 

4030: Calluna vulgaris, Erica 

arborea, Genista carinalis, 

Dorycnium graecum, Lotus 

angustisimus, Ornithopus 

compressus, Briza maxima, 

Chrysopogon gryllus, 

Gastridium ventricosum, Poa 

bulbosa, Aira elegans, Psilurus 

incurvus, Cistus incanus, Cistus 

salvifolius, Xolanthes guttatus, 

Hypericum cerastoides, 

Hypericum montbretii, Cytinus 

clusii, Teesdalia coronopifolia; 

4090 подтип 1: Astragalus 

angustifolius, Bromus riparius, 

Bromus scoparius, Agropyron 

pectiniforme, Ashopdelus albus, 

Festuca dalmatica, Festuca 

stojanovii, Festuca thracica, 

Dichantium ischaemum, 

Peridictyon sanctum (syn.: 

Festucopsis sancta), Teucrium 

montanum, Hyacintella 

leucophaea, Satureja montana 

ssp. kitaibelii, Artemisia alba, 

Centaurea chrysolepis, Thymus 

striatus, Thymus jankae Rhodax 

canus, Fumana procumbens, 

Hypericum rumeliacum, 

Asperula cynachica, Euphorbia 

myrsinites; подтип 2: 

Astracantha aitosensis (syn.: 

Astragalus aitosensis), Festuca 

dalmatica, Dichantium 

ischaemum, Agropyron 

cristatum, Melica ciliata, 

Alyssum tortuosum, Poa 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна информация Специфична цел 

bulbosa, Koeleria splendens, 

Medicago minima, Euphorbia 

myrsinites, Stipa capillata, 

Velezia rigida, Agropyron 

brandzae, Achillea depressa, 

Chrysopogon gryllus, 

Trigonella monspeliaca, 

Asperula cynanchica, Trifolium 

leucanthum, Cleistogenes 

serotina subsp. bulgarica. 

За местообитание 40А0: 

Amygdalus nana, Prunus 

fruticosa, Rosa gallica, Rosa 

pimpinellifolia, Amelanchier 

ovalis, Acer tataricum, 

Cotoneaster integerrimus, 

Cotoneaster niger, Adonis 

vernalis, Anemone sylvestris, 

Geranium sanguineum, Galium 

purpureum, Peucedaunum 

carvifolia, Teucrium 

chamaedrys, Teucrium polium, 

Teucrium montanum, Aster 

linosyris, Inula ensifolia, Inula 

hirta, Melica picta, Nepeta 

nuda, Peucedanum cervaria, 

Phlomis tuberosa, Jurinea 

mollis, Vinca herbacea, 

Agropyron cristatum, Salvia 

austriaca, Syringa vulgaris 

За местообитание 40С0: 

Caragana frutex subsp. mollis, 

Spiraea crenata, Amygdalus 

nana, Prunus fruticosa, 

Crataegus monogyna 

Chrysopogon gryllus, Stipa 

tirsa, Stipa capillata Hesperis 

tristis, Astragalus austriacus, 

Iris pumila, Gypsophila 

glomerata, Aster oleifolius, 

Salvia nutans, Trinia glauca, 

Adonis vernalis, Inula ensifolia, 

Phlomis hebra-venti, Carex 

tomentosa. 

За местообитание 5130: 

Achillea clypeolata, Agrostis 

capillaris, Bothriochloa 

ischaemum, Briza media, 

Bromus inermis, Carlina 

vulgaris, Chrysopogon gryllus, 

Crataegus monogyna, Eryngium 

campestre, Euphorbia 

cyparissias, Festuca spp., 

Juniperus communis, Plantago 

media, Rosa spp., salvia 

nemorosa, Teucrium 

chamaedrys, T. montanum, 
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна информация Специфична цел 

Verbascum spp.  

За местообитание 5210: 

Anemone blanda, A. pavonina, 

Asparagus acutifolius, Cistus 

incanus, Cleistogenes serotina 

subsp. serotina, Colutea 

arborescens, Coronilla emerus 

subsp. emeroides, Cotinus 

coggygria, Fritillaria graeca, 

Jasminum fruticans, Juniperus 

oxycedrus, Ligustrum vulgare, 

Lotus aegaeus, Medicago 

rigidula, Paliurus spina-

christi,Phillyrea latifolia, Salvia 

viridis, Trifolium angustifolium, 

T. purpureum. 

Присъствие на 

типичните 

доминиращи 

видове 

%/пробна площ 

от 64 m2  

 

 

Специфична за 

типа природно 

местообитание  

За местообитание 4030: Най-

малко 30% покритие на 

пробна площ, на един или 

комбинация от видовете 

Calluna vulgaris и/или Erica 

arborea 

За местообитание 4090: Най-

малко 30% покритие на 

пробна площ, за подтип 1 на 

Astragalus angustifolius; за 

подтип 2 на Astracantha 

aitosensis; 

За местообитание 40А0: Най-

малко 30% покритие на 

пробна площ, за подтип 1 на 

Amygdalus nana и/или Prunus 

fruticosa; за подтип 2 на Rosa 

pimpinellifolia (syn.: Rosa 

spinosissima); 

За местообитание 40С0: Най-

малко 30% покритие на на 

един или комбинация от 

видовете Caragana frutex 

subsp. mollis и/или Spiraea 

crenata.: 

За местообитание 5130: Най-

малко 50% покритие на 

Juniperus communis; 

За местообитание 5210: Най-

малко 50% покритие на 

Juniperus oxycedrus; 

 

 

Наличие на 

инвазивни 

чужди видове 

(ИЧВ) 

%/ha Не повече от 1% Инвазивните чужди видове 

(ИЧВ) се идентифицират, 

съгласно „Списък с 

инвазивните чужди видове 
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна информация Специфична цел 

растения“, които ИАОС 

докладва към Европейската 

агенция по околна среда в 

Националните доклади за 

състоянието и опазването на 

околната среда в Република 

България по индикатор 

"Инвазивни чужди видове за 

България / SEBI 2010 

Инвазивни чужди видове за 

Европа" и списъка с ИЧВ, 

които засягат Съюза 

(създаден и актуализиран с 

регламенти за изпълнение на 

Комисията в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 1143/2014 

на Европейския парламент и 

на Съвета). 

Присъствие на 

нетипични 

храстови и 

дървесни 

видове и/или 

орлова папрат 

%/ha Специфична за 

типа природно 

местообитание 

В полигоните на природните 

местообитания от тази група 

на храстовите съобщества 

често навлизат местни за 

района дървесни и храстови 

видове и/или се формират 

комплекси, като има 

фрагментирани (малки) 

съобщества на местни 

дървесни, храстови и тревни 

видове. По този параметър 

трябва да се отчита 

присъствие на нетипичните 

видове, особено на по-

агресивните от тях, като 

Paliurus spina-christii, Prunus 

spinosa, Crataegus monogyna, 

Pteridium aquilinum над 

заложените граници  

4030, 40А0: не повече от 30% 

дървесна растителност; 

4090: не повече от 50% 

покритие на дървета и 

нетипични храсти; 

5130, 5210: не повече от 30% 

покритие на храстови видове 

– Paliurus spina-christii, 

Prunus spinosa и др., а в 

планинските райони – 

дървесни видове (Pinus 

sylvestris), и орлова папрат 

(Pteridium aquilinum). 

 

 

Интензивност 

на пашата 

Брой 

Животински 

0,3-1,5 ЖЕ/ha   
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна информация Специфична цел 

единици (ЖЕ)/ha 

Етажна 

структура 

наличие/ 

отсъствие 

Наличие на втори 

етаж, доминиран от 

многогодишни 

житни треви 

Този параметър се отнася за 

местообитание 5130 и 5210.  

Необходимо е фитоценозите 

на обикновената и червената 

хвойна (Juniperus communis, J. 

oxycedrus) да имат втори 

етаж, съставен от 

многогодишни житни треви. 

Тук обикновено са 

представени Chrysopogon 

gryllus, Stipa spp., 

Dichantchium ischaemum, 

Cleistogenes serotina и др.  

 

 

4060 Алпийски и бореални ерикоидни сьобщества, 4070 *Храстови съобщества c 

Pinus mugо, 4080 Субарктични храсталаци от Salix spp., 40B0 Родопски съобщества 

на Potentilla fruticosa, 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Площ  ha Не намалява Специфична за защитената 

зона. За определяне на 

конкретна стойност се 

прави справка със 

стандартния формуляр на 

зоната, както и 

специфичния доклад за 

местообитанието в 

конкретната зона от 

информационния портал 

за Натура 2000 в България 

http://natura2000.moew.gov

ernment.bg/. Данните от 

този доклад се коментират 

и по отношение на 

останалите параметри, за 

да се представи наличната 

към този период от време 

информация за 

състоянието на 

местообитанието. 

 

Общо 

проективно 

покритие на 

растителността 

%/ пробна 

площ от 64 

m2 

Специфична за 

типа (и подтипа) 

природно 

местообитание 

За местообитание 4060: 

Подтип 1, Подтип 4: над 

60%; Подтип 2, Подтип 3, 

Подтип 6, Подтип 7, 

Подтип 8, Подтип 9: над 

80%; Подтип 5: между 60 

-80%, рядко достига 100%;  

За местообитание 4070, 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

4080, 40B0:  над 80% 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ 

от 64 m2 

Присъствие на 

поне един типичен 

вид (задължително 

присъствие на 

типичния 

доминиращ вид) – 

за местообитание 

4060 подтип 9, 

4070, 4080, 40В0; 

Присъствие на 

поне два типични 

вида – за 

останалите типове 

(подтипове 

местообитания) 

За местообитание 4060: 

Подтип 1: Agrostis 

rupestris, Alectoria 

ochroleuca, Antennaria 

dioica, Avenula versicolor, 

Carex curvula, Campanula 

alpinа subsp. orbelica, 

Cetraria islandica, Cetraria 

nivalis, Dianthus microlepis, 

Empetrum nigrum, Festuca 

riloensis, Festuca airoides, 

Genista depressa, Juncus 

trifidus, Juniperus sibirica, 

Primula minima, 

Polytrichum piliferum, 

Potentilla haynaldiana, 

Scleranthus neglectus, 

Sesleria coerulans Sesleria 

comosa, Thamnolia 

vermicularis, Thymus 

jankae, Vaccinium. 

uliginosum, Veronica 

bellidioides; Подтип 2: 

Campanula alpina, 

Deschampsia flexuosa, 

Festuca airoides, Geum 

bulgaricum, Homog yne 

alpina, Huperzia selago, 

Juncus trifidus, Luzula 

luzuloides, Potentilla 

haynaldiana, Rhododendron 

myrtifolium (= R. kotschyi), 

Sesleria comosa, Vaccinium 

myrtillus, V. vitis-idaea, V. 

uliginosum, Veronica 

bellidioides; мъхове – 

Pleurozium schreberi; 

Подтип 3: *за Juniperus 

nana: Avenula versicolor, 

Bellardiochloa variegata, 

Cerastium alpinum ssp. 

lanatum, Calamagrostis 

arundinacea, Campanula 

patula ssp. abietina, 

Campanula velebitica, 

Carex kitaibeliana, C. 

сaryophyllea, Cetraria 

islandica, Chamaecytisus 

spp., Daphne blagayana, 

Daphne oleoides, Koeleria 

eriostachya, Festuca 

airoides, Festuca balcanica, 

Festuca pirinensis, Festuca 

nigrescens, Festuca penzesii, 

Festuca valida, Genista 

 



75 
ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

depressa, Lerchenfeldia 

flexuosa, Lathyrus linifolius, 

Juncus trifidus, Pleurosium 

shreberi, Poa media, 

Polytrichum pilliferum, 

Rumex acetosella, Sesleria 

comosa, Sesleria latifolia, 

Thlaspi kovatsii, Thymus 

spp., Vaccinium myrtillus, V. 

uliginosum, V. vitis-idaea: 

**за Juniperus sabinа: 

Brachythecium salebrosum, 

Thuidium abietinum, 

Hypnum cupressiforme, 

Sedum sp., Thymus sp., 

Cladonia pyxidata, 

Pseudevernia furfuracea, 

Peltigera canina, Teucrium 

chamaedrys, Helianthemum 

nummularium, Carex 

humilis, Stachys recta, 

Helianthemum canum; 

Подтип 4: Anemone 

narcissiflora, Avenula 

versicolor, Barbilophozia 

lycopodioides, 

Bellardiochloa variegata, 

Cerastium alpinum ssp. 

lanatum, Campanula patula 

ssp. abietina, Campanula 

velebitica, Carex 

kitaibeliana, C. 

сaryophyllea, Carex 

bulgarica, Cetraria 

islandica, Cladonia 

arbuscula, Cladonia 

rangiferina, Cladonia 

gracilis, Chamaecytisus 

spp., Festuca picta, Festuca 

аiroides, Genista depressa, 

Gentiana punctata 

Gentianella bulgarica Geum 

bulgaricum, Homogyne 

alpina, Hylocomium 

splendens, Hupersia selago, 

Juncus trifidus, Juniperus 

sibirica, Lerchenfeldia 

flexuosa, Peltigera aphtosa, 

Pleurosium schreberi, Poa 

media, Polytrichum 

pilliferum, Rhytidiadelphus 

triquetrus, Sesleria comosa, 

Thlaspi kovatsii, Thymus 

jankae., Vaccinium 

myrtillus, Vаccinium 

uliginosum, Vaccinium vitis-

idaea; Подтип 5: Agrostis 
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Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

rupestris, Antennaria dioica, 

Bellardiochloa variegata, 

Campanula velebitica, 

Carex kitaibeliana, C. 

сaryophyllea, 

Chamaecytisus spp., Festuca 

airoides, F. nigrescens, 

Genista depressa, 

Hieracium hoppeanum, 

Jasione bulgarica, Juncus 

trifidus, Juniperus sibirica, 

Nardus stricta, Rumex 

acetosella, Scleranthus 

neglectus, Sesleria comosa, 

Thymus spp., Vaccinium 

myrtillus, V. uliginosum, V. 

vitis-idaea, Veronica 

bellidioides, мъхове – 

Polytrichum piliferum, 

Лишеи – Cetraria islandica; 

Подтип 6: Antennaria 

dioica, Anthoxanthum 

odoratum, Anthyllis 

vulneraria,Arctostaphylos 

uva-ursi, Asperula 

cynanchica, Bellardiochloa 

variegata (= Bellardiochloa 

violacea), Bruckenthalia 

spiculifolia, Bupleurum 

flavum, Carex bulgarica, C. 

kitaibeliana,C. ovalis (= 

Carex leporina), 

Chamaecytisus 

absinthioides, 

Chamaespartium sagittale, 

Cotoneaster integerrimus, 

Daphne blagayana, 

Deschampsia flexuosa, 

Dryas octopetala, Festuca 

airoides, F. penzesii, 

Gentianella bulgarica, 

Hypericum maculatum, 

Juncus trifidus, 

Leontopodium alpinum, 

Luzula luzuloides, Poa 

media, Potentilla ternata, 

Rhodax canus, Sesleria 

comosa, S. latifolia, S. 

rigida, Thymus sp.div., 

Vaccinium myrtillus, V. 

uliginosum, V. vitis-idaea; 

Подтип 7: Anthyllis 

vulneraria, Armeria alpina, 

Artemisia eriantha, Carex 

atrata, C. bulgarica, C. 

curvula, C. ericetorum, C. 

kitaibeliana, Carum 
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Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

rigidulum subsp.bulgaricum, 

Dianthus microlepis, Dryas 

octopetala, Festuca 

balcanica, F. riloensis, F. 

рseudodalmatica, 

Gentianella 

bulgarica,Kobresia 

myosuroides, Iberis 

saxatilis, I. sempervirens, 

Juncus trifidus, Juniperus 

sibirica, Leontopodium 

alpinum, Linum capitatum, 

Luzula luzuloides, Oxytropis 

campestris, Pedicularis 

verticillata, Primula minima, 

Rhodax canus, Saxifraga 

paniculata, Sesleria comosa, 

S. latifolia, S. rigida, Silene 

acaulis, Thymus spp., 

Vaccinium uliginosum; 

Подтип 8: Аgrostis 

capillaris, Anthenaria 

dioica, Anthoxanthum 

odoratum, Arctostaphylos 

uva-ursi, Armeria alpina, 

Avenula versicolor, 

Bellardiochloa variegata, 

Bruckenthalia spiculifolia, 

Campanula abietina, Carex 

verna, Crocus veluchensis, 

Cruciata glabra, 

Deschampsia flexuosa, 

Dianthus microlepis, Carex 

kitaibeliana, Cetraria 

islandica, Cetraria aculeata, 

Festuca balcanica, Festuca 

nigrescens, Galium verum, 

Gentiana asclepiadea, 

Genista depressa, Gentiana 

pneumonanthe, Gentianella 

bulgarica, Hypericum 

maculatum, Hypericum 

perforatum, Juniperus 

sibirica, Luzula luzuloides, 

Luzula sylvatica, Nardus 

stricta,, Pedicularis 

verticillata, Potentilla 

ternata, Scabiosa balcanica, 

Sesleria comosa, Sesleria 

latifolia, Thymus spp., 

Vaccinium myrtillus, 

Vaccinium uliginosum, 

Vaccinium vitis-idaea, 

Veronica officinalis, 

Veronica chamaedrys, Viola 

dacica; Подтип 9: 

Chamaecytisus 
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Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

absinthioides; 

За местообитание 4070: 

Cetraria islandica, Daphne 

oleoides, Deschamsia 

flexuosa, Dryas octopetala, 

Hylocomium splendens, 

Pinus mugo Pleurosium 

schreberi, Rhytidiadelphus 

triquetrus, Sesleria comosa, 

Vaccinium myrtillus; 

За местообитание 4080 

Carex pallescens, Cirsium 

heterotrichum, Deschampsia 

caespitosa, Eriophorum 

latifolium, Hypericum 

maculatum, Potentilla 

erecta, Viola dacica, Rumex 

acetosa, Salix lapponum, 

Salix waldsteiniana, Succisa 

pratensis; 

За местообитание 40В0:  

Abietinella abietina, 

Deschampsia casepitosa, 

Festuca nigrescens subsp. 

nigrescens. Galium boreale, 

Genista depressa, Geum 

rhodopeum, Juniperus 

communis, Potentilla 

fruticosa, Veronica 

rhodopaea, Viola rhodopеia, 

Присъствие на 

типичните 

доминиращи 

видове 

%/пробна 

площ от 64 

m2  

 

 

Специфична за 

типа природно 

местообитание  

За местообитание 4060: 

Подтип 1: над 50% 

покритие на Vaccinium 

uliginosum или Empetrum 

nigrum; Подтип 2: над 

70% покритие на 

Rhododendron myrthifolium; 

Подтип 3: Над 50% 

покритие на Juniperus nana 

или Juniperus sabina; 

Подтип 4: над 50% 

покритие на един или 

комбинация от видовете - 

Vaccinium uliginosum, 

заедно с Vaccinium 

myrtillus, Vaccinium vitis 

idaea, Juniperus sibirica, 

много лишеи и мъхове, по-

рядко Empetrum nigrum; 

Подтип 5: над 50% 

покритие на Bruckenthalia 

spiculifolia; Подтип 6: над 

50% покритие на 

Arctostaphyllus uva-ursii; 
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Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Подтип 7: между 60%-

80% покритие на Dryas 

octopetala; Подтип 8: над 

60% покритие на видове 

боровинки (Vaccinum spp.); 

Подтип 9: над 50% 

покритие на Chamaecytisus 

absinthioides; 

За местообитание 4070: 

над 60% покритие на Pinus 

mugo; 

За местообитание 4080: 

над 80% покритие на Salix 

lapponum и/или Salix 

waldsteiniana или Salix 

hastata.  

За местообитание 40В0:  

над 40% покритие на 

Potentilla fruticosa. 

Наличие на 

инвазивни 

чужди видове 

(ИЧВ) 

%/ha Не повече от 1% Инвазивните чужди 

видове (ИЧВ) се 

идентифицират, съгласно 

„Списък с инвазивните 

чужди видове растения“, 

които ИАОС докладва към 

Европейската агенция по 

околна среда в 

Националните доклади за 

състоянието и опазването 

на околната среда в 

Република България по 

индикатор "Инвазивни 

чужди видове за България 

/ SEBI 2010 Инвазивни 

чужди видове за Европа" и 

списъка с ИЧВ, които 

засягат Съюза (създаден и 

актуализиран с регламенти 

за изпълнение на 

Комисията в съответствие 

с Регламент (ЕС) № 

1143/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета). 

 

Присъствие на 

нетипични 

храстови и 

дървесни 

видове и/или 

орлова папрат 

%/ha Не повече от 10% 4060: Това местообитание 

е представено от голяма 

разнообразие на 

подтипове, в някои от 

които могат да навлизат 

нетипични за тях дървесни 

видове от околните 

територии, като например 

от Pinus sylvestris и Picea 

abies, Fagus sylvatica. 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

40B0: Гори от Pinus 

sylvestris и Picea abies се 

развиват в непосредствена 

близост до 

местообитанието, но 

тяхното покритие в 

рамките на 

местообитанието не трябва 

да надвишава 10%. 

Интензивност 

на пашата 

Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ha 

До 0,3 ЖЕ/ha за 

местообитание 

40В0; 

В диапазона 0,3-

1,5 ЖЕ/ha за 

всички останали 

местообитания 

  

 

Естествени или полуестествени тревни съобщества 

6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion 

albi; 6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества; 6170 Алпийски и 

субалпийски варовикови тревни съобщества; 62А0 Източни субсредиземноморски 

сухи тревни съобщества 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Площ  ha Не намалява Специфична за 

защитената зона. За 

определяне на конкретна 

стойност се прави 

справка със стандартния 

формуляр н зоната, 

както и специфичния 

доклад за 

местообитанието в 

конкретната зона от 

информационния портал 

за Натура 2000 в 

България 

http://natura2000.moew.g

overnment.bg/. Данните 

от този доклад се 

коментират и по 

отношение на 

останалите параметри, 

за да се представи 

наличната към този 

период от време 

информация за 

състоянието на 
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Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

местообитанието. 

Общо 

проективно 

покритие на 

тревната 

растителност 

%/ пробна 

площ от 16 m2 

Специфична за 

типа природно 

местообитание 

За местообитание 6110: 

До 60% покритие на 

тревната растителност;  

За местообитания 6150, 

6170, 62А0: Между 40 и 

70%; 

 

 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ 

от 16 m2 

За местообитания 

6110, 6150, 6170: 

Присъствие на 

поне един типичен 

вид; 

За местообитание 

62А0 Присъствие 

на поне три от 

типичните видове 

Този параметър е от 

съществено значение за 

определяне на 

състоянието на 

природното 

местообитание, за 

неговите специфични 

състав и структура; той е 

ключов за мерките за 

активно управление и 

най-вече за оценката на 

антропогенното 

натоварване, преди 

всичко от 

интензивността на 

пашата, ерозията и др. 

6110:Sedum acre, Sedum 

album, Sedum 

hispanicum, Paronychia 

spp., Alyssum spp. Allium 

spp., Acinos arvensis, 

Arenaria serpilifolia, 

Cerastium spp., Erophila 

verna, Jovibarba heuffelii, 

Medicago minima, 

Minuartia setacea, Poa 

bulbosa, Scleranthus spp., 

Sempervivum spp., 

Ornithogalum spp., 

Muscari spp., Teucrium 

montanum, Syntrichia 

ruralis, Grimmia 

pulvinata, Collema spp., 

Calloplaca spp., Cladonia 

spp. 

6150: Agrostis rupestris, 

Antennaria dioica, 

Armeria alpinа, Avenula 

versicolor, Campanula 

alpina ssp. оrbelica, 

Carex curvula, Carex 

kitaibeliana, Cerastim 

alpinum ssp. Lanatum, 

Cetraria islandica, 

Cetraria nivalis, Cetraria 
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Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

aculeata, Dianthus 

microlepis, Festuca 

airoides, Festuca 

riloensis, Hieracium 

alpicola, Lusula pindica, 

Jasione laevis ssp. 

orbicula, Juncus trifidus, 

Minuartia recurva ssp. 

orbelica, Pedicularis 

verticillata, P orthantha, 

Phyteuma confisum Poa 

media, Potentilla tеrnata, 

Primula minima, Sesleria 

comosa, Silene acaulis, 

Thymus jankae, 

Thamnolia vermicularis, 

Veronica bellidioides/ 

6170: Подтип 1: 

Androsace villosa, 

Antennaria dioica, 

Armeria alpinа, Aster 

alpinus, Asperula 

cynanchica, Carex 

rupestris, Carex 

kitaibeliana, Campanula 

cochlearifolia, Cetraria 

islandica, Cetraria 

nivalis, Cetraria aculeata, 

Erigeron alpinus, Festuca 

pirinica, Kobresia 

myosuroides, Linum 

capitatum, Lusula pindica, 

Minuartia verna, 

Oxytropis campestris, 

Silene acaulis, Thymus 

perinicus, Thamnolia 

vermicularis, Viola 

grisebachiana; Подтип 

2: Achillea ageratifolia, 

Alectoria ochroleuca, 

Androsace villosa, 

Antennaria dioica, 

Armeria alpinа, Aster 

alpinus, Asperula 

cynanchica, Cetraria 

islandica, Cetraria 

nivalis, Cetraria aculeata, 

Papaver degenii, Poa 

macedonica, Potentilla 

apennina ssp. stojanovii, 

Erigeron alpinus, Linum 

capitatum, Minuartia 

verna, Oxytropis 

campestris, Silene acaulis, 

Sesleria korabensis 

(klasterskyi), Sesleria 

coerulans, Sesleria 
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Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

coerulea, Sesleria 

comosa, Scutellaria 

alpinа, Thymus perinicus, 

Thamnolia vermicularis, 

Viola grisebachiana; 

Подтип 3: Achillea 

ageratifolia, Acinos 

alpinos, Alchemilla 

flabelata, Allium flavum, 

Anthericum liliago, 

Anthyllis monatana, 

Anthylis vulneraraia, 

Asperula capitata, 

Astragalus angustifolius, 

Campanula 

cochlearifolia, 

Campanula 

transsilvanuca, Carex 

kitaibeliana, Carum 

rigidulum ssp. 

bulgaricum, Festuca 

penzesii, Festuca 

balcanica, Festuca 

pirinensis, Helianthemum 

canum, Iberis 

sempervirens, Inula 

aschersoniana, Linum 

capitatum, Onobrychis 

scardica, Thymus 

perinicus, Viola 

grisebachiana. 

62А0: Stipa capillata, 

Achilllea clypeolata, Inula 

aschersoniana, 

Paronychia spp., Asperula 

purpurea, Chrysopogon 

gryllus, Jurinea spp., 

Koeleria sp. Stipa pennata 

agg., Euprasia sp., 

Sanguisorba minor, 

Melica ciliata, Poa 

bulbosa, Sideritis 

montana, Crupina 

vulgaris, Medicago 

minima, Allium ssp., 

Sedum spp., Thymus ssp., 

Sedum spp., Alyssum spp. 

Allium spp., Acinos 

arvensis, Arenaria 

serpilifolia, Cerastium 

spp., Erophila verna, 

Medicago minima, Poa 

bulbosa, Scleranthus spp., 

Ornithogalum spp., 

Muscari spp., Teucrium 

montanum, Syntrichia 

ruralis, Grimmia 
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Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

pulvinata, Collema spp., 

Calloplaca spp., Cladonia 

spp. 

 

Наличие на 

мозайки с 

мъхове и лишеи 

%/пробна 

площ от 16 m2 

Не по малко от 

10% проективно 

покритие на 

мъховете и 

лишеите 

Този параметър се 

отнася за местообитания 

6110, 62А0 

 

Присъствие на 

типичния 

доминиращ вид 

(доминиращи 

видове) 

брой/пробна 

площ от 16 m2 

Доминиране в 

съобществото на 

поне един от 

видовете: Stipa 

capillata, Stipa 

pennata agg., 

Achilllea 

clypeolata, Inula 

aschersoniana 

Този параметър се 

отнася за местообитание 

62А0 

 

Наличие на 

инвазивни 

чужди видове 

(ИЧВ) 

%/ha Не повече от 1% Инвазивните чужди 

видове (ИЧВ) се 

идентифицират, 

съгласно „Списък с 

инвазивните чужди 

видове растения“, които 

ИАОС докладва към 

Европейската агенция по 

околна среда в 

Националните доклади 

за състоянието и 

опазването на околната 

среда в Република 

България по индикатор 

"Инвазивни чужди 

видове за България / 

SEBI 2010 Инвазивни 

чужди видове за Европа" 

и списъка с ИЧВ, които 

засягат Съюза (създаден 

и актуализиран с 

регламенти за 

изпълнение на 

Комисията в 

съответствие с 

Регламент (ЕС) № 

1143/2014 на 

Европейския парламент 

и на Съвета). 

 

Обрастване с 

храстова и 

дървесна 

растителност  

%/ ha Специфична за 

типа природно 

местообитание 

Охрастяването може да 

бъде свързано с 

мезофитизация, вкл. 

след изоставяне на 

пашата, и е свързано с 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

навлизане на храстови и 

дървесни видове. При 

увеличаване на площта 

на храстовите и 

дървесни видове над 

10% от площта на 

полигона, зает от 

местообитанието, следва 

да бъдат отчетени 

причините за това, и да 

бъдат набелязани мерки 

за тяхното 

предотврятяване. 

За местообитание 6170: 

Не повече от 5% 

покритие на ha на 

Juniperus sibirica, Pinus 

mugo, Rubus saxatillis и 

др.;  

За местообитание 6150: 

Не повече от 10% 

покритие на ha а 

Juniperus sibirica, Pinus 

mugo, Rubus saxatillis и 

др.; 

За местообитания 6110, 

62А0: Не повече от 10% 

покритие на ha на 

видовете Crataegus 

monogyna, Prunus 

spinosa, Rosa spp., 

Paliurus spina-christii, 

Cotinus coggygria, 

Syringa vulgaris, 

Carpinus orientalis, Acer 

tataricum, Fraxinus ornus 

и др.  

Интензивност 

на пашата 

Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ha 

Специфична за 

типа природно 

местообитание 

За местообитания 6110, 

6150, 6170: Не повече от 

1 ЖЕ/ha; 

За местообитание 62А0 

в диапазона 0,3-1 ЖЕ/ha. 

 

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco 

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи); 6220 *Псевдостепи с житни и 

едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea; 6230 *Богати на видове 

картълови съобщества върху силикатен терен в планините; 62D0 Оро-мизийски 

ацидофилни тревни съобщества 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 

Площ  ha Не намалява Специфична за защитената 

зона. За определяне на 

конкретна стойност се прави 

справка със стандартния 

формуляр н зоната, както и 

специфичния доклад за 

местообитанието в 

конкретната зона от 

информационния портал за 

Натура 2000 в България 

http://natura2000.moew.govern

ment.bg/. Данните от този 

доклад се коментират и по 

отношение на останалите 

параметри, за да се представи 

наличната към този период от 

време информация за 

състоянието на 

местообитанието. 

 

Общо 

проективно 

покритие на 

тревната 

растителност 

%/ пробна 

площ от 16 m2 

Специфична за 

типа природно 

местообитание 

За местообитание 6210: Над 

80% покритие на тревната 

растителност;  

За местообитания 6230, 62D0: 

Над 60% покритие на 

тревната растителност;  

За местообитание 6220: 

Между 40 и 70%; 

 

 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ 

от 16 m2 

За местообитания 

6210, 6220: 

Присъствие на 

поне пет типични 

вида; 

За местообитания 

6230, 62D0: 

Присъствие на 

поне три от 

типичните видове 

Този параметър е от 

съществено значение за 

определяне на състоянието на 

природното местообитание, 

на неговите специфични 

състав и структура; той е и 

ключов за мерките за активно 

управление и най-вече за 

оценката на антропогенното 

натоварване, преди всичко от 

интензивността на пашата, 

ерозията и др. 

6210: Подтип 1: Chrysopogon 

gryllus, Dichantium ischaemum, 

Festuca spp., Sesleria latifolia, 

Bromus spp., Poa sp., 

Cleistogenes serotine, Stipa 

spp., Aegilops spp., Medicago 

spp., Trifolium spp., Ononis 

arvensis, Astragalus 

onobrychis, A. sprunneri, 

Teucrium pollium, T. 

chamaedrys, Iris spp., 

Dorycnium herbaceum, 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 

Helianthemum salicifolium, 

Fumana procumbens, Thymus 

spp., Asperula cynanchica, 

Convolvulus cantabrica, Crepis 

sancta, Eryngium campestre, 

Euphorbia nicaeensis, E. apios, 

E. myrsinites, Leontodon 

crispus, Pethroragia spp., 

Polygala spp., Potentilla recta 

agg., Salvia nutans, S. 

nemorosa, Scabiosa spp., 

Sideritis montana, Valerianella 

discoides, Galium verum, 

Coronilla varia, Sanguisorba 

minor, Melica ciliata, 

Helleborus odorus, Carex 

caryophyllea, Oprhys spp., 

Orchys spp., Centaurea stoebe; 

Подтип 2:  Chrysopogon 

gryllus, Filipendula vulgaris, 

Alopecurus pratensis, Agrostis 

capillaris, Festuca spp., Poa 

spp., Melica ciliata, 

Anthoxantum odoratim, Briza 

media, Cynosurus cristatus, 

Bromus spp., Phleum pratense, 

Lathyrus spp., Rumex spp., 

Centaurea jacea, Centaurea 

orientalis, C. spinulosa, 

Ranunculus polyanthemos, 

Rhinanthus spp., Helleborus 

odorus, Ornithogalus spp., 

Muscari tenuifolium, Moenhia 

mantica, Stellaria graminea, 

Arrhenatherum elatius, Knautia 

arvensis, Leucanthemum 

vulgare, Trifolium ochroleucon, 

Allium scorodoprasum, 

Anthericum ramosum, Stachys 

officinalis, Salvia spp., Galium 

verum, Nepeta nuda, Echium 

russicum, Chamaecytisus albus, 

Campanula rapunculus, 

Anthylis vulneraria, Coronilla 

varia, Carex caryophyllea, 

carlina vulgaris, Dianthus spp., 

Veronica spp. (многогодишна), 

Helianthemum nummularium, 

Origanum vulgare, Thymus 

spp., Polygala spp., Anacamptis 

pyramidalis, Gymnadenia 

conopsea, Oprhys spp., Orchys 

spp., Spiranthes spiralis, 

Trifolium montanum,T. alpestre, 

Armeria rumelica, Plantago 

subulata, Euphrasia stricta 

agg., Centaurea stoebe, 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 

Hieracium hoppeanum, 

Scabiosa triniifolia. 

6220: Brachypodion distachyon, 

Bromus scoparius, Echinaria 

capitate, Aegilops neglecta, A. 

triuncialis, Poa bulbosa, 

Psilurus incurvus, Cynodon 

dactylon, Dactylis glomerata 

subsp. hispanica, Xeranthemum 

annuum, X. cylindraceum, Lotus 

aegeus, Trifolium 

subterraneum, T. purpureum, T. 

echinatum, T. glomeratum, T. 

arvense, T. hirtum, T. cherleri, 

T. nigrescens, Hippocrepis 

ciliata, Petrhoragia prolifera, 

Astragalus onobrychis, A. 

hamosus, Salvia viridis, 

Plantago bellardi, P. lagopus, 

Xolanthes guttatus, 

Helianthemum salicifolium, 

Coronilla scorpioides, Alkanna 

tinctoria, Neatostema apulum, 

Lolium rigidum, Taeniatherum 

caput-medusae, Cynosurus 

echinatus, Phleum subulatum, 

Medicago rigidula, M. minima, 

Linum corymbulosum, L. 

trigynum, Thymus atticus, 

Ziziphora capitata, Silene 

conica, S. subconica, S. graeca, 

Trigonella monspeliaca, 

Euphorbia barrelieri, E. falcata, 

Bupleurum apiculatum, Aira 

elegantissima, Festuca callieri, 

F. thracica, F. oviniformis, 

Parenthucelia latifolia, 

Trigonella gladiata, Ononis 

pusilla, Galium divaricatum, 

Vulpia ciliata 

6230: Anthennaria dioica, 

Carex bulgarica, Carex 

pallescens, Dianthus microlepis, 

Deschampsia flexuosa, Festuca 

airoides, Festuca nigrescens, 

Gentiana pneumonanthe, 

Gentianella bulgarica, 

Hypericum maculatum, 

Hypericum perforatum, 

Leontodon rilaensis, Nardus 

stricta, Potentilla ternata, 

Potentilla erecta, Veronica 

officinalis, Veronica 

chamaedrys, Viola dacica;  

62D0: Achillea lingulata, 

Bellardiochloa variegata, 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 

Calamagrostis arundinacea, 

Carex verna, Centaurea 

kernerana subsp. georghieffii, 

Cerastium alpinum, 

Chamaespartium sagitale, 

Crocus veluchensis, Dianthus 

tristis, Festuca amethystina 

subsp. kummeri, Festuca 

balcanica ssp. balcanica, 

Festuca paniculata, Festuca 

valida, Galium verum, Genista 

depressa, Gentiana lutea, Geum 

montanum, Hieracium 

hoppeanum, Hypericum 

maculatum, Luzula luzuloides, 

Scabiosa ochroleuca, Sesleria 

comosa, Silene roemeri, Thymus 

jankae, Veronica chamaedrys. 

 

Проективно 

покритие на 

едногодишните 

видове 

растения 

%/пробна 

площ от 16 m2  

 

 

Между 20% и 40 

%  

Този параметър се отнася за 

местообитание 6220 

 

Присъствие на 

типичните 

доминиращи 

видове 

%/пробна 

площ от 16 m2  

 

 

Най-малко 60% 

покритие/16 m2, на 

един или 

комбинация от 

видовете  

Този параметър се отнася за 

местообитание 6210. 

Доминиращи видове за 

подтип 1: Chrysopogon gryllus, 

Dichantium (Botriochloa) 

ischaemum, Festuca sp.; 

Доминиращи видове за 

подтип 2: Chrysopogon gryllus, 

Brachypodium pinnatum, 

Agrostis capilaris, Poa 

angustifolia, Festuca spp., Briza 

media. 

 

Наличие на 

инвазивни 

чужди видове 

(ИЧВ) 

% проективно 

покритие/ha 

Не повече от 1% Инвазивните чужди видове 

(ИЧВ) се идентифицират, 

съгласно „Списък с 

инвазивните чужди видове 

растения“, които ИАОС 

докладва към Европейската 

агенция по околна среда в 

Националните доклади за 

състоянието и опазването на 

околната среда в Република 

България по индикатор 

"Инвазивни чужди видове за 

България / SEBI 2010 

Инвазивни чужди видове за 

Европа" и списъка с ИЧВ, 

които засягат Съюза 

(създаден и актуализиран с 

регламенти за изпълнение на 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 

Комисията в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 1143/2014 

на Европейския парламент и 

на Съвета). 

Обрастване с 

храстова и 

дървесна 

растителност 

и/или орлова 

папрат и/или 

рудерални 

видове 

% покритие/ 

ha 

Специфична за 

типа природно 

местообитание 

Охрастяването може да бъде 

свързано с мезофитизация, 

вкл. след изоставяне на 

пашата, и е свързано с 

навлизане на храстови и 

дървесни видове. При 

увеличаване на площта на 

храстовите и дървесни видове 

над 10% от площта на 

полигона, зает от 

местообитанието, следва да 

бъдат отчетени причините за 

това и да бъдат набелязани 

мерки за тяхното 

предотвратяване. 

За местообитания 6230, 62D0: 

Не повече от 10% покритие на 

ha;  

За местообитания 6210, 6220: 

Не повече от 20% покритие на 

ha; 

За местообитания 6210, 6220 

да се отчита проективното 

покритие на видовете 

Crataegus monogyna, Prunus 

spinosa, Rosa spp.,Paliurus 

spina-christii, Cotinus 

coggygria, Syringa vulgaris, 

Carpinus orientalis, Acer 

tataricum, Fraxinus ornus, 

Quercus pubescens, Pinus 

sylvestris и др. 

За местообитания 6230, 62D0 

да се отчита проективното 

покритие на видовете 

Juniperus sibirica, Pinus mugo, 

Rubus saxatillis, Chamaecytisus 

absinthioides, Picea abies, 

Pinus sylvestris и др. 

 

 

Интензивност 

на пашата 

Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ha 

Специфична за 

типа природно 

местообитание 

За местообитания 6210, 6220: 

в диапазона 0,3-1 ЖЕ/ha; 

За местообитание 6230, 62D0: 

в диапазона 0,3-1,5 ЖЕ/ha. 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

6240 *Субпанонски степни тревни съобщества; 6250 *Панонски льосови степни 

тревни съобщества; 6260 *Панонски пясъчни степи; 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Площ  ha Не намалява Специфична за защитената 

зона. За определяне на 

конкретна стойност се 

прави справка със 

стандартния формуляр н 

зоната, както и 

специфичния доклад за 

местообитанието в 

конкретната зона от 

информационния портал за 

Натура 2000 в България 

http://natura2000.moew.gove

rnment.bg/. Данните от този 

доклад се коментират и по 

отношение на останалите 

параметри, за да се 

представи наличната към 

този период от време 

информация за 

състоянието на 

местообитанието. 

 

Общо 

проективно 

покритие на 

тревната 

растителност 

%/ пробна 

площ от 16 m2 

Специфична за типа 

природно 

местообитание 

За местообитание 6240 и 

6260: Между 30% и 70% 

проективно покритие на 

тревната растителност; 

За местообитание 6250: 

над 60% проективно 

покритие на тревната 

растителност 

 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ 

от 16 m2 

Присъствие на поне 

три от типичните 

видове в пробна 

площ 

За местообитание 6240: 

Satureja spp. (S. montana, S. 

coerulea), Sanguisorba 

minor, Teucrium montanum, 

Teucrium polium, 

Paronychia cephalotes, 

Alyssum saxatile, Astragalus 

onobrychis, Minuratia 

setacea, Campanula sibirica, 

Asperula cynanchica, 

Potentilla recta agg., Linum 

tenuifolium, Linum tauricum, 

Seseli rigidum, Melica 

ciliata, Stipa pennata agg., 

Stipa capillata, Koeleria 

spp., Poa bulbosa, Orlaya 

grandiflora, Saxifraga 

tridactylites, Sideritis 

montana, Arabis recta, 

Crupina vulgaris, 

Hyacinthella leucophaea, 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Myscari racemosum, 

Ornithogalum spp., Allium 

spp., Sedum spp., Coronilla 

scorpiodes, Medicago 

minima, Inula oculus-

christii, Artemisia alba, 

Euphorbia myrsinithes 

Pimpinella spp., Thymus 

spp., Achillea clypeolata, 

Onosma spp., Gypsophila 

glomerata, Aster oleifolius, 

Cephalaria uralensis, Iris 

pumila, Scutellaria 

orientalis, Mathiola 

fruticulosa, Genista 

sessilifoia, Dianthus 

pseudoarmeria, Rhodax 

canus, Euphorbia nicaensis, 

Astragalus vesicarius, Salvia 

nutans, Phlomis herba-venti 

susbp. pungens, Centaurea 

stereophylla; 

За местообитание 6250: 

Chrysopogon gryllus, Poa 

angustifolia, Dichanthium 

ischaemum, Festuca spp., 

Stipa spp., Agropyron 

cristatum, Artemisia 

austriaca, A. campestris, 

Chamaecytisus supinus, 

Kochia prostrata, Centaurea 

rumelica, Koeleria 

macrantha, Astragalus 

vesicarius, Astragalus 

austriacus, Astragalus 

onobrychis, Astragalus 

ponticus, Centaurea 

stereophylla, Dianthus 

pallens, Dianthus roseo-

luteus, Salvia nemorosa, 

Salvia nutans, Salvia 

argentea, Phlomis tuberosa, 

Sternbergia colchiciflora, 

Thymus calierii, Adonis 

vernalis, Colchicum 

turcicum, Crocus reticulatus, 

Euphorbia nicaensis, 

Teucrium polium, Teucrium 

chamaedrys, Asperula 

cynanchica, Galium 

octonarium, Galium verum, 

Stachys arenariaeformis.; 

За местообитание 6260: 

Achillea ochroleuca, 

Anchusa hybrida, Anthemis 

ruthenica, Apera spica-venti, 
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Chondrilla juncea, 

Chrysopogon gryllus, 

Erysimum diffusum, Festuca 

vaginata, Galium verum, 

Jasione heldreichii, Koeleria 

splendens, Linaria 

genistifolia, Logfia minima, 

Poa bulbosa, Polygonum 

arenastrum, Potentilla 

neglecta, Psilurus incurvus, 

Rumex tenuifolius, Silene 

conica, Thymus glabrescens, 

Verbascum chaixii, V. 

speciosum, Vicia villosa, 

Vulpia myuros; мъхове - 

Bryum argenteum, Syntrichia 

ruralis, Tortella flavovirens; 

лишеи - Cladonia foliacea.. 

Присъствие на 

типичните 

доминиращи 

видове 

% проективно 

покритие/про

бна площ от 

16 m2  

 

 

Най-малко 20% 

покритие/16 m2, на 

един или 

комбинация от 

видовете  

За местообитание 6240: 

Satureja spp., Stipa spp., 

Achillea clypeolata, 

Artemisia alba, Koeleria 

spp., Inula oculus-christi, 

Gypsophila glomerata, 

Linum tauricum  

За местообитание 6250: 

доминират Chrysopogon 

gryllus и/или Stipa spp.  

 

Наличие на 

мозайки с 

мъхове и лишеи 

% покритите 

/пробна площ 

от 16 m2 

Не по малко от 10% 

проективно 

покритие на 

мъховете и лишеите 

Този параметър се отнася 

за местообитания 6260 

 

Наличие на 

инвазивни 

чужди видове 

(ИЧВ) 

% 

покритие/ha 

Не повече от 1% Инвазивните чужди видове 

(ИЧВ) се идентифицират, 

съгласно „Списък с 

инвазивните чужди видове 

растения“, които ИАОС 

докладва към 

Европейската агенция по 

околна среда в 

Националните доклади за 

състоянието и опазването 

на околната среда в 

Република България по 

индикатор "Инвазивни 

чужди видове за България / 

SEBI 2010 Инвазивни 

чужди видове за Европа" и 

списъка с ИЧВ, които 

засягат Съюза (създаден и 

актуализиран с регламенти 

за изпълнение на 

Комисията в съответствие 
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

с Регламент (ЕС) № 

1143/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета). 

Обрастване с 

храстова и 

дървесна 

растителност 

и/или орлова 

папрат и/или 

рудерални 

видове 

% покритие/ 

ha 

Не повече от 20% 

покритие на 

дървесни и храстови 

видове 

Не повече от 10% 

покритие на 

рудерални видове 

и/или орлова папрат 

Охрастяването може да 

бъде свързано с 

мезофитизация,  вкл. след 

изоставяне на пашата и е 

свързано с навлизане на 

храстови и дървесни 

видове, главно Crataegus 

monogyna, Prunus spinosa, 

Rosa spp.,Paliurus spina-

christ, Cotinus coggygria, 

Syringa vulgaris, Carpinus 

orientalis, Acer tataricum, 

Fraxinus ornus и др. При 

увеличаване на площта на 

храстовите и дървесни 

видове на над 20% от 

площта на полигона, зает 

от местообитанието, да 

бъдат отчетени причините 

за това, и да бъдат 

набелязани мерки за 

неговото предотвратяване. 

Видов състав на 

рудералните видове 

растения, които могат да се 

срещат във фитоценозата, 

но не трябва да формират 

самостоятелни ценози (над 

10%): Achillea millefolium 

gr., Cynodon dactylon 

Cichorium inthybus 

Euphorbia cyparissias, 

Cephalaria transilvanica, 

Conyza canadensis Daucus 

carota, Xeranthemum spp. 

При увеличена 

рудерализация, при 

управлението да се 

предвиждат мерки за 

нейното намаляване чрез 

намаляване интензитета на 

пашата, възстановяване на 

нормалната видова 

структура на 

доминиращите житни 

треви, ограничаване на 

източниците на битово 

замърсяване и др. 

 

Интензивност 

на пашата 

Брой 

Животински 

единици 

В диапазона 0,3-1 

ЖЕ/ha 
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

(ЖЕ)/ha 

 

62C0 *Понто-Сарматски степи 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Площ  ha Не намалява Специфична за 

защитената зона. За 

определяне на конкретна 

стойност се прави 

справка със стандартния 

формуляр н зоната, както 

и специфичния доклад за 

местообитанието в 

конкретната зона от 

информационния портал 

за Натура 2000 в 

България 

http://natura2000.moew.go

vernment.bg/. Данните от 

този доклад се 

коментират и по 

отношение на останалите 

параметри, за да се 

представи наличната към 

този период от време 

информация за 

състоянието на 

местообитанието. 

 

Общо 

проективно 

покритие на 

тревната 

растителност 

%/ пробна 

площ от 16 m2 

Между 60% и 80% Общото проективно 

покритие най-често 

зависи от интензивност 

на пашата, ерозия, и др. 

В случая, 

местообитанието се 

развива на естествено 

ерозирани места и този 

факт трябва да се има в 

предвид при оценката. 

 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ 

от 16 m2 

Присъствие на поне 

три от типичните 

видове в пробна 

площ 

Agropyron brandzae, 

Cephalaria uralensis, 

Dianthus pseudarmeria, 

Pimpinella tragium subsp. 

titanophila, Satureja 

coerulea, Thymus 

zygioides; Подтип 1. 

Alyssum caliacrae, 

Artemisia lerchiana, Aster 

oleifolius, Astragalus 

glaucus, A. spruneri, A. 

vesicarius subsp. albidus, 
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Brassica elongata, 

Camphorosma 

monspeliaca, Crupina 

vulgaris,Echinops ritro, 

Ephedra distachya, 

Euphorbia 

nicaeensissubsp.nicaeensis

,Goniolimon besseranum, 

Jasminum fruticans, 

Jurinea stoechadifolia, 

Kochia prostrata, Linum 

austriacum, L. tauricum 

subsp. tauricum, Matthiola 

odoratissima, Nepeta 

parviflora; Подтип 2. 

Achillea clypeolata, 

Adonis flammea, A. 

vernalis, A. volgensis, 

Artemisia austriaca, A. 

pedemontana, Asphodeline 

lutea, Avena eriantha, 

Bellevalia ciliata, 

Centaurea caliacrae, 

Cerastium bulgaricum, 

Chamaecytisus jankae, 

Convolvulus cantabrica, 

Euphorbia myrsinites, 

E.nicaeensissubsp. 

cadrilateri, Festuca 

valesiaca, Goniolimon 

collinum, Gypsophila 

glomerata, Helianthemum 

salicifolium, Inula oculus-

christi, Iris pumila, 

Koeleria brevis, Limonium 

latifolium, Paeonia 

tenuifolia, Potentilla 

bornmuelleri, Rhodax 

canus, Ruta graveolens, 

Scandix australis, 

Scutellaria orientalis 

subsp. pinnatifida, Seseli 

tortuosum, Stipa 

lessingiana, Tanacetum 

millefolium, Valerianella 

pumila. 

Присъствие на 

типичните 

доминиращи 

видове 

% 

покритие/проб

на площ от 16 

m2  

 

Най-малко 20% 

покритие/16 m2, на 

един или 

комбинация от 

видовете 

Подтип 1: Agropyron 

brandzae, Artemisia 

lerchiana, Aster oleifolius, 

Echinops ritro, Festuca 

valesiaca, Jurinea 

stoechadifolia, Kochia 

prostrata, Pimpinella 

tragium subsp. titanophila, 

Teucrium polium, Thymus 

zygioides; 
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Подтип 2: Festuca 

valesiaca, Koeleria brevis, 

Stipa lessingiana, 

Artemisia pedemontana, 

Chamaecytisus jankae, 

Euphorbia myrsinites, E. 

nicaeensis subsp. 

cadrilateri, Rhodax canus, 

Satureja coerulea, 

Scutellaria orientalis 

subsp. pinnatifida, 

Tanacetum millefolium, 

Thymus zygioides 

Наличие на 

инвазивни 

чужди видове 

(ИЧВ) 

% покритие/ha Не повече от 1% Инвазивните чужди 

видове (ИЧВ) се 

идентифицират, съгласно 

„Списък с инвазивните 

чужди видове растения“, 

които ИАОС докладва 

към Европейската 

агенция по околна среда 

в Националните доклади 

за състоянието и 

опазването на околната 

среда в Република 

България по индикатор 

"Инвазивни чужди 

видове за България / 

SEBI 2010 Инвазивни 

чужди видове за Европа" 

и списъка с ИЧВ, които 

засягат Съюза (създаден 

и актуализиран с 

регламенти за 

изпълнение на 

Комисията в 

съответствие с Регламент 

(ЕС) № 1143/2014 на 

Европейския парламент 

и на Съвета). 

 

Обрастване с 

храстова и 

дървесна 

растителност 

и/или орлова 

папрат и/или 

рудерални 

видове 

% проективно 

покритие/ ha 

За подтип 1: до 40% 

покритие на 

храстови видове 

За подтип 2: до 20% 

покритие на 

храстови видове 

За това местообитание е 

характерно наличието на 

комплекси между 

тревисти и храстови 

съобщества, като 

последните се развиват 

на местата с по-богата 

почвена покривка, и в 

тях най-често участват: 

Paliurus spina-christi, 

Jasminum fruticans, 

Ulmus minor, Coronilla 

emerus, Colutea 

arborescens. При 

увеличаване на по-
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

масовите храстови 

видове, като Crataegus 

monogyna, Prunus 

spinosa, Rosa spp. и др. 

над посочените граници 

трябва да бъдат отчетени 

причините за това, и да 

бъдат набелязани мерки 

за неговото 

предотвратяване. 

Интензивност 

на пашата 

Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ha 

В диапазона 0,3-1 

ЖЕ/ha 

  

 

6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion 

caeruleae); 6440 Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните долини 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 

Площ  ha Не намалява Специфична за защитената 

зона. За определяне на 

конкретна стойност се прави 

справка със стандартния 

формуляр н зоната, както и 

специфичния доклад за 

местообитанието в 

конкретната зона от 

информационния портал за 

Натура 2000 в България 

http://natura2000.moew.gover

nment.bg/. Данните от този 

доклад се коментират и по 

отношение на останалите 

параметри, за да се 

представи наличната към 

този период от време 

информация за състоянието 

на местообитанието. 

 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ от 

16 m2 

Присъствие на поне 

два типични вида в 

пробна площадка  

6410: Molinia coerulea, 

Agrostis capillaris, Betonica 

officinalis, Briza media, Carex 

nigra, C. pallescens, C. 

panicea, Glyceria fluitans, 

Potentilla erecta, Crepis 

paludosa, Cirsium 

heterotrichum, Colchicum 

autumnale, Deschampsia 

caespitosa, Dianthus 

superbus, Eleocharis 

palustris, Leucanthemum 
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 

vulgare, Luzula campestris 

agg., Lathyrus pratensis, 

Nardus stricta, Potentilla 

erecta, Rumex acetosa, 

Sanguisorba officinalis, 

Selinum carvifolia, Serratula 

tinctoria, Succisa pratensis, 

Inula salicina, Iris sibirica, 

Juncus conglomeratus. 

6440: Agrostis stolonifera, 

Alisma plantago-aquatica, 

Allium angulosum, Alopecurus 

pratensis, Althaea officinalis, 

Butomus umbellatus, Carex 

melanostachya, C. praecox, 

Clematis integrifolia, Elymus 

repens, Euphorbia lucida, 

Festuca arundinacea, F. 

pratensis, Galium album, G. 

palustre, Gratiola officinalis, 

Eleocharis palustris, Inula 

britannica, Leucojum 

aestivum, Lycopus exaltatus, 

Lysimachia nummularia, 

Lythrum virgatum, Mentha 

pulegium, Phalaris 

arundinacea, Poa palustris, 

Potentilla reptans, 

Ranunculus acris, Scirpus 

lacustris, Scutellaria 

galericulata, S. hastifolia, 

Symphytum officinale, 

Teucrium scordium, 

Thalictrum flavum, T. 

lucidum, Trifolium fragiferum 

subsp. bonannii, T. 

resupinatum, Xanthium 

strumarium  

Общо 

проективно 

покритие на 

тревната 

растителност 

%/ пробна 

площ от 16 m2 

Най-малко 60%    

Присъствие на 

типичния 

доминиращ вид 

(доминиращи 

видове) 

% проективно 

покритие/ 

пробна площ от 

16 m2 

Минимум 20% 

проективно 

покритие на един 

или комбинация от 

видовете  

6410: Molinia coerulea, 

Deschampsia caespitosa; 

6440: Agrostis stolonifera, 

Festuca pratensis, Poa 

palustris, Alopecurus 

pratensis. 

 

 

Интензивност 

на пашата 

Брой 

Животински 

В диапазона 0,3-1,5 

ЖЕ/ha 
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 

единици 

(ЖЕ)/ha 

Обрастване с 

храстова и 

дървесна 

растителност 

и/или 

рудерални 

видове и/или 

друга 

нетипична 

растителност 

%/ ha Не повече от 10% За местообитание 6410: 

Охрастяването може да бъде 

свързано с промяна на 

водния режим 

(ксерофитизация) и с 

навлизане на пластични 

храстови и дървесни видове, 

главно Pinus mugo, Juniperus 

sibirica, а в районите с по-

малка надморска височина – 

Crataegus monogyna, Rosa 

spp., дървесни видове. 

Видовия състав на 

рудералните видове 

растения, които могат да се 

срещат във фитоценозата, 

но не трябва да формират 

самостоятелни ценози, 

включва: Rumex alpinus, 

Veratrum lobellianum, Rubus 

saxatilis и др. 

За местообитание 6440: 

Видов състав на 

рудералните видове 

растения, които могат да се 

срещат във фитоценозата, 

но не трябва да формират 

самостоятелни ценози: 

Bromus arvensis, Xanthium 

strumarium, Cirsium arvense, 

Elymus repens, Cynodon 

dactylon и др. При увеличена 

рудерализация, при 

управлението да се 

предвиждат мерки за 

нейното намаляване – 

намаляване интензитета на 

пашата, на нитрификацията, 

промяна на сроковете на 

косене и др. Освен от 

рудерализация, която се 

появява най-често след 

осушаване и прекратяване 

на заливанията, това 

местообитанието е 

заплашено и от прекомерно 

задържане на надпочвени 

води. Тогава започват 

вторично да доминират 

различни кисели треви: 

Schoenoplectus lacustris, 

Carex spp., Cyperus spp., 

Bolboscheonus martimus. 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 

Наличие на 

инвазивни 

чужди видове 

(ИЧВ) 

%/ha Не повече от 1% 

проективно 

покритие на 

инвазивни 

видове/ha; 

 

Инвазивните чужди видове 

(ИЧВ) се идентифицират, 

съгласно „Списък с 

инвазивните чужди видове 

растения“, които ИАОС 

докладва към Европейската 

агенция по околна среда в 

Националните доклади за 

състоянието и опазването на 

околната среда в Република 

България по индикатор 

"Инвазивни чужди видове за 

България / SEBI 2010 

Инвазивни чужди видове за 

Европа" и списъка с ИЧВ, 

които засягат Съюза 

(създаден и актуализиран с 

регламенти за изпълнение 

на Комисията в 

съответствие с Регламент 

(ЕС) № 1143/2014 на 

Европейския парламент и на 

Съвета). 

 

Наличие на 

коситба 

наличие/ 

отсъствие 

Ежегодно се коси   

Поддържане на 

специфична 

степен на 

влажност и 

близка до 

естествената 

циркулация на 

водите 

Наличие на 

повърхностни 

води/ брой 

месеци в 

годината 

Специфична за типа 

природно 

местообитание 

За местообитание 6410: 

Висока степен на влажност 

и поддържане на близка до 

естествената циркулация на 

водите, във всеки един 

полигон на 

местообитанието. Наличие 

на повърхностни води, 

преовлажнени и замочурени 

почви минимум 3 месеца в 

годината. 

За местообитание 6440: 

Висока степен на влажност 

и поддържане на близка до 

естествената циркулация на 

водите, във всеки един 

полигон на 

местообитанието. Наличие 

на заливане и повърхностни 

води през пролетта (април) 

минимум 1 месеца в 

годината. 

 

 

6420 Средиземноморски влажни тревни съобщества на високи треви от съюза 

Molinio-Holoschoenion; 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините 

и в планинския до алпийския пояс 
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Площ  ha Не намалява Специфична за защитената 

зона. За определяне на 

конкретна стойност се 

прави справка със 

стандартния формуляр на 

зоната и данните от 

докладванията по чл. 17 на 

Директива 92/43, както и 

специфичния доклад за 

местообитанието в 

конкретната зона от 

информационния портал 

за Натура 2000 в България 

http://natura2000.moew.gov

ernment.bg./. Данните от 

този доклад се коментират 

и по отношение на 

останалите параметри, за 

да се представи наличната 

към този период от време 

информация за 

състоянието на 

местообитанието. 

 

Присъствие на 

типичния 

доминиращ вид 

(доминиращи 

видове) 

% покритие/ 

пробна площ 

от 16 m2 

Минимум 20% 

проективно покритие 

на Erianthus ravenae  

Този параметър се отнася 

за местообитание 6420 

 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ 

от 16 m2 

Специфична за типа 

и подтипа на 

природното 

местообитание 

За 6420: Присъствие на 

поне един типичен вид в 

пробна площадка, 

задължително присъствие 

на Erianthus ravenae; други 

типични видове: Scirpus 

holoschoenus 

(Holoschoenus vulgaris), 

Agrostis stolonifera, 

Saccharum ravennae 

(Erianthus ravennae), 

Cyperus longus, Trifolium 

resupinatum, Schoenus 

nigricans, Juncus maritimus, 

Juncus acutus, Oenanthe 

pimpinelloides, Eupatorium 

cannabinum, Prunella 

vulgaris, Pulicaria 

dysenterica, Blackstonia 

perfoliata, Lythrum 

virgatum, Elymus repens; 

За 6430: Подтип 1: 

Присъствие на поне един 

типичен вид: Cirsium 

appendiculatum, Heracleum 

verticillatum, Geum 

 

http://natura2000.moew.government.bg./
http://natura2000.moew.government.bg./
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

coccineum, Deschampsia 

caespitosa, Tеlekia speciosa, 

Saxifraga rotundifolia, 

Veratrum album, Rumex 

alpinus, Cicerbita alpina, 

Myosotis sylvatica, Senecio 

nemorensis, Stellariа 

nemorum, Angelica pancicii, 

Cicerbita pancicii (само за 

Рила), Cicerbita alpina, 

Geum coccineum, Geum 

rhodopaeum, Heracleum 

verticillatum, Anthriscus 

vandasii, Aconitum 

variegatum, Aconitum 

lamarkii, Heracleum 

angustisectum, Petasites 

kablikianus, Rhynchocorys 

elephas, Senecio pancicii, 

Trolius europaeus; Подтип 

2: Присъствие на поне 

един типичен вид: 

Euphorbia lucida, Veronica 

longifolia, Veronica spuria, 

Lysimachia vulgaris, 

Lythrum virgatum, Lythrum 

salicaria, Rubus caesius, 

Glychyrriza echinata, Iris 

pseudacorus, Stachys 

palustris, Tanacetum 

vulgare, Urtica dioica, 

Senecio paludosus, 

Artemisia annua, Agrostis 

verticillata, Elymus repens 

Calamagrostis epigejos, 

Phalaris arundinacea; 

Подтип 3: Присъствие на 

поне два вида: Angelica 

sylvestris, Equietum 

ramosissimum, Equisetum 

telmateja, Scrophularia 

umbrosa, Crepis paludosa, 

Epilobium hirsutum Lythrum 

salicaria, Lycopus 

europaeus, Leonurus 

cardiaca, Althaea officinalis, 

Calystegia sepium, Rubus 

caesius, Urtica dioica, 

Nepeta cataria, Berula 

erecta, Stachys palustris, 

Leersia oryzoides 

Eupatorium cannabinum, 

Dipsacus laciniatus, Mentha 

aquatica, Mentha longifolia, 

Echinochloa crus-galli, 

Agrostis verticillatum, 

Bidens cernua, Humulus 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

lupulus Glechoma 

hederacea, Geum urbanum, 

Chelidonium majus, 

Physalis alkekengi, 

Parietaria erecta, Smyrnium 

perfoliatum, Anthriscus 

sylvestris, Aegopodium 

podagraria, Inula helenium, 

Alliaria petiolata, Carex 

pendula, Heracleum 

sibiricum, Galeopsis 

speciosa, Geranium 

robertianum, G. phaeum. 

Cucubalus baccifer, Sachys 

sylvatica, Telekia speciosa, 

Circaea lutetiana, Impatiens 

noli-tangere Silene dioica. В 

предпланинските райони 

се увеличава участието на 

видове, като Petasites 

hybridus, Inula helenium, 

Filipendula ulmaria, 

Chaerophyllum hirsutum, 

Angelica pancicii, Caltha 

palustris. 

 

Наличие на 

инвазивни 

чужди видове 

(ИЧВ) 

%/ha За местообитание 

6420 и подтип 1 и 2 

на 6430: Не повече от 

1% проективно 

покритие на 

инвазивни видове/ha; 

За подтип 3 на 6430: 

Не повече от 5% 

Инвазивните чужди 

видове (ИЧВ) се 

идентифицират, съгласно 

„Списък с инвазивните 

чужди видове растения“, 

които ИАОС докладва към 

Европейската агенция по 

околна среда в 

Националните доклади за 

състоянието и опазването 

на околната среда в 

Република България по 

индикатор "Инвазивни 

чужди видове за България 

/ SEBI 2010 Инвазивни 

чужди видове за Европа" и 

списъка с ИЧВ, които 

засягат Съюза (създаден и 

актуализиран с регламенти 

за изпълнение на 

Комисията в съответствие 

с Регламент (ЕС) № 

1143/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета). 

 

Интензивност 

на пашата 

Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ha 

Не повече от 0,3 

ЖЕ/ha във всеки един 

полигон на 

местообитанието в 
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

зоната 

Поддържане на 

специфична 

степен на 

влажност и 

близка до 

естествената 

циркулация на 

водите 

Наличие на 

повърхностни 

води/ брой 

месеци в 

годината 

Специфична за типа 

природно 

местообитание 

За местообитание 6420: 

Умерена степен на 

влажност и поддържане на 

близка до естествената 

циркулация на водите, във 

всеки един полигон на 

местообитанието. Наличие 

на повърхностни води 

минимум 1 месец в 

годината. 

За местообитание 6430: 

Висока степен на влажност 

и поддържане на близка до 

естествената циркулация 

на водите, във всеки един 

полигон на 

местообитанието. Наличие 

на повърхностни води 

минимум 6 месеца в 

годината. 

 

 

6510 Низинни сенокосни ливади; 6520 Планински сенокосни ливади 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 

Площ  ha Не намалява Специфична за защитената 

зона. За определяне на 

конкретна стойност се прави 

справка със стандартния 

формуляр на зоната, както и 

специфичния доклад за 

местообитанието в 

конкретната зона от 

информационния портал за 

Натура 2000 в България 

http://natura2000.moew.govern

ment.bg/. Данните от този 

доклад се коментират и по 

отношение на останалите 

параметри, за да се представи 

наличната към този период от 

време информация за 

състоянието на 

местообитанието. 

 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ 

от 16 m2 

Присъствие на поне 3 

типични вида в 

пробна площадка  

За местообитание 6510: 

Alopecurus pratensis, Agrostis 

alba, Anthoxanthum odoratum, 

Arrhenatherum elatius, Bromus 

commutatus, Briza media, 

Campanula patula, Campanula 

 

http://natura2000.moew.government.bg/
http://natura2000.moew.government.bg/
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 

rapunculus, Carex distans, 

Carex vulpina, Cirsium canuum, 

Centaurea jacea, Cynosurus 

cristatus, Deschampsia 

caespitosa, Elymus repens, 

Festuca pratensis, Festuca 

arundiancea, Geranium 

pratense, Gladiolus spp., 

Holcus lanatus, Knautia 

arvensis, Lathyrus pratensis, 

Lotus corniculatus, Lychnis 

flos-cuculi, Lysimachia 

nummularia, Leucanthemum 

vulgare, Moenchia mantica, 

Molinia couerulea, Stellaria 

graminea, Medicago arabica, 

Oenanthe spp., Orchis elegans, 

Orchis coriophora, Prunella 

vulgaris, Poa sylvicola, Poa 

angustifolia, Phleum pratense, 

Polygala vulgaris, Ranunculus 

acris, Ranunculus repens, 

Rumex acetosa, Rhinanthus 

ssp., Rorrhipa sylvestris, 

Sanguisorba officinalis, 

Tragopogon pratensis, 

Trifolium resupinatum, 

Trifolium patens, Trifolium 

campestre, Trifolium dubium, 

Trifolium incarnatum. 

6520: Agrostis capillaris, 

Anthoxanthum odoratum, 

Cynosurus cristatus, Festuca 

nigrescens, Festuca rubra, 

Festuca pratensis, Nardus 

stricta, Phleum pratense, 

Alopecurus pratensis, Holcus 

lanatus, Anthoxanthum 

odoratum, Lerchenfeldia 

flexuosa, Deschampsia 

caespitosa, Trisetum flavescens, 

Cynosurus cristatus, Briza 

media, Trifolium repens, 

Trifolium pratense, Trifolium 

medium, Lotus corniculatus, 

Trifolium alpestre, T. aureum, 

Galium verum, Crocus 

veluhensis, Salvia pratensis, 

Bistorta major, Gentianella 

bulgarica, Cruciata laevipes, 

Hypericum maculatum, H. 

perforatum, Knautia arvensis, 

Leontodon autumnalis, L. 

hispidus Рastinaca hirsuta, 

Rhinanthus wagneri, 

Rhinanthus angustifolius, 

Scabiosa columbaria, Scabiosa 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 

ochroleuca, Ranunculus 

montanus, Rhinanthus 

rumelicus, Rumex acetosa, R. 

acetosella, R. crispus, Silene 

roemeri, Stellaria nemorum, 

Veronica chamaedrys, Viola 

dacica, Viola tricolor. 

 

Общо 

проективно 

покритие на 

тревната 

растителност 

%/ пробна 

площ от 16 m2 

Най-малко 80%    

Присъствие на 

типични 

доминиращи 

видове 

% 

покритие/проб

на площ от 16 

m2  

 

Най-малко 30% 

покритие/16 m2, на 

един или комбинация 

от видовете  

За местообитание 6510: 

Arrhenatherum elatius, Poa 

sylvicola, Alopecurus pratensis, 

Festuca pratensis, Festuca 

arundinacea, Deschampsia 

caespitosa. 

За местообитание 6520: 

Agrostis capillaris, Festuca 

rubra agg., Anthoxanthum 

odoratum, Briza media, 

Cynosurus cristatus. 

 

Обрастване с 

храстова и 

дървесна 

растителност 

и/или орлова 

папрат 

% покритие/ha Не повече от 10%   

Интензивност 

на пашата 

Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ha 

0,3-1,5 ЖЕ/ha   

Наличие на 

инвазивни 

чужди видове 

(ИЧВ) 

%/ha Присъствието на 

ИЧВ да е под 1%/ha. 

Инвазивните чужди видове 

(ИЧВ) се идентифицират, 

съгласно „Списък с 

инвазивните чужди видове 

растения“, които ИАОС 

докладва към Европейската 

агенция по околна среда в 

Националните доклади за 

състоянието и опазването на 

околната среда в Република 

България по индикатор 

"Инвазивни чужди видове за 

България / SEBI 2010 

Инвазивни чужди видове за 

Европа" и списъка с ИЧВ, 

които засягат Съюза 

(създаден и актуализиран с 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 

регламенти за изпълнение на 

Комисията в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 1143/2014 

на Европейския парламент и 

на Съвета). 

Наличие на 

коситба 

наличие/ 

отсъствие 

Ежегодно се коси   

 

Преовлажнени тресавища, калища и мочурища 

7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

Площ  ha Не намалява За определяне на конкретна 

стойност се прави справка 

със СФ и данните от 

докладванията по чл. 17 на 

Директива 92/43, както и 

специфичния доклад за 

местообитанието в 

конкретната зона от 

информационния портал за 

Натура 2000 в България 

http://natura2000.moew.govern

ment.bg/ данните от този 

доклад се коментират и по 

отношение на останалите 

параметри, за да се представи 

наличната към този период от 

време информация за 

състоянието на 

местообитанието 

 

Присъствие на 

сфагнови мъхове  

% 

съотношение 

между 

сфагнови 

мъхове и други 

видове мъхове 

в пробна площ 

от 16 м2 

Съотношениет

о на Sphagnum 

spp. към други 

мъхове да е 

минимум 50% 

 

Записва се конкретно 

наблюдаваното съотношение 

в пробната площ 

 

Присъствие на 

типични видове 

растения освен 

Sphagnum spp. 

Брой видове в 

пробна площ 

от 16 м2 

Присъствие на 

поне 3 типични 

вида 

Типични видове за това 

местообитание са Eriophorum 

gracile, E. vaginatum, 

E.latifolium, Carex acuta, C. 

echinata, C. curta, C. liosa, 

 

http://natura2000.moew.government.bg/
http://natura2000.moew.government.bg/
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

 

 

Menyanthes trifoliata, 

Epilobium palustre, Pedicularis 

palustris, Bruckenthalia 

spiculifolia, Trichophorum 

caespitosum, Drosera 

rotundifolia, Pseudorchis 

frivaldii, Deschampsia 

caespitosa, Hammarbia 

paludosa, Lycopodiella 

inundata, Potentilla palustris, 

Succisa pratensis, Geum 

coccineum, Cirsium 

heterotrichum, Allium 

schoenoprasum, Calliergon 

sarmentosus, Warnstorfia 

exannulata, Campylium 

stellatum, Aneura pinguis 

(Червена книга на Р 

България, том 3, Природни 

местообитания http://e-

ecodb.bas.bg/rdb/bg/) 

Записват се установените 

типични видове в пробната 

площ 

Обрастване с 

храстови и дървесни 

видове 

% от площта на 

даден полигон 

с 

местообитание

то 

Дървесната и 

храстовата 

растителност 

не превишава 

10% от площта 

на полигона 

Записва се конкретно 

установеното в зоната 

 

Интензивност на 

пашата 
Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ha 

Не повече от 1 

ЖЕ/ha  

Записва се конкретно 

установеното в зоната 

 

 

7210 *Карбонатни мочурища с Cladium mariscus и видове от съюза Caricion 

davallianae 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

Площ  ha Не намалява За определяне на конкретна 

стойност се прави справка 

със СФ и данните от 

докладванията по чл. 17 на 

Директива 92/43, както и 
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

специфичния доклад за 

местообитанието в 

конкретната зона от 

информационния портал за 

Натура 2000 в България 

http://natura2000.moew.govern

ment.bg/ данните от този 

доклад се коментират и по 

отношение на останалите 

параметри, за да се представи 

наличната към този период от 

време информация за 

състоянието на 

местообитанието 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове в 

пробна площ 

от 16 м2 

 

 

Присъствие на 

Cladium 

mariscus и поне 

още 2 типични 

вида 

Типични видове за това 

местообитание са Cladium 

mariscus, Calysteia sylvatica, 

Epilobium hirsutum, Juncus 

articulatus, Lycpus europaeus, 

Lythrum salicaria, Mentha 

aquatica, Pulicaria dysenterica, 

Schoenus nigricans (Червена 

книга на Р България, том 3, 

Природни местообитания 

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/) 

Записва се конкретно 

наблюдаваното в пробната 

площ 

 

Наличие на 

инвазивни видове  
%/ha Няма чужди и 

инвазивни 

видове или 

покритието им 

е под 1% 

Записва се конкретно 

установеното в зоната 

За референтен списък на 

инвазивните и чуждите 

видове се използва Атлас на 

инвазивните чужди видове 

растения в България (вж. 

Петрова и др. 2012). 

 

Обрастване с 

храстови и дървесни 

видове 

% от площта на 

даден полигон 

с 

местообитание

то 

Дървесната и 

храстовата 

растителност 

не превишава 

10% от площта 

на полигона 

Записва се конкретно 

установеното в зоната 

 

 

7220 *Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion) 

http://natura2000.moew.government.bg/
http://natura2000.moew.government.bg/
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

Площ  ha Не намалява За определяне на конкретна 

стойност се прави справка 

със СФ и данните от 

докладванията по чл. 17 на 

Директива 92/43, както и 

специфичния доклад за 

местообитанието в 

конкретната зона от 

информационния портал за 

Натура 2000 в България 

http://natura2000.moew.govern

ment.bg/ данните от този 

доклад се коментират и по 

отношение на останалите 

параметри, за да се представи 

наличната към този период от 

време информация за 

състоянието на 

местообитанието 

 

Проективно покритие 

на мъхове 

% от пробна 

площ 16 м 

Поне 50% 

покритие с 

мъхове 

Записва се конкретно 

наблюдаваното в пробната 

площ 

 

Присъствие на 

типични видове 

растения  

Брой видове в 

пробна площ 

от 16 м2 

 

 

Присъствие на 

поне 3 вида от 

типичните 

мъхове и поне 

3 вида други 

типични 

растения   

Типични мъхове за това 

местообитание са  

Cratoneuron filicinum, 

Eucladium verticillatum, 

Palustriella commutata, P. 

falcata, P. decipiens, Philonotis 

calcarea. Други видове: Carex 

flacca, Equisetum telmateia, 

Eupatorium cannabinum, 

Philitis scolopendrum, 

Saxifraga aizoides, Sillene 

pusilla. (Червена книга на Р 

България, том 3, Природни 

местообитания http://e-

ecodb.bas.bg/rdb/bg/) 

Записва се конкретно 

наблюдаваното в пробната 

площ 

 

Морфологични 

изменения  
%/ha Не повече от 

1%  

Записва се конкретно 

установеното в зоната 

 

Хидрологични 

изменения 
%/ha Не повече от 

1%  

Записва се конкретно 

установеното в зоната 

 

 

http://natura2000.moew.government.bg/
http://natura2000.moew.government.bg/
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

7230 Алкални блата 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

Площ  ha Не намалява За определяне на конкретна 

стойност се прави справка 

със СФ и данните от 

докладванията по чл. 17 на 

Директива 92/43, както и 

специфичния доклад за 

местообитанието в 

конкретната зона от 

информационния портал за 

Натура 2000 в България 

http://natura2000.moew.govern

ment.bg/ данните от този 

доклад се коментират и по 

отношение на останалите 

параметри, за да се представи 

наличната към този период от 

време информация за 

състоянието на 

местообитанието 

 

Присъствие на 

типични видове 

растения  

Брой видове в 

пробна площ 

от 16 м2 

 

 

Присъствие на 

поне 3 вида от 

типичните  

Типични видове растения за 

това местообитание са Alisma 

plantago-aquatica, Baeothryon 

caespitosum (=Trichophorum 

caespitosum), Butomus 

umbellatus, Carex buxbaumii, 

C. caespitosa, C. distiha, C. 

lasiocarpa, C. paniculata, 

Clematis integrifolia, 

Dactylorhiza incarnata, 

Eleocharis quinqueflora, 

Epipactis palustris, Equisetum 

fluviatile, Eriophorum gracile, 

E. vaginatum, E.latifolium, 

Gymnadenia conopsea, Orchia 

flexiflora ssp. Elegans, 

Parnassia palustris, Pedicularis 

palustris, Phragmites australis, 

Primula farinosa, Salix 

rosmarinifolia, Schoenus 

ferruneus, S. nigricans, Scirpus 

sylvaticus,  Sesleria caerulea, 

Sparganium erectum, Swertia 

perennis, Triglochin palustris, 

Typha angustifoia, T. latifolia, 

Utricularia minor 

Мъхове: Bryum 

pseudotriquetrum, 

 

http://natura2000.moew.government.bg/
http://natura2000.moew.government.bg/
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ПИЛОТНО РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ И ПОДРОБНИ ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЦЕЛИ НА НИВО ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА 

ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

Calliergonella cuspidata, 

Camlylium stellatum, 

Palustriella commutata 

Scorpidium cossonii  

(Червена книга на Р 

България, том 3, Природни 

местообитания http://e-

ecodb.bas.bg/rdb/bg/) 

Записва се конкретно 

наблюдаваното в пробната 

площ 

Обрастване с 

храстови и дървесни 

видове 

% от площта на 

даден полигон 

с 

местообитание

то 

Дървесната и 

храстовата 

растителност 

не превишава 

10% от площта 

на полигона 

Записва се конкретно 

установеното в зоната 

 

Наличие на 

инвазивни видове  
%/ha Няма чужди и 

инвазивни 

видове или 

покритието им 

е под 1% 

Записва се конкретно 

установеното в зоната. 

За референтен списък на 

инвазивните и чуждите 

видове се използва Атлас на 

инвазивните чужди видове 

растения в България (вж. 

Петрова и др. 2012). 

 

Интензивност на 

пашата 
Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ha 

Не повече от 1 

ЖЕ/ha  

Записва се конкретно 

установеното в зоната 

 

 

Скални местообитания и пещери:  

8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс; 8120 Сипеи върху 

варовити терени и калциеви шисти във високите планини; 8150 

Средноевропейски силикатни сипеи; 8160 Средноевропейски варовикови сипеи; 

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склоно 8220 Хазмофитна 

растителност по силикатни скални склонове 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 

Площ  Хектари Не намалява   
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ 

от 100 m2 

Присъствие на 

мъхове и лишеи. 

Не е 

задължително 

присъствие на 

висши растения 

или присъствие 

на поне един 

типичен вид от 

висшите 

растения във 

всеки един 

полигон на 

местообита-

нието  

8110: Achillea clusiana, Acinos 

alpinus, Alopecurus riloensis, A. 

gerardii, Androsace alpina, 

Arenaria biflora, Festuca picta, 

Geum bulgaricum, Geum spp., 

Gentiana punctata, Luzula 

alpino-pilosa, Oxyria digyna, 

Senecio doronicum subsp. 

glaberrimus, Saxifraga spp., 

Soldanella pusilla. 

8120: Alyssum cuneifolium 

subsp.pirinicum, Arabis 

ferdinandi-coburgi, Arenaria 

biflora, Armeria alpina, Bromus 

cappadocicus, Cerastium 

alpinum subsp. lanatum, 

Dianthus microlepis, Draba 

scardica, Doronicum columnae, 

Еuphrasia salisburgensis, 

Galium stojanovii, Geranium 

macrorrhizum, Linum 

capitatum, Linum garganicum, 

Melica ciliata, Myosotis 

alpestris, Myosotis suaveolens, 

Papaver degenii, Pedicularis 

orthantha, Poa alpina, Rheum 

rhaponticum, Saxifraga spp., 

Sedum atratum, Silene pusilla, 

Silene vulgaris subsp. prostratа, 

Senecio rupestris, Thalictrum 

minus, Teucrium chamaedrys, 

Veronica saturejoides subsp. 

kellereri. 

8150: Achnatherum 

calamagrostis, Asplenium 

adiantum-nigrum, Cystopteris 

fragilis, Anthemis tinctoria, 

Jovibarba heuffelii, Galeopsis 

ladanum, G. tetrahit, Geranium 

macrorrhizum, G. robertianum, 

Epilobium dodоnaei, Lactuca 

viminea, Melica ciliata, 

Melilotus neapolitana, 

Micropyrum tenellum, Myosotis 

ramosissima, Notholaena 

maranthae, Poa nemoralis, 

Sedum maximum, Saxifraga 

sibirica, Silene vulgaris subsp. 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 

prostrata, Sedum album, 

Senecio viscosus, Verbascum 

roripifolium, V. orientale. 

8160: Achillea clypeolata, 

Achnatherum calamagrostis, 

Allium flavum, Alyssum saxatile 

subsp. saxatile, Campanula 

rapunculoides, Calamintha 

nepeta, Centranthus kellereri, 

Ceterach officinarum, 

Clinopodium vulgare, Cnidium 

silaifolium, Cystopteris fragilis, 
Dianthus noeanus, Delphinium 

fissum, Eupatorium 

cannabinum, Jovibarba 

heuffelii, Galeopsis ladanum, 

Geranium macrorrhizum, G. 

lucidum, Gymnocarpium 

robertianum, Festuca xanthina, 

Hieracium bifidum, Lamium 

garganicum, Lunaria annua, 

Melica ciliata, Parietaria 

officinalis, Poa nemoralis, 

Senecio rupestris, Seseli 

degenii, Sesleria filifolia, 

Scrophularia canina, Silene 

csereii, S. vulgaris subsp. 

prostrata, Vincetoxicum 

hirundinaria‘ 

8210 – не са посочени 

8220 – не са посочени 

Обрастване с 

храстова и 

дървесна 

растителност 

Покритие в 

%/ ха   

Не повече от 

20% покритие на 

ha на 

ценопопулациите 

на един или 

повече от видове 

дървета и храсти 

  

 

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или 

Sedo albi-Veronicion dillenii 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 

Площ  Хектари Не намалява   

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ 

от 100 m2 

Присъствие на 

лишеи и мъхове 

и присъствие на 

поне един от 

типичните 

видове растения 

Висши растения: Sedum spp., 

Veronica verna, Veronica dillenii, 

Gagea spp., Sedum album, 

Scleranthus spp., Rumex 

acetosella; Мъхове и лишеи: 

Rhizocarpon spp., Umbilicaria 

spp. Ramalina spp., Cornicularia 

normoerica, Rhizoplaca.spp.; 

Polytrichum piliferum, Ceratodon 

purpureus, Grimmia spp., Riccia 

ciliifera;  

 

Наличие на 

мозайки с 

мъхове и лишеи 

%/ пробни 

площи от 100 

m2 

Не по малко от 

10% проективно 

покритие на 

мъховете и 

лишеите 

  

Сумарно 

проективно 

покритие на 

ценозите 

%/ пробни 

площи от 100 

m2 

10-60% Местообитанието е трудно да 

бъде идентифицирано. При по-

голямо покритие съобществата 

са обикновено доминирани от 

многогодишни треви, а при по-

ниско са хазмофитни.  

 

Обрастване с 

храстова и 

дървесна 

растителност 

Покритие на 

%/ ха   

Не повече от 20% 

покритие на 

ценопопулациите 

на един или 

повече от видове 

дървета и храсти 

  

Интензивност 

на пашата 

Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ха 

Интензивност на 

пашата в 

диапазона 0.3-1 

ЖЕ/ha 

Местообитанието не е много 

подходящо за паша на животни, 

но пашата поддържа ниско 

проективното покритие на 

многогодишните видове. 

 

 

8310 Неблагоустроени пещери; 8330 Подводни или частично потопени морски 

пещери 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

Площ или дължина Хектари и/или 

километри 

Не намалява За дължината на всяка пещера 

вж. Картотека на пещерите в 

България (https://caves.speleo-

 

https://caves.speleo-bg.org/
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

bg.org).  

Типични видове: брой 

видове и относителна 

численост на 

безгръбначни животни 

в категориите: 

a. троглоксени 

b. троглофили 

c. троглобионти 

Списък с видове Брой видове Типични видове животни за 

всеки от пещерните райони в 

България има индикаторни 

видове троглобионти (виж 

Guéorguiev 1977, 1992). 

 

Типични видове: брой 

видове и численост на 

прилепите използващи 

пещерите 

(пещеролюбиви 

видове) 

Списък с видове Брой видове Вж. базата данни на Център за 

изследване и защита на 

прилепите (ЦИЗП).  

 

 

4.2.2.Горски местообитания 

При определяне на специфични цели за защитеите зони от Натура 2000 в 

България за горските местообитания се предагат параметри и стойности, включени нв 

таблицата по-долу. 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Площ на 

местообитанието 

ha Стабилна или 

увеличаваща се 

в резултат от 

естествени 

процеси 

Специфична за 

защитената зона. За 

определяне на конкретна 

стойност се прави справка 

със стандартния формуляр 

н зоната, както и 

специфичния доклад за 

местообитанието в 

конкретната зона от 

информационния портал 

за Натура 2000 в България 

http://natura2000.moew.gov

ernment.bg/.  

 

https://caves.speleo-bg.org/
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Състав на първия 

дървесен етаж 

% Над 80% от 

площите на 

местообитание

то в зоната се 

характеризират

: 

За местообитания 9110, 

9130, 9150, 91S0, 91W0:  

участие на бук в първия 

дървесен етаж над 6 

десети. 

За местообитание 9170: 

участие на зимен дъб, 

обикновен габър или смес 

на двата вида в първия 

дървесен етаж над 5 

десети. 

За местообитание 9180*: 

участие над 5 десети, за 

който и да е от дървесните 

видове или смесени 

дървостои на 2 или 3 от 

видовете, в които те 

присъстват с участие 3. 

Видове: бук, клен, явор, 

планински ясен, 

планински, бряст, 

едролистна, липа, 

дребнолистна, липа, 

шестил, габър; 

За местообитание 91D0*: 

участие над 5 десети, за 

който и да е от дървесните 

видове или смесени 

дървостои на бял бор, 

смърч и клек. 

За местообитание 91E0*: 

участие над 3 десети на 

трите вида елши и 

единично участие на 

съпътстващите видове 

върби и ясени. 

За местообитание 91F0: 

участие над 1 десети за 

всеки от дървесни видове: 

летен дъб, лонгозки дъб, 

дръжкоцветен дъб, 

вардимски дъб, полски 

ясен, полски бряст. 

За местообитание 91G0*: 

участие над 6 десети за 

габър и зимен дъб или 

смесени дървостои на 

двата вида. 

За местообитания 91АА*, 

91H0*: участие над 5 

десети за космат дъб. 

За местообитание 91I0*: 

участие над 6 десети за 

цер. 

За местообитание 91M0: 

участие на благун и/или 

цер, и/или зимен дъб; или 

комбинации от видовете в 

първия дървесен етаж над 

6 десети. 

За местообитание 91Z0: 

участие на сребролистна 

липа в първия дървесен 

етаж над 5 десети. 

За местообитание 91BA: 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Средна възраст на 

първия дървесен 

етаж (средно 

претеглена на ниво 

зона)  

Години Средна възраст 

на първия 

дървесен етаж 

повече от: 

За местообитания 9110, 

9130, 9150, 91S0, 91W0, 

9170, 91F0, 91BA, 91CA, 

9270, 9410, 9530*, 9560, 

95A0: 80 години. 

За местообитания 9180*, 

91D0*, 91E0*, 91H0*, 

91M0, 91Z0, 91AA*, 9260: 

60 години. 

За местообитания 91G0*, 

91I0* :70 години. 

За местообитание 92А0*: 

50 години. 

За местообитание 92C0: 

90 години. 

 

Пълнота на първия 

дървесен етаж 

(средно претеглена на 

ниво зона) 

Части от 

единицата 

По-голяма от: За местообитания 9110, 

9130, 9150, 91W0, 9170, 

91F0, 91BA, 91CA, 9270, 

95A0, 9180*, 91E0*, 

91H0*, 91M0, 91AA*, 

9260, 91G0*, 91I0*, 

92А0*, 92C0: 0.5. 

За местообитаниe 91D0*: 

0.3. 

За местообитания 91S0, 

91Z0:0.6. 

За местообитания 9530*, 

9410, 9560: 0.4. 

 

Площ на горите във 

фаза на старост  

ха Поне 10% от 

площта на 

местообитание

то. 

Съгласно заповеди № РД 

49-421 от 02.11.2016 г. и 

№ РД 49-493 от 13.12.2016 

г. на Министъра на 

земеделието и храните, са 

определени горите във 

фаза на старост. Това са   

гори държавна 

собственост, управлявани 

от Министерство на 

земеделието и храните. 

При необходимост, 

определени площи да 

отпаднат от тази 

категория, е необходимо 

те да бъдат заменени с 

други, които до-най 

голяма степен отговарят 

на определението за Гори 

във фаза на старост. 

Допълнителни 

възможности за 

увеличаване на площите е 

необходимо да се търсят в 

общинските и частни 

гори, чрез използване на 

мерки от НПРД. 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Количество мъртва 

дървесина 

% Над 60% от 

площите на 

местообитание

то в зоната се 

характеризират 

с количество 

мъртва 

дървесина поне 

8% от запаса 

За в бъдеще би било 

желателно да се вземе под 

внимание и степента на 

разлагане на мъртвата 

дървесина, но на този етап 

няма достатъчно 

информация за 

формирането на ясни и 

реалистични прагове.  

 

Наличие на 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

% Над 60% от 

площите на 

местообитание

то в зоната се 

характеризират  

с наличие на 

поне 5 броя 

едроразмерни/ 

биотопни 

дървета на 

хектар  

Наличие на едроразмерни/ 

биотопни дървета. 

Целевата стойност на 

показателя е съобразена с 

посочената в Наредба № 8 

от 05.08.2011 г. за сечите в 

горите. Определянето на 

състоянието на 

местообитанието по този 

показател изисква 

измерване в 

представителна извадка от 

пробни площи в 

териториите на 

разпространение на 

природното 

местообитание в 

защитената зона.  
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Характерни видове 

от приземната 

покривка 

Брой на ха Най-малко 3 

вида на ха 

За местообитание 9110: 

Betula pendula, 

Bruckenthalia spiculifolia, 

Carpinus betulus, Cruciata 

glabra, Dentaria bulbifera, 

Fagus sylvatica, G. 

Robertianum, G. 

Rotundifolium, Galium 

odoratum, Galium 

pseudaristatum, Geranium 

macrorrhizum, 

Homalothecium lutescens, 

Isothecium alopecuroides, 

Juniperus communis, L. 

Sylvatica, Lamiastrum 

galeobdolon, Luzula 

luzuloides,, Mycelis muralis, 

Oxalis acetosella, 

Physospermum cornubiensе, 

Picea abies, Pleurozium 

schreberi, Poa nemoralis, 

Polytrichum juniperinum, 

Quercus dalechampii, V. 

vitis-idaea, Vaccinium 

myrtillus, мъхове - 

Brachytheciastrum 

velutinum, Veronica 

officinalis, мъхове - 

Leucobryum glaucum, Abies 

alba,Calamagrostis 

arundinacea,Deschampsia 

flexuosa,Festuca 

drymeja,Plagiomnium 

affine, Polytrichum 

juniperinum; 

За местообитание 9130: 

Acer pseudoplatanus,  

Aegopodium podagraria,  

Aremonia agrimonoides,  

Cardamine pectinata,  

Carex remota,  Carpinus 

betulus, Chrysosplenium 

alternifolium, Circaea 

lutetiana, Corylus avellana, 

Daphne mezereum, 

Dentaria bulbifera, 

Doronicum columnae, 

Dryopteris filix-mas, 

Epilobium montanum, 

Euonymus latifolius, 

Euphorbia amygdaloides, 

Fagus sylvatica, Festuca 

drymeja, Fragaria vesca, G. 

pseudaristatum, Galium 

aparine, Galium odoratum, 

Geranium macrorrhizum, 

Geranium robertianum, 

Hieracium murorum gr., 

Hieracium sabaudum gr., 

Hypericum umbellatum, L. 

Sylvatica, Lamiastrum 

galeobdolon,  Laurocerasus 

officinalis, Lunaria rediviva, 

Luzula luzuloides, Luzula 

sylvatica, Melampyrum 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

   sylvatica, Galium 

pseudaristatum, Glechoma 

hederacea, G. Hirsuta, 

Hedera helix, Helleborus 

odorus, Lathyrus laxiflorus, 

L. Niger, Melica uniflora, 

Mycelis muralis, Neottia 

nidus-avis, Physospermum 

cornubiense, Quercus 

cerris, Q. Frainetto, Rubus 

hirtus, Ruscus spp., Tamus 

communis, Tilia tomentosa, 

Viola odorata; 

За местообитание 9170: 

Acer campestre, A. 

platanoides, Aremonia 

agrimonoides, Athyrium 

filix-femina, Brachypodium 

sylvaticum, Calamagrostis 

arundinacea, Carpinus 

betulus, Convallaria 

majalis, Cornus mas, 

Corydalis spp., Corylus 

avellana, Cruciata glabra, 

Dactylis glomerata, 

Dentaria bulbifera, 

Dryopteris filix-mas, 

Euphorbia amygdaloides, 

Festuca drymeja, F. 

heterophylla, Fraxinus 

excelsior, Galium odoratum, 

G. pseudaristatum, 

Lamiastrum galeobdolon, 

Ligustrum vulgare, Luzula 

forsteri, L. luzuloides, 

Melica uniflora, Mercurialis 

perennis, Mycelis muralis, 

Physospermum cornubiense, 

Poa nemoralis, Potentilla 

micrantha, Pulmonaria 

officinalis, Quercus 

dalechampii, Rubus hirtus, 

Sanicula europaea, Scilla 

bifolia, Sorbus torminalis, 

Stellaria holostea, Tilia 

cordata, T. platyphyllos, 

Viola reichenbachiana; 

За местообитание 9180*: 

Acer heldreichii, A. 

hyrcanum, A. platanoides, 

A. pseudoplatanus, Actaea 

spicata, Allium ursinum, 

Anemone nemorosa, 

Anthriscus sylvestris, Arum 

maculatum, Asarum 

europaeum,Asplenium 

adiantum-nigrum, Athyrium 

filix-femina, Brachypodium 

sylvaticum, Campanula 

rapunculoides, Cardamine 

bulbifera, Carpinus betulus, 

Circaea lutetiana, Corydalis 

spp., Corylus avellana, 

Cystopteris fragilis, 

Dryopteris filix-mas, 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

   alternifolium, Cirsium 

appendiculatum, Cystopteris 

fragilis, Dactylorhiza 

maculate, Deschampsia 

caespitosa, Equisetum 

hiemale, E. sylvaticum, 

Filipendula ulmaria,Geum 

rhodopaeum, G. rivale, 

Homogyne alpine, Juncus 

alpinus, Juniperus sibirica, 

Listera cordata, Lysimachia 

nummularia, Moneses 

uniflora, Myosotis 

scorpioides, Myosoton 

aquaticum,Parnassia 

palustris, Phegopteris 

connectilis, Picea abies, 

Pinus mugo, P. sylvestris, 

Potentilla palustris, Pyrola 

minor, Ranunculus repens, 

Scirpus sylvaticus, 

Soldanella 

chrysostricta,Vaccinium 

myrtillus, V. vitis-

idaea;мъхове - 

Aulacomnium palustre, 

Dicranum bonjeanii, 

Polytrichum commune, P. 

strictum, Sphagnum 

capillifolium, S. central, S. 

compactum, S. fuscum, S. 

magellanicum, S. palustre, 

S. russowii, S. squarrosum; 

За местообитание 91E0*: 

A. incana, Ajuga reptans, 

Alnus glutinosa, Althaea 

officinalis, Angelica 

sylvestris, Aremonia 

agrimonoides, B. tripartite, 

Berula erecta, Betula 

pendula, Bidens frondosa, 

Brachypodium sylvaticum, 

C. pectinate, C. riparia, C. 

sylvatica, Calamagrostis 

pseudophragmites, 

Calystegia sepium, 

Cardamine impatiens, 

Carex remota, 

Chrysosplenium 

alternifolium, Circaea 

lutetiana, Cirsium 

appendiculatum, Cirsium 

arvense, Clematis vitalba, 

Cornus sanguinea, Cornus 

sanguinea, Crataegus 

monogyna, Dryopteris filix-

mas, E. palustris, 

Echinochloa crus-galli, 

Echinocystis lobate, 

Equisetum hiemale, 

Equisetum spp., Equisetum 

telmateia, Erigeron annuus, 

Euonymus europaeus, 

Eupatorium cannabinum, 

Euphorbia amygdaloides, 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

   Scirpus sylvaticus, Senecio 

nemorensis, Sicyos 

angulatus, Solanum 

dulcamara, Sonchus 

palustris, Stachys palustris, 

Stachys sylvatica, Stellaria 

media, Stellaria nemorum, 

Symphytum officinale, 

Telekia speciose, Tussilago 

farfara, Typha latifolia, U. 

minor, Ulmus laevis, Urtica 

dioica, Veronica urticifolia, 

Viburnum opulus, Vitis 

sylvestris,,Amorpha 

fruticosa, Abies alba, 

Aegopodium podagraria, 

Parietaria erecta, 

Polypogon viridis, 

Ranunculus repens; 

За местообитание 91F0: 

Acer campestre, Acer 

tataricum, Alnus glutinosa, 

Alliaria petiolata, Anemone 

ranunculoides, Arum 

elongatum, Arum orientale, 

Brachypodium sylvaticum, 

Buglossoides 

purpurocaerulea, Cornus 

sanguinea, Cucubalus 

baccifer, Dactylis 

glomerata, F. pallisiae, 

Ficaria verna (= 

Ranunculus ficaria), 

Fraxinus oxycarpa, 

Fritillaria pontica, Galium 

aparine, Geum urbanum, 

Hedera helix, Humulus 

lupulus, L. punctate, 

Leucojum aestivum, 

Ligustrum vulgare, 

Lysimachiа nummularia, 

Nectaroscordum siculum (= 

Allium siculum), P. nigra, 

Parietaria erecta, Periploca 

graeca, Poa sylvicola, 

Polygonatum spp., Populus 

alba, Prunus padus, Q. 

pedunculiflora, Quercus 

cerris, Quercus robur, 

Ranunculus 

constantinopolitanus, 

Rumex sanguineus, Scilla 

bifolia, Scilla bithynica, 

Scutellaria altissima, Smilax 

excels, Smyrnium 

perfoliatum, Solanum 

dulcamara, Stellaria media, 

Tamus communis, Tilia spp., 

Ulmus laevis, Ulmus minor, 

Urtica dioica, Viola 

odorata, Vitis sylvestris; 

За местообитание 91G0*: 

Acer campestre, A. 

tataricum, Anemone 

ranunculoides, Astragalus 
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   Althaea cannabina, 

Acanthus balcanicus, 

Anthericum ramosum, 

Asyneuma anthericoides, 

Brachypodium sylvaticum, 

Buglossoides 

purpurocaerulea, C. 

michelii, Campanula 

bononiensis, Carex humilis, 

Carpinus orientalis, 

Chamaecytisus albus, 

Chrysopogon gryllus, 

Cornus mas, Cotinus 

coggygria, Crataegus 

monogyna, Dictamnus 

albus, Dactylis glomerata, 

Echinops sphaerocephalus, 

Euphorbia polychrome, F. 

rupicola, Ferulago 

sylvatica, Festuca 

heterophylla, Filipendula 

vulgaris, Fraxinus ornus, 

Galium pseudaristatum, 

Genista subcapitata, 

Geranium sanguineum, 

Helianthemum 

nummularium, Helleborus 

odorus, Lactuca quercina, 

Laser trilobum, Lathyrus 

niger, Limodorum 

abortivum, O. simian, 

Orchis purpurea, Paeonia 

peregrine, Potentilla 

micrantha, Prunus spinosa, 

Pulmоnaria mollis, Pyrus 

pyraster, Q. frainetto, Q. 

pubescens, Q. virgiliana, 

Quercus cerris, Scorzonera 

hispanica, Sorbus 

domestica, T. medium, 

Tanacetum corymbosum, 

Teucrium chamaedrys, 

Trifolium alpestre, V. 

suavis, Viola hirta; 

За местообитание 91I0*: 

A. tataricum, Acer 

campestre, Allium fuscum, 

Amygdalus nana, Betonica 

officinalis, Brachypodium 

sylvaticum, Buglossoides 

purpurocаerulea, 

Bupleurum praealtum, 

Calamintha grandiflora, 

Campanula rapunculus, 

Carex michelii, Carpinus 

orientalis, Cerasus mahaleb 

(= Prunus mahaleb), 

Clinopodium vulgare, 

Cornus sanguinea, Cotinus 

cogyggria, Crataegus 

monogyna, Crocus flavus, 

Dactylis glomerata, 

Dictamnus albus, 

Doronicum hungaricum, E. 

verrucosus, Euonymus 
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   За местообитание 91M0: 

Acer campestre, A. 

hyrcanum, A. 

monspessulanum, A. 

tataricum, Ajuga laxmannii, 

Althaea cannabina, 

Anemone pavonina, 

Aremonia agrimonoides, 

Aristella bromoides, Arum 

orientale, Asparagus 

officinalis, Asphodeline 

liburnica, Brachypodium 

pinnatum, Brachypodium 

sylvaticum, Buglossoides 

purpurocаerulea, 

Bupleurum praealtum, C. 

orientalis, C. pentagyna, C. 

persicifolia, C. sanguinea, 

C. оrientalis, Calluna 

vulgaris, Campanula 

bononiensis, Carex 

montana, Carpinus betulus, 

Carpinus orientalis, Cistus 

incanus, Clematis viticella, 

Clinopodium vulgare, 

Colutea arborescens, 

Cornus mas, Coronilla 

emerus subsp. Emeroides, 

Cotinus coggygria, 

Crataegus monogyna, 

Crocus flavus, Cyclamen 

coum, Dactylis glomerata, 

Dactylis glomerata subsp. 

Lobate, Daphne pontica, 

Digitalis ferruginea, 

Dorycnium graecum, E. 

polychrome, E. verrucosus, 

Echinops banaticus, 

Epimedium pubigerum, 

Erica arborea, Euonymus 

europaeus, Euphorbia 

amygdaloides, Fagus 

orientalis, Festuca 

heterophylla, Fragaria 

vesca, Fraxinus ornus, 

Fritillaria pontica, G. 

tinctoria, Galium 

pseudaristatum, Genista 

carinalis, Geranium 

sanguineum, Geum 

urbanum, H. sabaudum, 

Helleborus odorus, 

Hieracium racemosum, 

Huetia cynapioides, 

Hypericum calycinum, 

Hypericum montbretii, 

Hypnum cupressiforme, 

Inula salicina, Iris 

variegate, Jasminum 

fruticans, Juniperus 

oxycedrus, L. niger, L. 

sylvatica, L. vernus, Laser 

trilobum, Lathyrus aureus, 

Lathyrus latifolius, 

Ligustrum vulgare, Luzula 
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   alpestre, V. mirabilis, V. 

odorata, V. officinalis, 

Vaccinium arctostaphylos, 

Verbascum lagurus subsp. 

Ponticum, Verbascum 

phoeniceum, Veronica 

chamaedrys, Viola hirta, 

Viola jordanii, Viscaria 

vulgaris, мъхове - 

Brachytheciastrum 

velutinum; 

За местообитание 91S0: 

Cyclamen coum, Daphne 

pontica, Fagus orientalis, 

Hedera helix, Hypericum 

androsaemum, Ilex 

colchica, Laurocerasus 

officinalis, Primula vulgaris 

subsp. Sibthorpii, Quercus 

polycarpa, Rhododendron 

ponticum, Ruscus 

hypoglossum, Salvia 

forskaohlei, Trachystemon 

orientalis, Vaccinium 

arctostaphylos; 

За местообитание 91W0: 

A. hyrcanum, Acer 

campestre, Acer 

pseudoplatanus, Allium 

ursinum, Aremonia 

agrimonoides, Arum 

maculatum, Carpinus 

betulus, Cornus mas, 

Corydalis bulbosa, Corylus 

colurna, Crataegus 

monogyna, Dentaria 

bulbifera, Dryopteris filix-

mas, Euphorbia 

amygdaloides, F. sylvatica 

subsp. Sylvatica, Fagus 

sylvatica subsp. Moesiaca, 

G. pseudaristatum, Galium 

odoratum, Geranium 

robertianum, Geum 

urbanum, Glechoma 

hederacea, Hedera helix, 

Helleborus odorus, 

Impatiens noli-tangere, L. 

niger, Lamiastrum 

galeobdolon, Lathyrus 

laxiflorus, Luzula forsteri, 

Melica uniflora, Melissa 

officinalis, Mercurialis 

perennis, Muscari 

botryoides, Mycelis muralis, 

Ostrya carpinifolia, P. 

odoratum, Piptatherum 

virescens, Polygonatum 

latifolium, Physospermum 

cornubiense, Potentilla 

micrantha, Pyrus pyraster, 

Q. frainetto, Quercus cerris, 

Quercus dalechampii, R. 

hypoglossum, Rosa 

arvensis, Rubus hirtus, 
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   Ligustrum vulgare, Lilium 

martagon, Limodorum 

abortivum, Melica uniflora, 

Melittis melissophyllum, 

Mercurialis ovata, 

Platanthera chlorantha, 

Polygonatum latifolium, 

Potentilla micrantha, 

Pulmonaria officinalis, 

Quercus cerris, Q. frainetto, 

Q. petraea agg, Q. robur, 

Ruscus aculeatus, R. 

hypoglossum, Sambucus 

nigra, Scilla bifolia, Sorbus 

torminalis, Staphylea 

pinnata, Stellaria holostea, 

Tilia cordata, T. tomentosa, 

Viburnum lantana, Viola 

odorata, V. 

reichenbachiana; 

За местообитание 91AA*: 

Acer hyrcanum, Arum 

orientale, Carpinus 

orientalis, Crocus 

pulchellus, Genista 

carinalis, Jasminum 

fruticans, A. 

Monspessulanum, 

Asparagus acutifolius, 

Cistus incanus, Crucianella 

graeca, G. rumelica, 

Limodorum abortivum, 

Achillea clypeolata, A. 

Verticillatus, Clematis 

viticella, Dactylis 

glomerata, Geranium 

sanguineum  Ophrys 

spp., A. depressa, Aster 

amellus, Colutea 

arborescens,  

Dictamnus albus, 

Himantoglossum hircinum, 

Orchis purpurea, Althaea 

cannabina,  Avenula 

compressa, Comandra 

elegans, Festuca 

heterophylla, Hypericum 

degenii, Paliurus spina-

christi, Anacamptis 

pyramidalis, Brachypodium 

pinnatum, Coronilla emerus 

subsp. Emeroides, F. 

rupicola, H. olympicum, 

Petrorhagia illyrica, 

Anemone pavonina, 

Buglossoides 

purpurocaerulea, Cotinus 

coggygria, Filipendula 

vulgaris, H. Rumeliacum,

 Phillyrea latifolia, 

Aristella bromoides (= Stipa 

bromoides), Carex michelii, 

Crataegus monogyna, 

Fraxinus ornus, Inula 

ensifolia, Phleum phleoides; 
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   pannonicus, Trifolium 

medium, V. riviniana,V. 

vitis-idaea, Vaccinium 

myrtillus, Veronica 

officinalis, Viola 

reichenbachiana; 

За местообитание 9260: 

Acer campestre. A. 

pseudoplatanus, Asplenium 

adiantum-nigrum, A. 

trichomanes, Brachypodium 

sylvaticum, Campanula 

trachelium, Cardamine 

bulbifera, Carpinus betulus, 

C. orientalis, Castanea 

sativa, Cephalanthera 

rubra, Chamaecytisus 

hirsutus, Clematis vitalba, 

Clinopodium vulgare, 

Colchicum autumnale, 

Cornus mas, C. sanguinea, 

Corydalis solida, Corylus 

avellana, Crataegus 

monogina, Crocus 

pulchellus, Cyclamen 

hederifolium, Cystopteris 

fragilis, Dactylis glomerata, 

Doronicum columnae, D. 

hungaricum, D. orientale, 

Dryopteris filix-mas, 

Euonymus europaeus, 

Euphorbia amygdaloides, 

Fagus sylvatica, Festuca 

heterophylla, Ranunculus 

ficaria, Fragaria vesca, 

Fraxinus ornus, Galium 

odoratum, Genista tinctoria, 

Geranium robertianum, 

Hedera helix, Huetia 

cynapioides, Juglans regia, 

Lathyrus laxiflorus, L. 

niger, L. venetus, L. vernus, 

Ligustrum vulgare, Luzula 

luzuloides, Mycelis muralis, 

Neottia nidus-avis, Ostrya 

carpinifolia, Poa nemoralis, 

Polygonatum odoratum, 

Polypodium vulgare, 

Populus tremula, Primula 

veris,P. vulgaris, Prunella 

vulgaris, Pteridium 

aquilinum, Quercus 

dalechampii, Q. frainetto, 

Q. robur, Rubus hirtus, 

Salvia glutinosa, Sambucus 

nigra, Sanicula europaea, 

Scilla bifolia,Scutellaria 

columnae, Sorbus 

torminalis, Tamus 

communis, Ulmus minor, 

Veronica chamaedrys, Viola 

reichenbachiana; 

За местообитание 9270: 

Abies alba subsp. borisii-

regis, Aremonia 
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   aparine, Heracleum 

ternatum, Humulus lupulus, 

Lycopus europaeus, 

Lysimachia nummularia, 

Lythrum salicaria, Mentha 

aquatica, Parietaria erecta, 

Periploca graeca, 

Phragmites australis, 

Platanus orientalis, Populus 

alba, P. nigra, Prunella 

vulgaris, Pulicaria 

dysenterica, Rubia 

tinctorum, Rubus spp., Salix 

alba, S. fragilis, Solanum 

dulcamara, Tamarix 

ramosissima, T. tetrandra, 

Typha latifolia, Ulmus 

minor; 

За местообитание 92C0: 

Aegopodium podagraria, 

Alliaria petiolate, Allium 

ursinum, Alnus glutinosa,, 

Angelica pancicii, Aremonia 

agrimonoides, Asplenium 

adiantum-nigrum,Athyrium 

filix-femina, Brachypodium 

sylvaticum, Cardamine 

barbaraeoides, C. bulbifera, 

C. graeca, C. impatiens, C. 

raphanifolia,Carex 

acutiformis, Castanea 

sativa, Chaerophyllum 

temulentum, Circaea 

lutetiana, Cyclamen 

hederifolium, Dactylorhiza 

cordigera, Dactylis 

glomerata,Dryopteris filix-

mas, Euonymus latifolius, 

Euphorbia amygdaloides, 

Euphorbia polychrome, 

Galium odoratum, 

Geranium robertianum, 

Hedera helix, Huetia 

cynapioides, Impatiens noli-

tangere, Juglans regia, 

Lamiastrum galeobdolon, 

Lapsana communis, Listera 

ovata, Lysimachia 

nummularia,Melissa 

officinalis, Moehringia 

trinervia, Mycelis muralis, 

Ostrya carpinifolia, 

Platanus orientalis, 

Polypodium vulgare, Salvia 

glutinosa. 

За местообитание 9410: 

Abies alba, Calamagrostis 

arundinacea, Cruciata 

glabra, Daphne mezereum, 

Dentaria bulbifera, 

Deschampsia flexuosa, 

Dryopteris dilatata, 

Epilobium montanum, 

Fagus sylvatica, Festuca 

drymeja, Geranium 
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   Cotinus coggygria, Cruciata 

glabra, Dactylis glomerata, 

Daphne mezereum, Fagus 

sylvatica, Festuca 

dalmatica, F. Heterophylla, 

F. Penzesii, Fragaria vesca, 

Fraxinus excelsior, F. 

оrnus, Genista carinalis, G. 

Rumelica, Hedera helix, 

Hieracium praealtum, 

Hypericum cerastoides, 

Juniperus communis, J. 

оxycedrus, Lerchendfeldia 

flexuosa, Luzula luzuloides, 

Melica uniflora, Ostrya 

carpinifolia, Picea abies, 

Pinus heldreichii, P. nigra 

subsp. Pallasiana, P. 

sylvestris, Plantago 

subulata, Poa 

nemoralis,Primula veris, 

Pteridium aquilinum, Pyrus 

pyraster, Quercus 

dalechampii, Q. frainetto, 

Q. pubescens, Rosa 

myriacantha, Rubus 

saxatilis, Sanicula 

europaea, Scabiosa 

rhodopensis, Sesleria 

coerulans, S. latifoliа, 

Sieglingia decumbens, 

Sorbus torminalis, Syringa 

vulgaris, Tilia tomentosa, 

Trifolium alpestre, 

Vaccinium myrtillus, V. 

vitis-idaea, Viola canina; 

За местообитание 9560*: 

Achillea clypeolata, 

Alyssum bertolonii, Stipa 

bromoides, Artemisia 

campestris, Asparagus 

acutifolius, Astragalus 

onobrychis subsp. 

Chlorocarpus, A. Spruneri, 

Bromus ramosus, B. 

Squarrosus, Cachrys alpina, 

Campanula scutellata, 

Carpinus orientalis, 

Dichanthium 

ischaemum,Celtis australis, 

Cephalorrhynchus 

tuberosus, Chrysopogon 

gryllus, Cleistogenes 

serotina, Clypeola 

jonthlaspi, Cnicus 

benedictus, Colchicum 

bivonae, Colutea 

arborescens, Convolvulus 

cantabrica, Coronilla 

emerus, Crucianella graeca, 

Crupina 

crupinastrum,Cynosurus 

echinatus, Dianthus 

giganteus, D. Gracilis, 

Eryngium campestre, 
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   myrtillus,Brachypodium 

pinnatum, Calamagrostis 

arundinacea, Campanula 

rapunculus, Chamaecytisus 

absinthioides, Clynopodium 

vulgare, Daphne mezereum, 

D. oleoides, Euphorbia 

amygdaloides, E. 

cyparissias, Galium 

sylvaticum gr., Geranium 

macrorrhizum, Juniperus 

sibirica, Linum capitatum, 

Luzula sylvatica, 

Melampyrum sylvaticum, 

Melica uniflorа, Mycelis 

muralis, Minuartia verna, 

Peucedanum alsaticum, Poa 

nemoralis, Pyrola 

chlorantha, Saxifraga 

luteoviridis, Scabiosa 

triniifolia, S. Webbiana, 

Scorzonera rosea, Stachys 

recta, Thesium bavarum, 

Thymus striatus; 

 

 

4.2.3.Растителни видове 

Висши растения без мъхове: 1428 Marsilea quadrifolia, Caldesia parnassifolia, 

4080 Centaurea immanuelis- loewii, 2253 Centaurea jankae, 1758 Ligularia sibirica, 4067 

Echium russicum, 4091 Crambe tataria, 2079 Moehringia jankae, 1898 Eleocharis 

carniolica, 1516 Aldrovanda vesiculosa, 4096 Gladiolus palustris, 1902 Cypripedium 

calceolus, 6996 (4103) Dactylorhiza kalopissii, 6927 (2327) Himantoglossum caprinum (H. 

hircinum; Himantoglossum calcaratum subsp. jankae), Liparis loeselii, 2125 Potentilla emili-

popii, 4116 Tozzia alpina ssp. carpatica (T. carpatica), 1590 Viola delphinantha 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Популация: брой 

находища  

Брой находища 

в зоната 

Постоянен или 

нарастващ; 

Специфичен за 

защитената 

зона и според 

целевия вид; 

Находище е територията, 

заета от индивидите на една 

популация или няколко, 

много близко разположени 

една до друга популации. В 

този смисъл, едно находище 

може да включва и няколко 

близки разположени 

локалитета на вида. В 

определяне на 

характеристиката за 

„находище“ се включват 

климатичните, 

топографските, биотичните 
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и почвени особености на 

средата и/или на вида.  

Популация: 

обилие/плътност 

Брой 

индивиди/ 

зоната или 

брой 

индивиди/m2 

Постоянна или 

нарастваща; 

Специфична за 

защитената 

зона и според 

целевия вид 

Състоянието по този 

параметър може да се 

измерва по обилието на 

популацията (в зоната): 

общия брой на индивидите 

в нея, и/или плътността ѝ - 

от броя на индивидите на 

единица площ. 

 

Площ на 

местообитанията в 

границите на зоната: 

площ на 

местообитанията и 

площ на популацията  

ha Постоянна или 

нарастваща; 

Специфична за 

защитената 

зона и според 

целевия вид 

В оценката по този 

параметър трябва да се 

оценяват по: А) площ на 

местообитанията на вида – в 

което да са включени както 

реално заетите от вида 

площи, така и всички 

потенциални за него 

местообитания; и  Б) площ 

на популациите –  площ, в 

която да се отчитат реално 

заетите територии от 

популациите на вида. 

 

Покритие на 

дървесна и храстова 

растителност в 

находищата 

%/ha Специфична за 

защитената 

зона, според 

целевия вид 

Постоянна или 

нарастваща 

Този параметър се отнася 

за: 

Centaurea immanuelis- 

loewii, Centaurea jankae, 

Echium russicum, Crambe 

tataria, Gladiolus palustris, 

Liparis loeselii, Tozzia alpina 

ssp. carpatica: Не повече от 

20%; 

Ligularia sibirica, 

Moehringia jankae, 

Eleocharis carniolica, 

Himantoglossum caprinum, 

Potentilla emili-popii: между 

30% и 60%; 

Viola delphinantha: липсва 

дървесна и храстова 

растителност 

 

 

Покритие на 

тревната 

растителност 

%/ пробна 

площ от 16 m2 

Специфична за 

защитената 

зона, според 

целевия вид 

Този параметър се отнася 

за: 

Centaurea immanuelis- 

loewi, Centaurea jankae: Не 

повече от 70% 

 

Интензивност на 

пашата 

Брой 

Животински 

единици (ЖЕ)/ 

0,3-1 ЖЕ/ha 
Този параметър се отнася 

за: 

Centaurea immanuelis- 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

ha loewii; Centaurea jankae, 

Ligularia sibirica , Echium 

russicum, Crambe tataria, 

Himantoglossum caprinum, 

Potentilla emili-popii 

Естествено 

водоснабдяване на 

находището  

Дълбочина на водния 

слой (през 

вегетационния сезон) 

m Специфичен за 

целеви вид 

Този параметър се отнася 

за: 

Marsilea quadrifolia:  в 

диапазона 0,20-1,00m; 

Caldesia parnassifoli, 

Aldrovanda vesiculosa:  Не 

по-малко от 0,30 м 

 

pH на водата Скала за pH Специфичен за 

целеви вид 

Този параметър се отнася 

за: 

Marsilea quadrifolia: рН=7-

8; 

Aldrovanda vesiculosa: 

рН=6; 

Liparis loeselii: рН=>7 

 

 

Степен на обрастване 

с високи хигрофити 

%/ha  
Този параметър се отнася 

за: 

Marsilea quadrifolia: не 

повече от 20%; 

Caldesia parnassifoli, 

Aldrovanda vesiculosa, 

Gladiolus palustris: не 

повече от 50%; 

Обрастване с високи 

хигрофити – видове 

растения, растящи по 

влажни местообитания: 

Phragmites communis, Typha 

angustifolia, Schoenoplectus 

lacustris, Phalaris 

arundinacea и др. 

 

Наличие на 

инвазивни чужди 

видове (ИЧВ) 

%/ha Присъствието 

на ИЧВ да е 

под 1%/ha. 

Инвазивните чужди видове 

(ИЧВ) се идентифицират, 

съгласно „Списък с 

инвазивните чужди видове 

растения“, които ИАОС 

докладва към Европейската 

агенция по околна среда в 

Националните доклади за 

състоянието и опазването 

на околната среда в 

Република България по 

индикатор "Инвазивни 

чужди видове за България / 

SEBI 2010 Инвазивни 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

чужди видове за Европа" и 

списъка с ИЧВ, които 

засягат Съюза (създаден и 

актуализиран с регламенти 

за изпълнение на Комисията 

в съответствие с Регламент 

(ЕС) № 1143/2014 на 

Европейския парламент и 

на Съвета). 

 

Мъхове 

От представените в Приложение II на Директивата за местообитанията мъхове, в 

българската флора се срещат пет вида: 1381 Dicranum viride , 6216 (1393) Hamatocalis 

(Drepanocladus) vernicosus, 1379 Mannia triandra, 1386 Buxbaumia viridis, 1389 Meesia 

longiseta. Видовете се различават значително по отношение както на спецификите в 

растежните форми, така и по отношение на местата за заселване - почва, гниеща 

дървесина, торфища, което определя и различния подход за избор на параметри, по 

които да се оценява състоянието на популациите.  

1381 Dicranum viride 

Пробната площ, в която се извършват наблюденията е 20х20 м. Тя се избира в 

хомогенна, представителна, ненарушена част от горското местообитание. В тази пробна 

площ се оглеждат всички дървета, след което се пристъпва към записване на 

стойностите на посочените по-долу параметри. Залагат се 1 – 3 постоянни пробни 

площи. 

Параметър Мерна единица Целева стойност 
Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Брой находища Брой Постоянен или 

нарастващ 

„Находище“ е един или 

група съседно 

разположени горски 

подотдели със сходни 

характеристики (справка 

в лесоустройствените 

проекти), във всеки от 

които видът се среща 

със сигурност 

За референтна стойност 

се приема първоначално 

установеното в 

съответната зона 

(справка – 
Информационна система 

за защитените зони от 

екологична мрежа 

Натура 2000, 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност 
Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

специфични доклади) 

Плътност на 

популацията 

Брой дървета с 

вида/ha 

20 дървета/ha Стъпките за оценка 

следват възприетия 

методичен подход.  

 

Склопеност на 

първия дървесен 

етаж 

В единици от 0,1 

до 1 

>0,5 Съотношение на площта 

на проекцията на 

короните на дърветата, 

формиращи горското 

съобщество, към цялата 

площ на подотдела 

 

Средна възраст на 

първия дървесен 

етаж 

В години >130 Средната възраст на 

първия дървесен етаж е 

представена на ниво 

насаждение/полигон в 

данните от 

инвентаризацията на 

горите 

 

 

1386 Buxbaumia viridis 

Пробната площ, в която се извършват наблюденията е 20х20м. Тя се избира в 

хомогенна, представителна, ненарушена част от горското местообитание. В тази пробна 

площ се оглеждат всички дървета, след което се пристъпва към записване на 

стойностите на посочените по-долу параметри. Залагат се 1 – 3 постоянни пробни 

площи 

Параметър Мерна единица Целева стойност 
Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Брой находища Брой Постоянен или 

нарастващ 

„Находище“ е един 

или група съседно 

разположени 

горски подотдели 

със сходни 

характеристики 

(справка в 

лесоустройствените 

проекти), във всеки 

от които видът се 

среща със 

сигурност 

За референтна 

стойност се приема 

първоначално 

установеното в 

съответната зона 

(справка – 
Информационна 

система за 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност 
Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

защитените зони от 

екологична мрежа 

Натура 2000, 

специфични 

доклади) 

Плътност на 

популацията 

Брой гниещи 

пънове с вида/ha 

20 бр./ha Стъпките за оценка 

следват възприетия 

методичен подход.  

 

Склопеност на 

първия дървесен 

етаж 

В единици от 0,1 

до 1 

>0,5 Съотношение на 

площта на 

проекцията на 

короните на 

дърветата, 

формиращи 

горското 

съобщество, към 

цялата площ на 

подотдела 

 

Средна възраст на 

първия дървесен 

етаж 

В години >110 Средната възраст 

на първия дървесен 

етаж е представена 

на ниво 

насаждение/полиго

н в данните от 

инвентаризацията 

на горите 

 

Количество мъртва 

дървесина 

% Над 60% от 

площите на 

местообитанието 

в зоната се 

характеризират с 

количество 

мъртва дървесина 

поне 8% от запаса 

Наличието на 

мъртва дървесина е 

ключово за 

осигуряване на 

подходящ за 

заселване субстрат.  

 

 

6216 (1393) Hamatocalis (Drepanocladus) vernicosus, 1389 Meesia longiseta 

Двата вида обитават торфища, мочурища. Пробната площ, в която се правят 

наблюденията е с размер 4х4 м. В границите на торфището се залагат поне 3 пробни 

площи 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Площ на находището ha Постоянна или 

нарастваща 

„Находище“ 

представлява 

хомеогенна площ, която 

се обитава от вида и в 

която съществуват 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

възможности за 

разселване. Този 

параметър се определя 

директно при теренните 

наблюдения чрез 

очертаване на полигон 

на терен или, ако пощта 

е по-голяма, могат да се 

използват ортофото 

изображения. 

За референтна стойност 

се приема първоначално 

установеното в 

съответната зона 

(справка – 
Информационна система 

за защитените зони от 

екологична мрежа 

Натура 2000, 

специфични доклади) 

Площ на чимовете m2 Постоянна или 

нарастваща 

Представлява 

проективното покритие 

на чимовете в пробните 

площи. За референтна 

стойност се приема 

първоначално 

установеното в 

съответната зона 

(справка – 
Информационна система 

за защитените зони от 

екологична мрежа 

Натура 2000, 

специфични доклади) 

 

Брой туфички Брой 10 Отнася се за Meesia 

longiseta 

 

Киселиност на водите рН 5,5-7,0   

Проективно покритие 

на тревистите 

растения 

% в пробната площ До 30% Представлява проекция 

на надземните части на 

тревистите растения в 

пробната площ, изразена 

в проценти 

 

Обрастване с 

храстова и дървесна 

растителност 

% от площта на 

находището 

До 10%   

Интензивност на 

пашата 

Брой Животински 

единици (ЖЕ)/ ha 

0,3-1 ЖЕ/ha   
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1379 Mannia triandra 

Пробната площ, в която се правят наблюденията е с размер 4х4 м. 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфична цел 

Площ на 

находището 

ha Постоянна или 

нарастваща 

„Находище“ представлява 

хомеогенна площ, която се 

обитава от вида и в която 

съществуват възможности за 

разселване. Този параметър се 

определя директно при теренните 

наблюдения чрез очертаване на 

полигон на терен или, ако пощта 

е по-голяма, могат да се 

използват ортофото 

изображения. 

За референтна стойност се 

приема първоначално 

установеното в съответната зона 

(справка – Информационна 

система за защитените зони от 

екологична мрежа Натура 2000, 

специфични доклади) 

 

Площ на 

чимовете 
cm2 Постоянна или 

нарастваща 

Представлява проективното 

покритие на чимовете в пробните 

площи. За референтна стойност 

се приема първоначално 

установеното в съответната зона 

(справка – Информационна 

система за защитените зони от 

екологична мрежа Натура 2000, 

специфични доклади) 

 

Проективно 

покритие на 

тревистите 

растения 

% в 

пробната 

площ 

До 30% Представлява проекция на 

надземните части на тревистите 

растения в пробната площ, 

изразена в проценти 

 

Обрастване с 

храстова и 

дървесна 

растителност 

% от 

площта на 

находището 

До 10%   

Интензивност на 

пашата 

Брой 

Животинск

и единици 

(ЖЕ)/ ha 

0,3-1 ЖЕ/ha   

 

4.2.4.Животински видове 

Безгръбначни 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

За целта на определяне на параметрите и целевите им стойности са определени 

общи и специфични параметри, като спецификите в отделните параметри и групи от 

параметри се определят от екологичните особености на видовете. В тази връзка 

видовете са разделени в следните групи: 

✓ Група 1 – Горски твърдокрили: 1088 Cerambyx cerdo, 1086 Cucujus cinnaberinus, 

1083 Lucanus cervus, 1089 Morimus asper funereus, 1084 Osmoderma eremita, 4026 

Rhysodes sulcatus, 1087 Rosalia alpina, Limoniscus violaceus. 

✓ Група 2 – Геофилни безгръбначни: 1014 Vertigo angustior, 1016 Vertigo 

moulinsiana, 4011 Bolbelasmus unicornis, 1914 Carabus menetriesi pacholei, 4014 

Carabus variolosus, 4013 Carabus hungaricus, 4022 Probaticus subrugosus.  

✓ Група 3 – Безгръбначни, свързани с отворени местообитания и/или определени 

видове растения: 4028 Catopta thrips, 1071 Coenonympha oedippus, 4032 

Dioszeghyana schmidtii, 1074 Eriogaster catax, 1065 Euphydryas aurinia, 1052 

Euphydryas maturna, 1078 Euplagia quadripunctaria, 4035 Gortyna borelii lunata, 

4037 Lignyoptera fumidaria, 1060 Lycaena dispar, 4039 Nymphalis l-album, 4053 

Paracaloptenus caloptenoides, 1061 Phengaris nausithous, 4020 Pilemia tigrina, 

4042 Polyommatus eroides, Erannis ankeraria, Pseudophylotes bavius, Lycaena helle. 

✓ Група 4 – Водни или частично водни (част от жизнечия цикъл протича във вода) 

безгръбначни: 4056 Anisus vorticulus, 1093 Austropotamobius torrentium, 4045 

Coenagrion ornatum, 4046 Cordulegaster heros, 1042 Leucorrhinia pectoralis, 1037 

Ophiogomphus cecilia, 4064 Theodoxus transversalis, 1032 Unio crassus, Lindenia 

tetraphylla. 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Брой находища  Брой находища 

в зоната 

Постоянен или 

нарастващ; 

Специфичен за 

защитената 

зона и според 

целевия вид; 

Групи 1, 2, 3 – Находище е 

регистрация на вида в 

нефрагментиран участък от 

оптималните 

местообитания. В този 

смисъл, едно находище 

може да включва и няколко 

близки разположени 

локалитета на вида. В 

определяне на 

характеристиката за 

„находище“ се включват 

климатичните, 

топографските, биотичните 

и почвени особености на 

средата и/или на вида. 

Група 4 – Находище е всеки 

линеен километър по 

течението на обитаван от 

вида лотичен воден обект 

или квадратен километър на 

обитаван от вида лентичен 

водин обект. 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Популация: 

обилие/плътност 

Брой 

индивиди/ 

зоната или 

брой 

индивиди/m2 

Постоянна или 

нарастваща; 

Специфична за 

защитената 

зона и според 

целевия вид 

Този параметър е приложим 

само в отделни случаи, 

когато разпространението и 

популационните 

характеристики на вида 

позволяват определянето 

му. 

Състоянието по този 

параметър може да се 

измерва по обилието на 

популацията (в зоната): 

общия брой на индивидите в 

нея, и/или плътността ѝ – от 

броя на индивидите на 

единица площ. 

 

Площ на 

местообитанията в 

границите на зоната 

ha Постоянна или 

нарастваща; 

Специфична за 

защитената 

зона и според 

целевия вид 

Отнася се за всички групи 

и видове. 

В оценката по този 

параметър трябва да се 

оценяват по: А) площ на 

местообитанията на вида – в 

което да са включени както 

реално заетите от вида 

площи, така и всички 

оптимално оценени 

местообитания; и  Б) 

разпространение на 

популациите –  площ, в 

която да се отчитат реално 

заетите територии от 

популациите на вида. 

 

Средна възраст на 

първия дървесен 

етаж в 

местообитанията на 

вида 

Години Постоянна или 

нарастваща; 

Специфична за 

местообитание

то на вида; 

Обикновено 60 

години 

 

Този параметър се отнася за 

видовете от група 1, които 

са свързани с плътни горски 

местообитания – основно : 

Cerambyx cerdo, Lucanus 

cervus, Morimus asper 

funereus, Osmoderma 

eremita, Rhysodes sulcatus, 

Rosalia alpina 

 

Количество мъртва 

дървесина 

% Постоянна или 

нарастваща; 

Специфична за 

местообитание

то на вида; 

Над 60% от 

площите на 

местообитания

та на вида в 

зоната се 

характеризират 

Целевата стойност на 

показателя е съобразена с 

посочената в Наредба № 8 

от 05.08.2011 г. за сечите в 

горите, обновена от 

29.09.2020 г. 

Този параметър се отнася за 

всички видове от група 1. 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

с количество 

мъртва 

дървесина поне 

8% от запаса 

Наличие на 

едроразмерни 

биотопни дървета 

% Постоянна или 

нарастваща; 

Специфична за 

местообитание

то на вида; 

Над 60% от  

местообитания

та на вида в 

зоната се 

характеризират  

с наличие на 

поне 5 броя 

едроразмерни/ 

биотопни 

дървета на 

хектар 

Целевата стойност на 

показателя е съобразена с 

посочената в Наредба № 8 

от 05.08.2011 г. за сечите в 

горите, обновена от 

29.09.2020 г. 

Този параметър се отнася за 

всички видове от група 1. 

 

Пасищно 

натоварване в 

потенциалните 

местообитания 

Брой 

Животински 

единици (ЖЕ)/ 

ha 

Постоянна или 

намаляваща; 

Специфична за 

вида и вида 

добитъка, 

обикновено в 

рамките на 0,3-

1 ЖЕ/ha 

Този параметър се отнася за 

всички видове от групи 2 и 

3. 

 

Антропогенна 

активност в 

местообитанието, 

включително всички 

видове промяна на 

естественото 

местообитание  

% засегнати 

площи 

Постоянна или 

намаляваща; 

Специфична за 

вида; 

обикновено да 

1% от 

местообитания

та на вида са 

засегнати 

Този параметър се отнася за 

случаи, когато кочеството 

на местообитонието не е 

регилирано по друг начин, 

както това е при горските 

видове или водни видове. 

Обикновено се отнася за 

видове от групи 2 и 3. 

 

Строителство на 

хидротехнически 

съоръжения, промяна 

на брега, промяна на 

речното корито 

Процент от 

местообитания

та на вида 

Постоянна или 

намаляваща; 

Специфична за 

вида; 

обикновено до 

1% от 

местообитания

та на вида са 

засегнати 

Този параметър се отнася за 

група 4. 

 

Замърсяване 

(хронично или 

Процент от 

местообитания

Постоянна или 

намаляваща; 

Този параметър се отнася за 

група 4. 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

залпово) та на вида Специфична за 

вида; 

обикновено 0% 

от 

местообитания

та на вида са 

засегнати 

Качество на водата 

въз основа на 

екологични 

показатели (БЕК 

Макрозообентос, 

Фитобентос) 

Оценка на 

екологичното 

състояние на 

водното тяло 

Постоянна или 

нарастваща; 

Специфична за 

вида, но 

обикновено по-

висока или 

равна на 1 или 

2 – Отлично 

или Добро 

състояние 

Този параметър се отнася за 

група 4. 

Екологичното състояние на 

водните тела се определя по 

5 степенна скала: 

1 - Отлично състояние  

2 - Добро състояние  

3 - Умерено състояние  

4 - Лошо състояние  

5 - Много лошо състояние 

 

 

Риби 

За целевите видове риби водещите параметри при определянето на цели с 

апредставени в таблицатапо-долу и включват както параметри, свързани пряко с 

ппулацията, така и такива, отразяващи състоянието на ведото местообитание 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Плътност на 

популацията 

Брой индивиди/ha Специфичен за 

целеви вид 

  

Дължина на речната 

мрежа, 

представляваща 

потенциално 

местообитание за 

вида 

km Специфичен за 

целеви вид 

  

Алтернативно на 

паламетър 2 за 

стоящи водоеми: 

Площ на 

потенциалното 

местообитание.  

% ha Специфичен за 

целеви вид 

Този параметър се 

отнася за видове, 

обитаващи стоящи 

водоеми освен реки 

на пример: 

Misgurnus fossilis, 

Aspius aspius, Cobitis 

spp. 

 

 

Степен на 5 степенна скала Ефективност по- Повечето индивиди  
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

фрагментация висока или равна 

на 2 

преминават. 

Възможно е 

нарастване на броя 

при по-масовите 

видове. 

Качество на водата 

въз основа на 

екологични 

показатели (БЕК 

Макрозообентос, 

Фитобентос, Риби) 

Оценка на 

екологичното 

състояние на 

водното тяло 

По-висока или 

равна на 2 – 

Добро състояние 

Екологичното 

състояние отразява 

баланса на рибното 

съобщество. 

Определя се въз 

основа на основни 

популационни 

параметри, 

включително на 

защитените видове, 

също определя дела 

на инвазивните 

видове. 

 

Качество на водата 

Основни физични и 

химични параметри 

на средата (рН, 

температура, 

кислородно 

съдържание, 

електропроводимос

т) 

рН  скала 

температура о С 

електропроводимос

т  μS/min 

О2 mg/l 

Специфичен за 

целеви вид 

  

 

Земноводни и влечуги 

Параметрите, представени в таблицата по-долу, са подбрани така, че да 

отразяват размера на популацията, състоянието на местообитанието, влиянията и 

заплахите (основни критерии за определяне на природозащитното състояние на 

видовете), но трябва да се има предвид, че те не са универсални и биха могли да се 

модифицират спрямо специфични условия в някои от защитените зони. 

Параметър Мерна единица Целева стойност 
Допълнителна 

информация 

Специфична 

цел 

Пространствен 

обхват на 

популацията 

Брой квадрати 1х1 

км с доказно 

присъствие на 

вида или брой 

находища (според 

характера на 

зоната) 

Постоянен или 

нарастващ 

(специфичен за 

защитената зона) 

Параметърът се отнася за 

всички видове. 

За малки по площ 

защитени зони или 

такива със строго линеен 

характер (някои реки) 

може да се използва брой 

находища или брой 

речни участъци с 

дължина 1 км. 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност 
Допълнителна 

информация 

Специфична 

цел 

 

Относителна 

численост на 

популацията 

Брой екземпляри 

на 1000 м (линеен 

трансект) или 

брой екземпляри 

на сесия 

(експониране на 

капани) 

Постоянен или 

нарастващ 

(специфичен за 

защитената зона) 

Параметърът се отнася за 

всички видове. 

Мерната единица „брой 

екземпляри на 1000 м 

линеен трансект“ се 

отнася за всички видове 

влечуги и за двата вида 

жаби, а „екземпляри на 

сесия“ се отнася за 

четирите вида тритони. 

И в двата случая, за най-

подходящи отправни 

стойности могат да се 

смятат тези, дадени в 

специфичните доклади 

по проект „Картиране и 

определяне на 

природозащитното 

състояние на природни 

местообитания и видове - 

фаза I.“. 

 

Фрагментация

, предизвикана 

от 

съществуваща 

транспортна 

инфраструкту

ра 

Обща дължина на 

участъците от 

линейната 

траспортна 

инфраструктура 

(магистрали и 

пътища първи и 

втори клас), които 

представляват 

непреодолима или 

трудно 

преодолима 

преграда за вида 

Не повече от 50% от 

общата дължина на 

магистрали и 

пътища първи и 

втори клас в зоната 

Параметърът се отнася за 

всички видове. 

Под „непреодолима или 

трудно преодолима 

преграда“ се има 

предвид най-вече 

интензивността на 

автомобилният трафик 

(като правило най-висока 

по магистрали и 

първокласни пътища), но 

също и наличието на 

физически бариери 

(напр. бетонни канавки с 

отвесни стени, които са 

непреодолими за 

костенурките). От 

съществена важност е и 

топографската ситуация, 

напр. ако пътят минава в 

близост до водоем (река 

или езеро) и е успореден 

на брега му, това 

многократно увеличава 

вероятността за 

смъртност на 

земноводни и влечуги 

при опитите им за 

денонощни или сезонни 

миграции. 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност 
Допълнителна 

информация 

Специфична 

цел 

Количество на 

местообитания

та, пригодни 

за 

размножаване 

на вида 

Брой стоящи 

водоеми с 

доказано 

присъствие на 

вида 

Постоянен или 

нарастващ 

(специфичен за 

защитената зона) 

Параметърът се отнася 

главно за три вида 

тритони (Triturus 

cristatus, T. karelinii и T. 

macedonicus). Възможно 

е да се прилага и за 

видовете Triturus 

dobrogicus, Bombina 

bombina, и B. variegata, в 

случай че в конкретната 

зона е установено 

присъствието им в 

стоящи водоеми. 

 

Състояние на 

местообитания

та, пригодни 

за 

размножаване 

на вида 

Брой стоящи 

водоеми в добро 

състояние 

(състоянието се 

оценява по 

тристепенна 

скала) 

Броят на водоемите 

в добро състояние е 

постоянен или 

нарастващ 

(специфичен за 

защитената зона) 

Параметърът се отнася за 

три вида тритони 

(Triturus cristatus, T. 

karelinii и T. 

macedonicus), а мерната 

единица се основава на 

комплексна оценка на 

състоянието по следните 

показатели: 

1. Водно ниво: площта на 

водоема, отчетена през 

м. юни, представлява над 

40% от площта на 

коритото му – добро 

състояние, между 20 и 

40% – нестабилно 

състояние, или под 20% 

– лошо състояние. 

2. Покритие на 

тръстика/папур: площта, 

заета от тръстика/папур 

представлява под 60% от 

цялата площ на водоема 

– добро състояние, 

между 60 и 90% – 

нестабилно състояние, 

или над 90% – лошо 

състояние. 

3. Замърсяване с битови 

или др. отпадъци, 

екскременти от домашни 

животни и др.: 

замърсяването засяга под 

30% от периметъра или 

площта на водоема – 

добро състояние, между 

30 и 60% – нестабилно 

състояние, или над 60% – 

лошо състояние. 

4. Присъствие на риби: 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност 
Допълнителна 

информация 

Специфична 

цел 

не се очаква присъствие 

на риби – добро 

състояние, или то е 

много вероятно – 

неизвестно състояние, 

или е доказано чрез 

пряко наблюдение – 

лошо състояние. 

Наличие на 

сухоземни 

местообитания 

с естествена 

растителност в 

радиус 500 м 

около 

стоящите 

водоеми 

Процентно 

покритие 

Най-малко 50% от 

площта в радиус 500 

м 

Параметърът се отнася за 

всички видове 

земноводни и за двата 

вида водни костенурки. 

 

Състояние на 

крайречните 

местообитания 

Дължина на 

крайречните 

местообитания с 

естествена 

растителност в 

буфер 20 м спрямо 

оста на течението 

(двустранно) на 

всяка от реките в 

зоната 

Най-малко 75% от 

дължината на всяка 

от реките в зоната 

Параметърът се отнася за 

всички видове 

земноводни и за двата 

вида водни костенурки. 

В случай, че става 

въпрос за големи реки 

(Дунав, Марица, Струма 

и др.) буферът се 

определя спрямо 

бреговете. 

 

Природозащит

на 

осведоменост 

на местното 

население 

Брой населни 

места, в които са 

проведени 

разяснителни 

кампании 

Всички населени 

места, в 

непосредствена 

близост до 

защитената зона 

Параметърът се отнася за 

сухоземните костенурки 

(Testudo graeca и T. 

hermanni) и змиите 

(Elaphe quatuorlineata, E. 

sauromates и E. situla). 

Под „разяснителни 

кампании“ се има 

предвид 

разпространяване на 

плакати, брошури, 

поставяне на 

информационни табла, 

провеждане на беседи и 

други подобни дейности, 

чрез които се 

популяризира както 

законовият статус на 

видовете (в смисъл, че 

убиването и улавянето 

им са наказуеми), така и 

че змиите са безопасни 

за хората и домашните 

животни, че 

използването на 

костенурките за храна и 
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Параметър Мерна единица Целева стойност 
Допълнителна 

информация 

Специфична 

цел 

„лечение“ крие сериозен 

риск за човешкото здраве 

и т.н. 

 

Птици 

Защитените зони от мрежата Натура 2000 трябва да обхващат територии, които 

са достатъчни за поддържане или възстановяване на благоприятно природозащитно 

състояние на целевите обекти на биогеографско ниво или на добро състояние на 

популациите от птици на равнището на държавата членка. Консервационни цели трябва 

да се концентрират върху количествени (територия, популация) и качествени 

(географско покритие, покритие на подтипове/подвидове) параметри. 

При определяне на природозащитните цели за защитените зони на птиците 

предлагаме да се следва следния подход. Първоначално се прави справка за 

разнообразието и количеството на видовете птици в района според Стандартния 

формуляр на зонта (СДФ) в следния табличен вид: 

 

Вид Оценка на зоната 

Код на 

вида 

Научно 

наименование 

Качество на 

данните 
Популация 

Степен на 

опазване 
Изолираност 

Глобална 

оценка 

 

Посочва се състоянието на видовете птици по отношение на краткосрочните и 

дългосрочните популационни тенденции на национално ниво съгласно докладването по 

чл. 12 на Директивата за птиците (2019 г. Линк:  

http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=bg/eu/art12/envxbcg9q/B

G_birds_reports_20191026-085458.xml&conv=612&source=remote#A892_B ), в следния 

табличен вид: 

Код на 

вида 

Латинско 

наименование 

Краткосрочна популационна 

тенденция Докладване 2019 

Дългосрочна популационна 

тенденция Докладване 2019 

A…..  
Намаляваща, нарастваща или 

стабилна 

Намаляваща, нарастваща или 

стабилна 

 

Състояние на видовете птици според СДФ 

Вид Оценка на зоната 

Код на 

вида 

Научно 

наименование 

Качество на 

данните 

Попула

ция 

Степен на 

опазване 

Изолирано

ст 

Глобална 

оценка 
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При определяне на природозащитните цели за защитените зони на птиците 

предлагаме да се следва следния подход. Първоначално се прави справка за 

разнообразието и количеството на видовете птици в района според Стандартния 

формуляр на зонта (СДФ) и се определят целевите видове. На база научна информация 

и експертно мнение се прави групиране на видовете птици според техните изисквания 

към местообитанието. В таблицата по-долу са формулирани специфични цели спрямо 

отделните параметри, които са конкретни за всеки вид от съответната екологична група 

(птици, обитаващи ивици дървета и храсти, скали и скални стени, степни сухолюбиви, 

тревни съобщества, течащи и стоящи води, влажни зони, тревни съобщества, горски 

местообитания и др. в зависимост от характерните местообитания за всяка защитена 

зона): 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфична цел 

Размер на 

популацията за 

всеки отделен 

вид 

 

Двойки или 

индивиди 

Най-

малко…..дв./бр. 

Размерът на популацията се 

оценява на ….бр. гнездящи 

двойки. Същата стойност е 

представена и в СДФ. Това 

представлява от ..... до ..... 

% от националната 

популация. 

 

Тенденции в 

популацията за 

всеки отделен 

вид 

стабилна, 

намаляваща, 

нарастваща, 

ако е 

възможно 

представяне 

в % 

Дългосрочна 

тенденция за 

стабилна или 

нарастваща 

популация 

 

Запазване на 

стабилната/нарастваща 

тенденция или подобряване 

на 

намаляващата/флуктуираща 

тенденция. 

 

 

Местообитания 

(състояние на 

местообитанията, 

които са 

приоритетни 

и/или 

характерни за 

конкретната 

екологична 

група птици)  

площ в ха, 

брой 

дървета, 

скални 

ниши, 

пещери и 

др. 

Най-малка 

площ, брой, % 

или % от 

площта на 

зоната. 

Значение на 

местообитанието за 

отделните видове от 

екологичните групи, 

осигуряващи гнездови 

местообитания, укрития, 

трофична база и др. 

Запазване площта и 

поддържане качеството на 

местоообитанието, като се 

изключат загубите на 

местообитания, дължащи се 

на природни фактори 

(суша, наводнения, 

свлачища и др). 

Мониторинг. 

 

 

 

Бозайници 
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За подробно дефиниране на целите могат да се избират параметри, вече 

прилагани в Румъния и Ирландия, да се предложат нови и/или да се 

използват/модифицират параметри, по които в България се е оценявало 

природозащитното състояние налични в „Ръководство за оценка на БПС“, проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове – фаза І” (съгласно Информационна система за защитените зони от 

екологична мрежа Натура 2000, проект „Теренни проучвания на разпространение на 

видове / оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – 

I фаза”. Информацията се представя в табличен вид.  

Като пример за приложен подход в България, може да се посочи текущия проект 

„Пилотно разработване на четвърто ниво природозащитни (консервационни) цели за 

целевите обекти на защитена зона BG0000366 „Кресна-Илинденци“ за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна и на защитена зона BG0002003 

„Кресна“ за опазване на дивите птици“. Таблицата по-долу илюстрира избраните 

параметри и стойности за видра (Lutra lutra) в ЗЗ „Кресна-Илинденци“ 

 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна 

информация 

Специфични 

цели  

Размер на 

популацията 

брой Най-малко 7 

индивида 

  

Площ на 

потенциалните 

местообитания в 

границите на 

защитената зона 

ha Най-малко     1 

430 ha 

  

Дължина на речните 

участъци, подходящи 

за обитаване 

km Най-малко 148 

km 

  

Степен на 

фрагментация 

Брой 

фрагментиращи 

елементи 

0   

Качество на водата – 

въз основа на 

екологични 

показатели (БЕК 

Макрозообентос, 

Фитобентос, Риби) 

Клас на качество 

на водата 

По-високо или 

равно на Клас 

2 

  

 

Пример от същия проект е избор на параметри и целеви стойности за Широкоух 

прилеп (Barbastella barbastellus) 

Параметър Мерна единица Целева стойност 
Допълнителна 

информация 

Специфични 

цели 

Площ на оптимално 

местообитание (стари 

гори над 100 г на 

хектари 

 

Стабилна или 

нарастваща в 

резултат на 
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ЗОНИ ТО ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ 

Параметър Мерна единица Целева стойност 
Допълнителна 

информация 

Специфични 

цели 

първи дървесен етаж) 

 

естествени процеси 

 

Площ на буферни 

зони около стари 

гори 

хектари 

 

без намаляване    

Качество на 

оптималните 

местообитания - 

количество на 

вековни дървета  

Брой вековни 

(едроразмерни) 

дървета на 

хектар 

Не намаляващ или 

увеличаващ се в 

резултат на 

естествени процеси 

 

 
 

Качество на 

оптималните 

местообитания - 

количество мъртва 

дървесина (стояща и 

паднала) 

м3/ха 
Не намаляващ или 

увеличаващ се в 

резултат на 

естествени процеси 
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Природозащитни цели за природните местообитания и видовете в 

защитена зона BG0000322 Драгоман 

Защитена зона BG0000322 Драгоман по Директива 92/43/ЕИО заема площ от 

21357,18 ха и попада изцяло в Континенталния биогеографски регион. Съгласно 

Стандартния формуляр за зоната, в нея обект на опазване са 18 типа природни 

местообитания и 30 вида от флората и фауната на България. Територията на зоната 

обхваща голям карстов масив в югозападните подножия на Стара планина. Важни 

природни обекти са Драгоманското и Алдомировското блато, карстовите хълмове 

Чепън, Три Уши, влажните поляни между селата Големо Малово и Цръклевци. Тук 

попадат и скални местообитания, намиращи се в района на Беледие Хан.  

В текста по-долу в табличен вид са представени природозащитните цели за 

типовете природни местообитания и видовете, като са изведени на преден план 

основни параметри с техните целеви стойности, към които да се насочат 

природозащитните цели така, че да се постигне поддържане и/или подобряване на 

природозащитното състояние. 
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1. Типове горски природни местообитания 

1.1.Природозащитни цели за 9150 Термофилни букови гори Cephalanthero-Fagion 

Природното местообитание включва ксеротермофилни гори, развиващи се върху варовити, често плитки почви от типовете 

лесивирани файоземи (Luvic Phaeozems) и рендзини (Rendzic Leptosols). Основен дървесен вид е обикновеният бук (Fagus sylvatica 

subsp. sylvatica и Fagus sylvatica subsp. moesiaca). В състава на дървесния етаж участват още Tilia tomentosa, T. cordata, Carpinus betulus 

и C. orientalis. Към това местообитание се отнасят и буковите гори с участие на Pinus nigra, които имат реликтен характер и са 

сукцесионен стадий при смяната на черноборовите от букови гори. Храстовият етаж е изграден от Acer campestre, Cornus mas, Fraxinus 

ornus и Ligustrum vulgare. В тревния етаж участват видове, характерни за термофилните дъбови гори от клас Quercetalia pubescenti-

petraeae и съюз Quercion frainetto (Brachypodium pinnatum, Lathyrus niger, Mycelis muralis, Physospermum cornubiense). Характерен белег 

е и участието на видове от сем. Orchidaceaе (Cephalanthera spp., Dactylorhiza cordigera, Epipactis spp., Neottia nidus-avis, Orchis pallens). 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., природното местообитание е в благоприятно състояние 

по отношение на параметрите „Площ на разпространение“, „Площ, покрита от местообитанието“ и „Структура и функции“, в 

Алпийския, Черноморския  и Континенталния биогеографски райони. И в трите района състоянието по отношение на бъдещите 

перспективи е неблагоприятно-незадоволително. Поради тези причини 9150 е предвидено за подобрение на биогеографско ниво, като 

за него са формулирани и цели за подобрение на ниво защитени зони в Документа за целите на Натура 2000.  

През 2020 г. се проведоха теренни проучвания в защитената зона, включващи маршрутно обхождане и експертна преценка на 

състоянието на местообитанието, също както и извършване на измервания. За целта, бяха заложени пробни площи в избрани 

насаждения, представителни за даден район на разпространение на местообитанието, стадий в сукцесионното развитие на гората и 

досегашната стопанска дейност. Резултатите от измерванията са представени в паспорти за съответната пробна площ. Цялата получена 

експертна и фактологична информация беше използвана при определяне на целите за защитената зона. 

 

Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Площ  ха Най-малко 40 ха Според общия доклад, представен в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

природно местообитание 9150 е разпространено в 

Алпийския, Черноморския  и в Континенталния 

биогеографски регион, като това се отнася както 

за териториите в Натура 2000 мрежата, така и 

извън тях. Общото му покритие в Натура 2000 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 



7 
 

Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

мрежата е 53 967 ха. Площта на местообитанието 

в зоната е 40 ха. Това означава, че зоната 

съхранява около 0,1% от общата площ на 

местообитанието в Натура 2000 мрежата в 

България.  

Природно местообитание в 9150 в ЗЗ BG0000322 e 

представено с малка площ. Включва няколко 

полигона, разположени на хумусно-карбонатни 

почви в основата на склоновете. Поради малката 

им площ горите нямат голямо стопанско значение.  

При регистриране на влошаване на състоянието 

по този показател, ще бъде необходимо 

формулиране на специфични цели на Четвърто 

ниво, както и предприемане на мерки за 

подобрение.. 

 

 

 

Състав на първия 

дървесен етаж  

% Над 80% от 

площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират с 

участие на бук в 

първия дървесен 

етаж над 6 десети. 

Съставът на първия дървесен етаж показва 

относителното участие на дървесните видове 

според броя на индивидите от съответния вид. 

Съгласно специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван  в 

„Информационната система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

състоянието по този показател е определено като 

благоприятно. Според данните от 

инвентаризацията на горите за територията на 

защитената зона, изготвени в периода 2011–2020 

г., над 80% от площите на местообитанието в 

зоната се характеризират с участие на бук в  

първия дървесен етаж над 6 десети, което 

потвърждава благоприятното състояние на 

местообитанието по този показател. 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 

При регистриране на влошаване на състоянието 

по този показател, ще бъде необходимо 

формулиране на специфични цели на Четвърто 

ниво, както и предприемане на мерки за 

подобрение. 

Средна възраст на 

първия дървесен 

етаж (средно 

претеглена на ниво 

Години 

 

Повече от 80 г. 

 

Средната възраст на първия дървесен етаж е 

представена на ниво насаждение/полигон в 

данните от инвентаризацията на горите. 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

зона)  Окончателната стойност на показателя се 

получава като средно претеглена, според площите 

на отделните полигони. 

Според данните от горската инвентаризация за 

територията на защитената зона, изготвени в 

периода 2011–2020 г. състоянието на 

местообитанието по този показател е 

неблагоприятно. 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 

При регистриране на влошаване на състоянието 

по този показател, ще бъде необходимо 

формулиране на специфични цели на Четвърто 

ниво, както и предприемане на мерки за 

подобрение. 

Пълнота на 

първия дървесен 

етаж (средно 

претеглена на ниво 

зона) 

Части от 

единицата 

По-голяма от 0.5 
Този показател представя степента на насищане с 

дървета. Изразява се с като съотношение на 

кръговата площ на наличния дървостой към 

кръговата площ на еталонно (нормално) 

насаждение. Окончателната стойност на 

показателя се получава като среднопретеглена, 

според площите на отделните полигони. 

Според данните от инвентаризацията на горите за 

територията на защитената зона, изготвени в 

периода 2011–2020 г. състоянието на 

местообитанието по този показател е 

благоприятно. 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 

При регистриране на влошаване на състоянието 

по този показател, ще бъде необходимо 

формулиране на специфични цели на Четвърто 

ниво, както и предприемане на мерки за 

подобрение. 

Площ на горите 

във фаза на 

старост  

ха Поради малката 

площ на 

местообитанието 

този параметър е 

неприложим. 

Съгласно Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в 

горите, обновена от 29.09.2020 г., „Гора във фаза 

на старост" е гора в последната фаза на естествена 

динамика на горското насаждение, без значими 

интервенции - не е съществено повлияна от 

едроплощни природни нарушения и антропогенни 

въздействия и e с възраст на основните дървесни 

видове над 100 години, като по този начин 

притежава екосистемни характеристики на 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

предклимаксно съобщество. 

 

Количество 

мъртва дървесина 

% Над 60% от 

площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират с 

Количество мъртва 

дървесина поне 8% 

от запаса 

Целевата стойност на показателя е съобразена с 

посочената в Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за 

сечите в горите, обновена от 29.09.2020 г. 

При теренните проучвания през 2020 г. е 

отчетеното количество мъртва дървесина по-

малко от 8% от запаса в част от изследваните 

представителни насаждения, което ни дава 

основание да определим състоянието на 

местообитанието по този показател като 

неблагоприятно.  

Дългосрочната цел към местообитанието по този 

показател е целевата стойност да бъде постигната 

през следващите 50 години. При извършване на 

сечите е необходимо да се оставят достатъчно 

количества мъртва дървесина, както стояща така и 

лежаща.  

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. На този етап инвентаризацията на 

горите не би могла да бъде използвана като 

източник на данни, тъй като този параметър не се 

измерва. 

Наличие на 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

% Над 60% от 

площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират  с 

наличие на поне 5 

броя 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

на хектар  

Целевата стойност на показателя е съобразена с 

посочената в Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за 

сечите в горите, обновена от 29.09.2020 г. 

При теренните проучвания през 2020 г. броят на 

установените едроразмерни/ биотопни дървета е 

под целевата стойност, което ни дава основание 

да определим състоянието на местообитанието по 

този показател като неблагоприятно. 

Дългосрочната цел към местообитанието по този 

показател е целевата стойност да бъде постигната 

през следващите 50 години. При извършване на 

сечите е необходимо да се оставят достатъчно   

биотопни дървета.  

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. На този етап инвентаризацията на 

горите не би могла да бъде използвана като 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

източник на данни, тъй като този параметър не се 

измерва. 

Характерни видове 

от приземната 

покривка 

Брой на ха Най-малко 3 вида 

на ха 

Съгласно списъците в Ръководството за 

определяне на местообитанията от европейска 

значимост в България, 2009 година, Червена книга 

на България том III – природни местообитания и 

Специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван  в 

„Информационната система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

характерните видове от приземната покривка са: 

Brachypodium pinnatum, Carex sylvatica, Carpinus 

betulus, Cephalanthera spp., Dactylorhiza cordigera, 

Epipactis spp., Euphorbia amygdaloides, Fagus 

sylvatica subsp. moesiaca, Fagus sylvatica subsp. 

sylvatica, Galium pseudaristatum, Glechoma 

hederacea, G. hirsuta, Hedera helix, Helleborus 

odorus, Lathyrus laxiflorus, L. niger, Melica uniflora, 

Mycelis muralis, Neottia nidus-avis, Physospermum 

cornubiense, Quercus cerris, Q. frainetto, Rubus 

hirtus, Ruscus spp., Tamus communis, Tilia 

tomentosa, Viola odorata 

При проучванията през 2020 г. е регистрирано 

добро представяне на видовете от приземната 

покривка, което потвърждава благоприятното 

състояние на местообитанието по този показател. 

Осъществяване на годишен мониторинг в пробни 

площи. Осъществяване на мониторинг на 

състоянието на местообитанието по този 

показател в представителна извадка от пробни 

площи в териториите на разпространение на 

природното местообитание в защитената зона, 

един път на всеки 6 години. На този етап данните 

от горската инвентаризацията не биха могли да 

бъдат използвани като източник на данни, тъй 

като този параметър не се измерва. 

При регистриране на влошаване по този 

показател, ще бъде необходимо формулиране на 

специфични цели на Четвърто ниво, както и 

предприемане на мерки за подобрение. 

Необходимост от промени в СДФ – Не 
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1.2. Природозащитни цели за 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 

 

Природното местообитание включва смесени или монодоминантни гори на обикновен габър (Carpinus betulus) и зимен дъб/ горун 

(Quercus dalechampii). В част от тях съществено участие има и обикновения бук (Fagus sylvatica). Формирани са на границата между 

нископланинския район на смесените широколистни гори и нископланинския пояс на горуновите буковите и иглолистните гори при 

надморска височина над 500-600 m. Срещат се в почти всички планини в България - Стара планина, Предбалкана, Витоша, Люлин, 

Лозенска планина, Средна гора, Североизточна Рила, северните склонове на Западните и Централните Родопи, Западните гранични 

планини и др., където заемат предимно сенчести изложения. В етажа на дърветата участие имат и Acer campestre, A. hyrcanum, A. 

platanoides, Cerasus avium (= Prunus avium), Fraxinus excelsior, Sorbus torminalis, Tilia cordarta, T. platyphyllos и рядко Quеrcus cerris и 

Q. frainetto. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., природното местообитание е в благоприятно състояние по 

отношение на Площ на разпространение, Площ, покрита от местообитанието и Структура и функции, както в Алпийския, 

Черноморския, така и в Континенталния биогеографски райони. В Черноморския и Алпийския райони състоянието по отношение на 

бъдещите перспективи е неблагоприятно-незадоволително. Поради тези причини 9170 е предвидено за подобрение на биогеографско 

ниво, като за него са формулирани и цели за подобрение на ниво защитени зони в Документа за целите на Натура 2000.  

През 2020 г. се проведоха теренни проучвания в защитената зона, включващи маршрутно обхождане и експертна преценка на 

състоянието на местообитанието, също както и извършване на измервания. За целта, бяха заложени пробни площи в избрани 

насаждения, представителни за даден район на разпространение на местообитанието, стадий в сукцесионното развитие на гората и 

досегашната стопанска дейност. Резултатите от измерванията са представени в паспорти за съответната пробна площ. Цялата получена 

експертна и фактологична информация беше използвана при определяне на целите на Четвърто ниво за защитената зона. 

За определяне на специфичните цели за защитената зона, са избрани следните показатели: 1. Площ; 2. Състав на първия дървесен етаж; 

3. Средна възраст на първия дървесен етаж (среднопритеглена на ниво зона); 4. Пълнота на първия дървесен етаж (среднопритеглена на 

ниво зона); 5. Площ на горите във фаза на старост; 6. Количество мъртва дървесина; 7. Наличие на едроразмерни/ биотопни дървета; 8. 

Характерни видове от приземната покривка. Целите са формулирани по показатели, в таблицата по-долу. 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Площ  ха Най-малко     

931 ха 

Според общия доклад, представен в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

природно местообитание 9170 е разпространено 

както в Алпийския, така и в Континенталния 

биогеографски регион, като това се отнася както 

за териториите в Натура 2000 мрежата, така и 

извън тях. Общото му покритие в Натура 2000 

мрежата е 118 717 ха. Площта на местообитанието 

в зоната е 931 ха. Това означава, че зоната 

съхранява около 1 % от общата площ на 

местообитанието в Натура 2000 мрежата в 

България.  

Природното местообитание e най-широко 

разпространеното горско местообитание в зоната. 

Условно горите могат да се разделят на две групи: 

- Насаждения с преобладаване на обикновен 

габър в състава. Тези гори се срещат основно по 

северните склонове на планината Чепън, върху 

варовикови склонове. Видовият състав е 

сравнително богат. По-голяма част от тези гори са 

разположени на плитки почви и нямат стопанско 

значение. 

- Типични издънкови гори с преобладаване 

на горун. Разпространени са в източната част на 

зоната (около с. Царичина). Характеризират се с 

Цел 1. Запазване на площта и подобряване на 

структурата и функциите на горите от 

местообитанието в зоната, чрез прилагане на 

подходящи лесовъдски практики. 

Настоящата цел се отнася за горите с 

преобладаване на зимен дъб. 

За постигане на поставената цел се прилагат 

следните мерки: 

Мярка от 44 от НПРД. 

Подобряване на природозащитното състояние на 

местообитанието  чрез демонстриране и 

въвеждане на лесовъдски практики за 

трансформация на издънковите гори в семенни.   

Количествени параметри на прилагането на 

Мярката: 

– Въведени експериментални лесовъдски 

практики за успешна трансформация на 

издънкови гори в семенни в не-малко от 1 

насаждение с обща площ от поне 10 ха за период 

от 10 години.  

– Извършване на няколко последователни 

отглеждания (осветления) във възобновени 

семенно участъци на издънкови гори. Отгледните 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

участието и на цер. В тях следва да се прилагат 

постепенно-котловинни сечи с интензивно 

отглеждане за превръщане в семенни. Поради 

сравнително младата им възраст имат голяма 

издънкова възпроизводителна способност. 

сечи се извършват с цел премахване на издънки и 

конкурентна растителност. 

   

 

Състав на първия 

дървесен етаж  

% Над 80% от 

площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират с 

участие на зимен 

дъб, обикновен 

габър или смес на 

двата вида в 

първия дървесен 

етаж над 5 десети. 

Съставът на първия дървесен етаж показва 

относителното участие на дървесните видове 

според броя на индивидите от съответния вид. 

Съгласно специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван  в 

„Информационната система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

състоянието по този показател е определено като 

благоприятно. Според данните от 

инвентаризацията на горите за територията на 

защитената зона, изготвени в периода 2011–2020 

г., над 80% от площите на местообитанието в 

зоната се характеризират с участие на зимен дъб в  

първия дървесен етаж над 5 десети, което 

потвърждава благоприятното състояние на 

местообитанието по този показател. 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 

При регистриране на влошаване на състоянието 

по този показател, ще бъде необходимо 

формулиране на специфични цели на Четвърто 

ниво, както и предприемане на мерки за 

подобрение. 

Средна възраст на 

първия дървесен 

етаж (средно 

претеглена на ниво 

Години 

 

Повече от 80 г. 

 

Средната възраст на първия дървесен етаж е 

представена на ниво насаждение/полигон в 

данните от инвентаризацията на горите. 

Окончателната стойност на показателя се 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

зона)  получава като средно претеглена, според площите 

на отделните полигони. 

Според данните от горската инвентаризация за 

територията на защитената зона, изготвени в 

периода 2011–2020 г. състоянието на 

местообитанието по този показател е 

неблагоприятно. Средната възраст на горите е под 

80 години. 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 

При регистриране на влошаване на състоянието 

по този показател, ще бъде необходимо 

формулиране на специфични цели на Четвърто 

ниво, както и предприемане на мерки за 

подобрение. 

Пълнота на 

първия дървесен 

етаж (средно 

претеглена на ниво 

зона) 

Части от 

единицата 

По-голяма от 0.5 Този показател представя степента на насищане с 

дървета. Изразява се с като съотношение на 

кръговата площ на наличния дървостой към 

кръговата площ на еталонно (нормално) 

насаждение. Окончателната стойност на 

показателя се получава като среднопретеглена, 

според площите на отделните полигони. 

Според данните от инвентаризацията на горите за 

територията на защитената зона, изготвени в 

периода 2011–2020 г. състоянието на 

местообитанието по този показател е 

благоприятно. 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 

При регистриране на влошаване на състоянието 

по този показател, ще бъде необходимо 

формулиране на специфични цели на Четвърто 

ниво, както и предприемане на мерки за 

подобрение. 

Площ на горите 

във фаза на 

старост  

ха Най-малко 58.8 ха Съгласно Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в 

горите, обновена от 29.09.2020 г., „Гора във фаза 

на старост" е гора в последната фаза на естествена 

динамика на горското насаждение, без значими 

интервенции - не е съществено повлияна от 

Дългосрочната цел към местообитанието по този 

показател е целевата стойност да бъде запазена. 

При наложително изваждане на част от 

определените 58.8 ха Гори във фаза на старост от 

местообитанието в зоната, е необходимо те да 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

едроплощни природни нарушения и антропогенни 

въздействия и e с възраст на основните дървесни 

видове над 100 години, като по този начин 

притежава екосистемни характеристики на 

предклимаксно съобщество. 

Съгласно заповед № РД 49-493 от 13.12.2016 г. на 

Министъра на земеделието и храните, 58.8 ха гори 

от местообитанието в зоната, представляващи 

държавни горски територии, управлявани от 

Министерство на земеделието и храните са 

определени като Гори във фаза на старост.  

бъдат заместени с други, които в най-голяма 

степен отговарят на определението за Гори във 

фаза на старост.  

В стратегически план, приобщаването на частни и 

общински територии към Гори във фаза на 

старост следва да се разглежда като важна стъпка 

за опазването на това местообитание на ниво 

биогеографски регион.  

При регистриране на влошаване по този 

показател, ще бъде необходимо формулиране на 

специфични цели на Четвърто ниво, както и 

предприемане на мерки за подобрение. 

Количество 

мъртва дървесина 

% Над 60% от 

площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират с 

Количество мъртва 

дървесина поне 8% 

от запаса 

Целевата стойност на показателя е съобразена с 

посочената в Наредба № 8 от 05.08.2011  г. за 

сечите в горите, обновена от 29.09.2020  г. 

При теренните проучвания през 2020 г. е отчетено 

количество мъртва дървесина по-малко от 8% от 

запаса в част от изследваните представителни 

насаждения, което ни дава основание да 

определим състоянието на местообитанието по 

този показател като неблагоприятно.  

Дългосрочната цел към местообитанието по този 

показател е целевата стойност да бъде постигната 

през следващите 50 години. При извършване на 

сечите е необходимо да се оставят достатъчно 

количества мъртва дървесина, както стояща така и 

лежаща.  

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. На този етап инвентаризацията на 

горите не би могла да бъде използвана като 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

източник на данни, тъй като този параметър не се 

измерва. 

Наличие на 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

% Над 60% от 

площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират  с 

наличие на поне 5 

броя 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

на хектар  

Целевата стойност на показателя е съобразена с 

посочената в Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за 

сечите в горите, обновена от 29.09.2020  г. 

При теренните проучвания през 2020 г. броят на 

установените едроразмерни/ биотопни дървета е 

под целевата стойност, което ни дава основание 

да определим състоянието на местообитанието по 

този показател като неблагоприятно. 

Дългосрочната цел към местообитанието по този 

показател е целевата стойност да бъде постигната 

през следващите 50 години.  

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. На този етап инвентаризацията на 

горите не би могла да бъде използвана като 

източник на данни, тъй като този параметър не се 

измерва. 

Характерни видове 

от приземната 

покривка 

Брой на ха Най-малко 3 вида 

на ха 

Съгласно списъците в Ръководството за 

определяне на местообитанията от европейска 

значимост в България, 2009 година, Червена книга 

на България том III – природни местообитания и 

Специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван  в 

„Информационната система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

характерните видове от приземната покривка са: 

Acer campestre, A. platanoides, Aremonia 

agrimonoides, Athyrium filix-femina, Brachypodium 

sylvaticum, Calamagrostis arundinacea, Carpinus 

Осъществяване на годишен мониторинг в пробни 

площи.  Осъществяване на мониторинг на 

състоянието на местообитанието по този 

показател в представителна извадка от пробни 

площи в териториите на разпространение на 

природното местообитание в защитената зона, 

един път на всеки 6 години. На този етап данните 

от горската инвентаризацията не биха могли да 

бъдат използвани като източник на данни, тъй 

като този параметър не се измерва. 

При регистриране на влошаване по този 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

betulus, Convallaria majalis, Cornus mas, Corydalis 

spp., Corylus avellana, Cruciata glabra, Dactylis 

glomerata, Dentaria bulbifera, Dryopteris filix-mas, 

Euphorbia amygdaloides, Festuca drymeja, F. 

heterophylla, Fraxinus excelsior, Galium odoratum, 

G. pseudaristatum, Lamiastrum galeobdolon, 

Ligustrum vulgare, Luzula forsteri, L. luzuloides, 

Melica uniflora, Mercurialis perennis, Mycelis 

muralis, Physospermum cornubiense, Poa nemoralis, 

Potentilla micrantha, Pulmonaria officinalis, Quercus 

dalechampii, Rubus hirtus, Sanicula europaea, Scilla 

bifolia, Sorbus torminalis, Stellaria holostea, Tilia 

cordata, T. platyphyllos, Viola reichenbachiana. 

При проучванията през 2020  г. е регистрирано 

добро представяне на видовете от приземната 

покривка, което потвърждава благоприятното 

състояние на местообитанието по този показател. 

показател, ще бъде необходимо формулиране на 

специфични цели на Четвърто ниво, както и 

предприемане на мерки за подобрение. 

 

Необходимост от промени в СДФ – Не 

 

 

1.3. Природозащитни цели за 9180* Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 
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Природното местообитание е представено от сенчести и влажни смесени първични или вторични широколистни гори с многовидов 

дървесен етаж и задължително участие на Acer spp., Tilia spp., и Fraxinus spp., с различно съотношение на видовете. Най-често заемат 

повече или по-малко стръмни и отвесни скални склонове, сипеи или неравни колувиални наноси, по-често на варовик. Тревният етаж е 

представен от видове, характерни за буковите гори. В типичния случай в Европа съобществата от този тип се срещат на силикатни 

скали, а в България по-често на варовик. Малки промени в условията на субстратите или във влажността водят до преход към букови 

гори (при увеличаване на влажността и Cephalantero-Fagion, Luzulo-Fagion или Asperulo-Fagetum) или към термофилни дъбови гори 

при ксерофитни условия. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., природното местообитание е в благоприятно състояние по 

отношение на Площ на разпространение, Площ, покрита от местообитанието и Структура и функции, както в Алпийския и 

Континенталния така и в Черноморския биогеографски райони. И в трите района състоянието по отношение на бъдещите перспективи 

е неблагоприятно-незадоволително. Поради тази причина 9180* е предвидено за подобрение на биогеографско ниво, като за него са 

формулирани и цели за подобрение на ниво защитени зони в Документа за целите на Натура 2000. 

През 2020 г. се проведоха теренни проучвания в защитената зона, включващи маршрутно обхождане и експертна преценка на 

състоянието на местообитанието. За целта, бяха заложени пробни площи в избрани насаждения, представителни за даден район на 

разпространение на местообитанието, стадий в сукцесионното развитие на гората и досегашната стопанска дейност. Резултатите от 

измерванията са представени в паспорти за съответната пробна площ. Цялата получена експертна и фактологична информация беше 

използвана при определяне на целите на Четвърто ниво за защитената зона. 

За определяне на специфичните цели за защитената зона, са избрани следните показатели: 1. Площ; 2. Състав на първия дървесен етаж; 

3. Средна възраст на първия дървесен етаж (среднопретеглена на ниво зона); 4. Пълнота на първия дървесен етаж (среднопретеглена на 

ниво зона); 5. Площ на горите във фаза на старост; 6. Количество мъртва дървесина; 7. Наличие на едроразмерни/ биотопни дървета; 8. 

Характерни видове от приземната покривка. Целите са формулирани по показатели, в таблицата по-долу. 

 

Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Площ  ха Най-малко  4.1  ха Според общия доклад, представен в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

природно местообитание 9180* е разпространено 

както в Алпийския, така и в Континенталния 

биогеографски регион, като това се отнася както 

за териториите в Натура 2000 мрежата, така и 

извън тях. Общото му покритие в Натура 2000 

мрежата е 15680 ха. Площта на местообитанието в 

зоната е 4.1 ха. Това означава, че зоната съхранява 

около 0.02 % от общата площ на местообитанието 

в Натура 2000 мрежата в България.  

Природно местообитание в 9180 в ЗЗ BG0000322 e 

картирано върху малка площ. В рамките на зоната 

има потенциал да бъдат установени  други 

локални участъци заети от това местообитание. 

Природно местообитание в 9180* в ЗЗ BG0000322 

e картирано върху малка площ. В рамките на 

зоната има потенциал да бъдат установени  и 

други локални участъци заети от това 

местообитание. 

 

 

 

   

 

Състав на първия 

дървесен етаж  

% Над 80% от 

площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират с 

участие над 5 

десети, за който и 

да е от дървесните 

видове или 

смесени дървостои 

Съставът на първия дървесен етаж показва 

относителното участие на дървесните видове 

според броя на индивидите от съответния вид. 

Съгласно специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван  в 

„Информационната система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

състоянието по този показател е определено като 

благоприятно. Според данните от 

инвентаризацията на горите за територията на 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 

При регистриране на влошаване на състоянието 

по този показател, ще бъде необходимо 

формулиране на специфични цели на Четвърто 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

на 2 или 3 от 

видовете, в които 

те присъстват с 

участие 3. Видове: 

бук, клен, явор, 

планински ясен, 

планински бряст, 

едролистна липа, 

дребнолистна 

липа, шестил, 

габър 

защитената зона, изготвени в периода 2011–2020 

г., участието на бук и кленове в състава на 

насаждението е над 5 десети и състоянието на 

местообитанието по този показател е 

благоприятно. 

ниво, както и предприемане на мерки за 

подобрение. 

Средна възраст на 

първия дървесен 

етаж 

(среднопретеглена 

на ниво зона)  

Години 

 

Повече от 60 г. 

 

Средната възраст на първия дървесен етаж е 

представена на ниво насаждение/полигон в 

данните от инвентаризацията на горите. 

Окончателната стойност на показателя се 

получава като среднопретеглена, според площите 

на отделните полигони. 

Според данните от горската инвентаризация за 

територията на защитената зона, изготвени в 

периода 2011–2020 г. състоянието на 

местообитанието по този показател е 

благоприятно. 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 

При регистриране на влошаване на състоянието 

по този показател, ще бъде необходимо 

формулиране на специфични цели на Четвърто 

ниво, както и предприемане на мерки за 

подобрение. 

Пълнота на 

първия дървесен 

етаж 

Части от 

единицата 

По-голяма от 0.5 Този показател представя степента на насищане с 

дървета. Изразява се с като съотношение на 

кръговата площ на наличния дървостой към 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

(среднопретеглена 

на ниво зона) 

кръговата площ на еталонно (нормално) 

насаждение. Окончателната стойност на 

показателя се получава като среднопретеглена, 

според площите на отделните полигони. 

Според данните от инвентаризацията на горите за 

територията на защитената зона, изготвени в 

периода 2011–2020 г. състоянието на 

местообитанието по този показател е 

благоприятно. 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 

При регистриране на влошаване на състоянието 

по този показател, ще бъде необходимо 

формулиране на специфични цели на Четвърто 

ниво, както и предприемане на мерки за 

подобрение. 

Площ на горите 

във фаза на 

старост  

ха Поради малката 

площ на 

местообитанието 

този параметър е 

неприложим. 

Съгласно Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в 

горите, обновена от 29.09.2020 г., „Гора във фаза 

на старост" е гора в последната фаза на естествена 

динамика на горското насаждение, без значими 

интервенции - не е съществено повлияна от 

едроплощни природни нарушения и антропогенни 

въздействия и e с възраст на основните дървесни 

видове над 100 години, като по този начин 

притежава екосистемни характеристики на 

предклимаксно съобщество. 

 

 

Количество 

мъртва дървесина 

% Над 60% от 

площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират с 

Целевата стойност на показателя е съобразена с 

посочената в Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за 

сечите в горите, обновена от 29.09.2020 г. 

При теренните проучвания през 2020 г. е 

Дългосрочната цел към местообитанието по този 

показател е целевата стойност да бъде постигната 

през следващите 50 години. Не е необходима 

промяна в стопанския режим, тъй като горите от 

местообитанието в зоната не се стопанисват и 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Количество мъртва 

дървесина поне 8% 

от запаса 

отчетеното количество мъртва дървесина 

значително по-малко от 8% от запаса на 

изследваните представителни насаждения, което 

ни дава основание да определим състоянието на 

местообитанието по този показател като 

неблагоприятно.  

количествата мъртва дървесина постепенно ще се 

увеличат. При промяна на стопанския режим в 

бъдеще е необходимо при извършване на сечите 

да се оставят достатъчно количества мъртва 

дървесина, както стояща така и лежаща.  

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. На този етап инвентаризацията на 

горите не би могла да бъде използвана като 

източник на данни, тъй като този параметър не се 

измерва. 

Наличие на 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

% Над 60% от 

площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират  с 

наличие на поне 5 

броя 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

на хектар  

Целевата стойност на показателя е съобразена с 

посочената в Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за 

сечите в горите, обновена от 29.09.2020 г. 

При теренните проучвания през 2020 г. броят на 

установените едроразмерни/ биотопни дървета е 

под целевата стойност, което ни дава основание 

да определим състоянието на местообитанието по 

този показател като неблагоприятно. 

Дългосрочната цел към местообитанието по този 

показател е целевата стойност да бъде постигната 

през следващите 50 години. Не е необходима 

промяна в стопанския режим, тъй като горите от 

местообитанието в зоната не се стопанисват. При 

промяна на стопанския режим в бъдеще е 

необходимо при извършване на сечите да се 

оставят едроразмерни/ биотопни дървета. 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. На този етап инвентаризацията на 

горите не би могла да бъде използвана като 

източник на данни, тъй като този параметър не се 

измерва. 

Характерни видове 

от приземната 

покривка 

Брой на ха Най-малко 3 вида 

на ха 

Съгласно списъците в Ръководството за 

определяне на местообитанията от европейска 

значимост в България, 2009 година, Червена книга 

на България том III – природни местообитания и 

Специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван  в 

„Информационната система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

характерните видове от приземната покривка са: 

Acer heldreichii, A. hyrcanum, A. platanoides, A. 

pseudoplatanus, Actaea spicata, Allium ursinum, 

Anemone nemorosa, Anthriscus sylvestris, Arum 

maculatum, Asarum europaeum,Asplenium adiantum-

nigrum, Athyrium filix-femina, Brachypodium 

sylvaticum, Campanula rapunculoides, Cardamine 

bulbifera, Carpinus betulus, Circaea lutetiana, 

Corydalis spp., Corylus avellana, Cystopteris fragilis, 

Dryopteris filix-mas, Epilobium montanum, 

Euonymus latifolius, Fagus sylvatica, Fraxinus 

excelsior, Galium aparine, G. odoratum, Geranium 

macrorrhizum, G. robertianum, Geum urbanum, 

Glechoma hederifolia, Hieracium murorum, 

Осъществяване на годишен мониторинг в пробни 

площи. Осъществяване на мониторинг на 

състоянието на местообитанието по този 

показател в представителна извадка от пробни 

площи в териториите на разпространение на 

природното местообитание в защитената зона, 

един път на всеки 6 години. На този етап данните 

от горската инвентаризацията не биха могли да 

бъдат използвани като източник на данни, тъй 

като този параметър не се измерва. 

При регистриране на влошаване по този 

показател, ще бъде необходимо формулиране на 

специфични цели на Четвърто ниво, както и 

предприемане на мерки за подобрение. 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Impatiens noli-tangere, Lamiastrum galeobdolon, 

Lunaria rediviva, Luzula luzuloides, Mercurialis 

perennis, Milium effusum, Mycelis muralis, Oxalis 

acetosella, Phyllitis scolopendrium, Polygonatum 

odoratum, Polypodium vulgare, Polystichum 

setiferum, Prenanthes purpurea, Primula veris, 

Pulmonaria officinalis, Quercus spp., Ribes alpinum, 

Sambucus nigra, Saxifraga rotundifolia, Sedum 

maximum, Senecio nemorensis, Stellaria nemorum, 

Tilia cordata, T. platyphyllos, Ulmus glabra, Urtica 

dioica, Veronica urticifolia. 

При проучванията през 2020 г. е регистрирано 

добро представяне на видовете от приземната 

покривка, което потвърждава благоприятното 

състояние на местообитанието по този показател. 

Необходимост от промени в СДФ - Не 

 

1.4. Природозащитни цели за 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

В това местообитание се включват крайречни гори. Развиват се на богати почви, периодично заливани от реките. Разграничават се 

четири подтипа: Крайречни гори от елши (Alnus spp.) и планински ясен (Fraxinus excelsior); Планински галерии от бяла елша (Alnus 

incana); Крайречни върбово-тополови гори; Заливни гори от черна елша (Alnus glutinosa). Видовият състав е богат. Включва както 

влаголюбиви крайречни растения, така и видове, характерни за зоналната растителност, в която са разположени съобществата. 

Местообитанието е приоритетно за опазване, съгласно Директива за местообитанията. 
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Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., природното местообитание е в благоприятно състояние по 

отношение на Площ на разпространение, Площ, покрита от местообитанието и Структура и функции, както в Алпийския и 

Континенталния, така и в Черноморския биогеографски райони. И в трите района състоянието по отношение на бъдещите перспективи 

е неблагоприятно-незадоволително. Поради тези причини 91Е0 е предвидено за подобрение на биогеографско ниво, като за него са 

формулирани и цели за подобрение на ниво защитени зони в Документа за целите на Натура 2000.  

През 2020г. се проведоха теренни проучвания в защитената зона, включващи маршрутно обхождане и експертна преценка на 

състоянието на местообитанието. Цялата получена експертна и фактологична информация беше използвана при определяне на целите 

на Четвърто ниво за защитената зона. 

За определяне на специфичните цели за защитената зона, са избрани следните показатели: 1. Площ; 2. Състав на първия дървесен етаж; 

3. Средна възраст на първия дървесен етаж (среднопритеглена на ниво зона); 4. Пълнота на първия дървесен етаж (среднопритеглена на 

ниво зона); 5. Площ на горите във фаза на старост; 6. Количество мъртва дървесина; 7. Наличие на едроразмерни/ биотопни дървета; 8. 

Характерни видове от приземната покривка. Целите са формулирани по показатели, в таблицата по-долу. 

 

Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Площ  Ха Най-малко  13 ха Според общия доклад, представен в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

природно местообитание 91E0* е разпространено 

както в Алпийския, така и в Континенталния 

биогеографски регион, като това се отнася както 

за териториите в Натура 2000 мрежата, така и 

извън тях. Общото му покритие в Натура 2000 

мрежата е 9356 ха. Площта на местообитанието в 

зоната е 13 ха. Това означава, че зоната съхранява 

около 1 % от общата площ на местообитанието в 

Увеличаване на площта на местообитанието чрез 

установяване на допълнителни площи в границите 

на защитената зона. 

Поради разпокъсания характер на 

местообитанието е възможно да съществуват 

участъци, които не са картирани при 

инвентаризация на горите и съответно да са 

пропуснати при изчертаване на полигоните на 

местообитанието. 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Натура 2000 мрежата в България.  

Природно местообитание в 91E0 в ЗЗ BG0000322 

e картирано по долините на реките зоната. Не е 

установено наличие на заплахи или други 

увреждания.  

Състав на първия 

дървесен етаж  

% Над 80% от 

площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират с 

участие над 3 

десети на трите 

вида елши и 

единично участие 

на съпътстващите 

видове върби и 

ясени. 

Състава на първия дървесен етаж показва 

относителното участие на дървесните видове 

според броя на индивидите от съответния вид. 

Съгласно специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван  в 

„Информационната система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

състоянието по този показател е определено като 

благоприятно. Според данните от 

инвентаризацията на горите за територията на 

защитената зона, изготвени в периода 2011–2020 

г., над 80% от площите на местообитанието в 

зоната се характеризират с участие на елши в  

първия дървесен етаж над 3 десети, което 

потвърждава благоприятното състояние на 

местообитанието по този показател. 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 

При регистриране на влошаване на състоянието 

по този показател, ще бъде необходимо 

формулиране на специфични цели на Четвърто 

ниво, както и предприемане на мерки за 

подобрение. 

Средна възраст на 

първия дървесен 

етаж (средно 

претеглена на ниво 

Години 

 

Повече от 60 г. 

 

Средната възраст на първия дървесен етаж е 

представена на ниво насаждение/полигон в 

данните от инвентаризацията на горите. 

Окончателната стойност на показателя се 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

зона)  получава като средно претеглена, според площите 

на отделните полигони. 

Според данните от горската инвентаризация за 

територията на защитената зона, изготвени в 

периода 2011–2020 г. състоянието на 

местообитанието по този показател е 

благоприятно. 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 

Горите от местообитанието не са обект на 

стопанска дейност и възрастта на горите ще се 

увеличава. 

Пълнота на 

първия дървесен 

етаж (средно 

претеглена на ниво 

зона) 

Части от 

единицата 

По-голяма от 0.5 Този показател представя степента на насищане с 

дървета. Изразява се с като съотношение на 

кръговата площ на наличния дървостой към 

кръговата площ на еталонно (нормално) 

насаждение. Окончателната стойност на 

показателя се получава като среднопретеглена, 

според площите на отделните полигони. 

Според данните от инвентаризацията на горите за 

територията на защитената зона, изготвени в 

периода 2011–2020 г. състоянието на 

местообитанието по този показател е 

благоприятно. 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 

При регистриране на влошаване по този 

показател, ще бъде необходимо формулиране на 

специфични цели на Четвърто ниво, както и 

предприемане на мерки за подобрение. 

Площ на горите 

във фаза на 

старост  

ха Най-малко 13 ха Съгласно Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в 

горите, обновена от 29.09.2020 г., „Гора във фаза 

на старост" е гора в последната фаза на естествена 

динамика на горското насаждение, без значими 

интервенции - не е съществено повлияна от 

едроплощни природни нарушения и антропогенни 

Дългосрочната цел към местообитанието по този 

показател е целевата стойност да бъде запазена. 

При регистриране на влошаване по този 

показател, ще бъде необходимо формулиране на 

специфични цели на Четвърто ниво, както и 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

въздействия и e с възраст на основните дървесни 

видове над 100 години, като по този начин 

притежава екосистемни характеристики на 

предклимаксно съобщество. 

Съгласно заповед № РД 49-493 от 13.12.2016 г. на 

Министъра на земеделието и храните, 28.7 ха гори 

от местообитанието в зоната, представляващи 

държавни горски територии, управлявани от 

Министерство на земеделието и храните са 

определени като Гори във фаза на старост. Това е 

повече от горите на местообитанието в зоната. 

Поради специфичното разположение на 

полигоните на местообитанието – по границите на 

защитената зона е възможно в заповедта да има 

включени площи извън зоната. 

предприемане на мерки за подобрение. 

Количество 

мъртва дървесина 

% Над 60% от 

площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират с 

Количество мъртва 

дървесина поне 8% 

от запаса 

Целевата стойност на показателя е съобразена с 

посочената в Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за 

сечите в горите, обновена от 29.09.2020 г. 

При теренните проучвания през 2020 г. е 

отчетеното количество мъртва дървесина по-

малко от 8% от запаса в част от изследваните 

представителни насаждения, което ни дава 

основание да определим състоянието на 

местообитанието по този показател като 

неблагоприятно.  

Дългосрочната цел към местообитанието по този 

показател е целевата стойност да бъде постигната 

през следващите 50 години. При извършване на 

сечите е необходимо да се оставят достатъчно 

количества мъртва дървесина, както стояща така и 

лежаща.  

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

всеки 6 години. На този етап инвентаризацията на 

горите не би могла да бъде използвана като 

източник на данни, тъй като този параметър не се 

измерва. 

Наличие на 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

% Над 60% от 

площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират  с 

наличие на поне 5 

броя 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

на хектар  

Целевата стойност на показателя е съобразена с 

посочената в Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за 

сечите в горите, обновена от 29.09.2020 г. 

При теренните проучвания през 2020 г. броят на 

установените едроразмерни/ биотопни дървета е 

под целевата стойност, което ни дава основание 

да определим състоянието на местообитанието по 

този показател като неблагоприятно. 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. На този етап инвентаризацията на 

горите не би могла да бъде използвана като 

източник на данни, тъй като този параметър не се 

измерва. 

Характерни видове 

от приземната 

покривка 

Брой на ха Най-малко 3 вида 

на ха 

Съгласно списъците в Ръководството за 

определяне на местообитанията от европейска 

значимост в България, 2009 година, Червена книга 

на България том III – природни местообитания и 

Специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван  в 

„Информационната система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

характерните видове от приземната покривка са: 

A. incana, Ajuga reptans, Alnus glutinosa, Althaea 

officinalis, Angelica sylvestris, Aremonia 

agrimonoides, B. tripartite, Berula erecta, Betula 

Осъществяване на годишен мониторинг в пробни 

площи. Извършване на мониторинг на 

състоянието на местообитанието по този 

показател в представителна извадка от пробни 

площи в териториите на разпространение на 

природното местообитание в защитената зона, 

един път на всеки 6 години. На този етап данните 

от горската инвентаризацията не биха могли да 

бъдат използвани като източник на данни, тъй 

като този параметър не се измерва. 

При регистриране на влошаване по този 

показател, ще бъде необходимо формулиране на 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

pendula, Bidens frondosa, Brachypodium sylvaticum, 

C. pectinate, C. riparia, C. sylvatica, Calamagrostis 

pseudophragmites, Calystegia sepium, Cardamine 

impatiens, Carex remota, Chrysosplenium 

alternifolium, Circaea lutetiana, Cirsium 

appendiculatum, Cirsium arvense, Clematis vitalba, 

Cornus sanguinea, Cornus sanguinea, Crataegus 

monogyna, Dryopteris filix-mas, E. palustris, 

Echinochloa crus-galli, Echinocystis lobate, 

Equisetum hiemale, Equisetum spp., Equisetum 

telmateia, Erigeron annuus, Euonymus europaeus, 

Eupatorium cannabinum, Euphorbia amygdaloides, 

Euphorbia lucida, Fagus sylvatica, Filipendula 

ulmaria, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, 

Fraxinus oxycarpa, G. odoratum, G. palustre, G. 

phaeum, Galium aparine, Geranium robertianum, 

Geum rivale, Glycyrrhiza echinata, Hedera helix, 

Humulus lupulus, Impatiens noli-tangere, Iris 

pseudacorus, L. vulgaris, Lamiastrum galeobdolon, 

Leucojum aestivum, Ligustrum vulgare, Lycopus 

europaeus, Lysimachia nummularia, Lythrum 

salicaria, Mentha longifolia, Morus alba, Mycelis 

muralis, Myosotis scorpioides, Nasturtium officinale, 

Oenanthe aquatic, Oxalis acetosella, P. canescens, P. 

nigra, Periploca graeca, Petasites albus, Phalaris 

arundinacea, Phragmites australis, Picea abies, Poa 

nemoralis, Poa sylvicola, Populus alba, Pulmonaria 

officinalis, Quercus robur, Ranunculus repens, 

специфични цели на Четвърто ниво, както и 

предприемане на мерки за подобрение. 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Rorippa amphibian, Rubus caesius, Rubus caesius 

var. aquaticus, Rumex sanguineus, S. fragilis, S. 

nemorum, S. purpurea, S. triandra, Salix alba, 

Scirpus lacustris, Scirpus sylvaticus, Senecio 

nemorensis, Sicyos angulatus, Solanum dulcamara, 

Sonchus palustris, Stachys palustris, Stachys 

sylvatica, Stellaria media, Stellaria nemorum, 

Symphytum officinale, Telekia speciose, Tussilago 

farfara, Typha latifolia, U. minor, Ulmus laevis, 

Urtica dioica, Veronica urticifolia, Viburnum opulus, 

Vitis sylvestris,,Amorpha fruticosa, Abies alba, 

Aegopodium podagraria, Parietaria erecta, 

Polypogon viridis, Ranunculus repens 

При проучванията през 2020 г. е регистрирано 

добро представяне на видовете от приземната 

покривка, което потвърждава благоприятното 

състояние на местообитанието по този показател. 

 

Необходимост от промени в СДФ - Не 

 

1.5. Природозащитни цели за 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens 

Природното местообитание представлява разредени дъбови гори, доминирани от космат дъб (Quercus pubescens). Разпространено е по 

варовикови възвишения на места с континентален климат. Тези гори са част от смесените дъбови гори, като обикновено заемат най-

сухите и топли места по склонове, предимно с южно или западно изложение. Заради континенталните условия, бедните почви и 
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антропогенното влияние, горите са предимно фрагментарни и имат на места храсталачен облик. Дървесният етаж, в който косматият 

дъб доминира или съдоминира, достига височина най-често 4-8 m. Освен Quercus pubescens, в този етаж обикновено се срещат Acer 

campestre, Fraxinus ornus, Quercus cerris, Q. frainetto, Q. virgiliana. Често, особено на места с плитка варовикова основа, масово расте и 

Carpinus orientalis, който може да образува и втори дървесен подетаж. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., природното местообитание е в благоприятно състояние по 

отношение на Площ на разпространение, Площ, покрита от местообитанието и Структура и функции, както в Алпийския, така и в 

Континенталния биогеографски райони. И в двата района състоянието по отношение на бъдещите перспективи е неблагоприятно–

незадоволително. Поради тези причини 91H0* е предвидено за подобрение на биогеографско ниво, като за него са формулирани и цели 

за подобрение на ниво защитени зони в Документа за целите на Натура 2000.  

През 2020 г. се проведоха теренни проучвания в защитената зона, включващи маршрутно обхождане и експертна преценка на 

състоянието на местообитанието, също както и извършване на измервания. За целта, бяха заложени пробни площи в избрани 

насаждения, представителни за даден район на разпространение на местообитанието, стадий в сукцесионното развитие на гората и 

досегашната стопанска дейност. Резултатите от измерванията са представени в паспорти за съответната пробна площ. Цялата получена 

експертна и фактологична информация беше използвана при определяне на целите на Четвърто ниво за защитената зона. 

За определяне на специфичните цели за защитената зона, са избрани следните показатели: 1. Площ; 2. Състав на първия дървесен етаж; 

3. Средна възраст на първия дървесен етаж (среднопретеглена на ниво зона); 4. Пълнота на първия дървесен етаж (среднопретеглена на 

ниво зона); 5. Площ на горите във фаза на старост; 6. Количество мъртва дървесина; 7. Наличие на едроразмерни/ биотопни дървета; 8. 

Характерни видове от приземната покривка. Целите са формулирани по показатели, в таблицата по-долу. 

 

Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Площ  ха Най-малко     

547 ха 

Според общия доклад, представен в 

„Информационната система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

природно местообитание 91H0* в България е 

Част от картираните полигони на 

местообитанието в ЗЗ „Драгоман “, включват 

потенциални площи, които не са заети с горски 

съобщества, а с единични дървета от космат дъб. 



33 
 

Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

разпространено както в Алпийския, 

Континенталния така и в Черноморския 

биогеографски регион, във и извън териториите 

на мрежата Натура 2000. Общото му покритие в 

Натура 2000 е изчислено на 9406 ха. Площта на 

местообитанието в зоната е 547 ха, съгласно СДФ. 

Това означава, че зоната съхранява около 6% от 

общата площ на местообитанието в Натура 2000 

мрежата в България. Това определя нейното 

съществено значение за опазването на 

местообитанието. 

Природно местообитание 91H0 в ЗЗ BG0000322 

включва изредени гори от космат дъб с участие на 

келяв габър, воден габър, цер, мъждрян и др. 

Разположени са по варовикови склонове на бедни 

скелетни почви. дървостоите са с ниска пълнота и 

височина 6-7 метра.  

Стопанска дейност не се извършва. Поради 

издънковия произход на дървостоите и 

ерозиралите и бедни почви, продуктивността на 

горите е много ниска. Функцията на 

местообитанието е основно защитна, за укрепване 

на деградиралите почви.  

Независимо, че при картирането през 2012 година, 

площта е редуцирана значително спрямо 

първоначално посочената в стандартния 

формуляр, все още има много площи, които нямат 

характеристика на типична гора от космат дъб. 

Включването на тези площи в границите на 

местообитанието не дава възможност за реална 

оценка на природозащитното състояние на 

местообитанието. 

 

 

   

 

Състав на първия 

дървесен етаж  

% Над 80% от 

площите на 

местообитанието в 

Съставът на първия дървесен етаж показва 

относителното участие на дървесните видове 

според броя на индивидите от съответния вид. 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

зоната се 

характеризират с 

участие на космат 

дъб в първия 

дървесен етаж над 

5 десети. 

Съгласно специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван  в 

„Информационната система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

състоянието по този показател е определено като 

благоприятно. Според данните от 

инвентаризацията на горите за територията на 

защитената зона, изготвени в периода 2011–2020 

г., над 80% от площите на местообитанието в 

зоната се характеризират с участие на косматия 

дъб в  първия дървесен етаж над 5 десети, което 

потвърждава благоприятното състояние на 

местообитанието по този показател. 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 

При регистриране на влошаване на състоянието 

по този показател, ще бъде необходимо 

формулиране на специфични цели на Четвърто 

ниво, както и предприемане на мерки за 

подобрение. 

Средна възраст на 

първия дървесен 

етаж 

(среднопретеглена 

на ниво зона)  

Години 

 

Повече от 60 г. 

 

Средната възраст на първия дървесен етаж е 

представена на ниво насаждение/полигон в 

данните от инвентаризацията на горите. 

Окончателната стойност на показателя се 

получава като среднопретеглена, според площите 

на отделните полигони. 

Според данните от горската инвентаризация за 

територията на защитената зона, изготвени в 

периода 2011–2020 г. състоянието на 

местообитанието по този показател е 

неблагоприятно. 

Дългосрочната цел към местообитанието по този 

показател е целевата стойност да бъде постигната 

през следващите 30 години. Не е необходима 

промяна в стопанския режим, тъй като горите от 

местообитанието в зоната не се стопанисват и 

възрастта постепенно ще се увеличи. 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Пълнота на 

първия дървесен 

етаж 

(среднопретеглена 

на ниво зона) 

Части от 

единицата 

По-голяма от 0.5 Този показател представя степента на насищане с 

дървета. Изразява се с като съотношение на 

кръговата площ на наличния дървостой към 

кръговата площ на еталонно (нормално) 

насаждение. Окончателната стойност на 

показателя се получава като среднопретеглена, 

според площите на отделните полигони. 

Според данните от инвентаризацията на горите за 

територията на защитената зона, изготвени в 

периода 2011–2020 г. състоянието на 

местообитанието по този показател е 

неблагоприятно. 

Дългосрочната цел към местообитанието по този 

показател е целевата стойност да бъде постигната 

през следващите 30 години. Не е необходима 

промяна в стопанския режим, тъй като горите от 

местообитанието в зоната не се стопанисват и 

пълнотата постепенно ще се увеличи. 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 

Площ на горите 

във фаза на 

старост  

ха Най-малко 82.9 ха Съгласно Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в 

горите, обновена от 29.09.2020 г., „Гора във фаза 

на старост" е гора в последната фаза на естествена 

динамика на горското насаждение, без значими 

интервенции - не е съществено повлияна от 

едроплощни природни нарушения и антропогенни 

въздействия и e с възраст на основните дървесни 

видове над 100 години, като по този начин 

притежава екосистемни характеристики на 

предклимаксно съобщество. 

Съгласно заповед № РД 49-493 от 13.12.2016 г. на 

Министъра на земеделието и храните, 82.9 ха гори 

от местообитанието в зоната, представляващи 

Дългосрочната цел към местообитанието по този 

показател е целевата стойност да бъде запазена. 

При наложително изключване на част от 

определените 82.9 ха Гори във фаза на старост от 

местообитанието в зоната, е необходимо те да 

бъдат заместени с други, които  в най-голяма 

степен отговарят на определението за Гори във 

фаза на старост.  

В стратегически план, приобщаването на частни и 

общински територии към Гори във фаза на 

старост следва да се разглежда като важна стъпка 

за опазването на това местообитание на ниво 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

държавни горски територии, управлявани от 

Министерство на земеделието и храните са 

определени като Гори във фаза на старост. Това е 

близо 10% от горите от местообитанието в зоната 

и по този начин тя пълноценно допринася за 

достигането на благоприятно природозащитно 

състояние на местообитанието на ниво 

биогеографски регион по показател Гори във фаза 

на старост. 

биогеографски регион.  

При регистриране на влошаване по този 

показател, ще бъде необходимо формулиране на 

специфични цели на Четвърто ниво, както и 

предприемане на мерки за подобрение. 

Количество 

мъртва дървесина 

% Над 60% от 

площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират с 

Количество мъртва 

дървесина поне 8% 

от запаса 

Целевата стойност на показателя е съобразена с 

посочената в Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за 

сечите в горите, обновена от 29.09.2020 г. 

При теренните проучвания през 2020 г. е 

отчетеното количество мъртва дървесина 

значително по-малко от 8% от запаса на 

изследваните представителни насаждения, което 

ни дава основание да определим състоянието на 

местообитанието по този показател като 

неблагоприятно.  

Дългосрочната цел към местообитанието по този 

показател е целевата стойност да бъде постигната 

през следващите 50 години. Не е необходима 

промяна в стопанския режим, тъй като горите от 

местообитанието в зоната не се стопанисват и 

количествата мъртва дървесина постепенно ще се 

увеличат. При промяна на стопанския режим в 

бъдеще е необходимо при извършване на сечите 

да се оставят достатъчно количества мъртва 

дървесина, както стояща така и лежаща.  

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. На този етап инвентаризацията на 

горите не би могла да бъде използвана като 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

източник на данни, тъй като този параметър не се 

измерва. 

Наличие на 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

% Над 60% от 

площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират  с 

наличие на поне 5 

броя 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

на хектар  

Целевата стойност на показателя е съобразена с 

посочената в Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за 

сечите в горите, обновена от 29.09.2020 г. 

При теренните проучвания през 2020 г. броят на 

установените едроразмерни/ биотопни дървета е 

под целевата стойност, което ни дава основание 

да определим състоянието на местообитанието по 

този показател като неблагоприятно. 

Дългосрочната цел към местообитанието по този 

показател е целевата стойност да бъде постигната 

през следващите 50 години. Не е необходима 

промяна в стопанския режим, тъй като горите от 

местообитанието в зоната не се стопанисват. При 

промяна на стопанския режим в бъдеще е 

необходимо при извършване на сечите да се 

оставят едроразмерни/ биотопни дървета. 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. На този етап инвентаризацията на 

горите не би могла да бъде използвана като 

източник на данни, тъй като този параметър не се 

измерва. 

Характерни видове 

от приземната 

покривка 

Брой на ха Най-малко 3 вида 

на ха 

Съгласно списъците в Ръководството за 

определяне на местообитанията от европейска 

значимост в България, 2009 година, Червена книга 

на България том III – природни местообитания и 

Специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван  в 

„Информационната система за защитени зони от 

Осъществяване на годишен мониторинг в пробни 

площи. Осъществяване на мониторинг на 

състоянието на местообитанието по този 

показател в представителна извадка от пробни 

площи в териториите на разпространение на 

природното местообитание в защитената зона, 

един път на всеки 6 години. На този етап данните 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

характерните видове от приземната покривка са: 

Acer hyrcanum,  Arum orientale, Carpinus orientalis, 

Crocus pulchellus, Genista carinalis, Jasminum 

fruticans, A. monspessulanum, Asparagus acutifolius, 

Cistus incanus, Crucianella graeca, G. rumelica, 

Limodorum abortivum, Achillea clypeolata, A. 

verticillatus, Clematis viticella, Dactylis glomerata, 

Geranium sanguineum,  Ophrys spp., A. depressa, 

Aster amellus, Colutea arborescens, Dictamnus 

albus, Himantoglossum hircinum, Orchis purpurea, 

Althaea cannabina,  Avenula compressa, 

Comandra elegans, Festuca heterophylla, Hypericum 

degenii, Paliurus spina-christi, Anacamptis 

pyramidalis, Brachypodium pinnatum, Coronilla 

emerus subsp. emeroides, F. rupicola, H. olympicum, 

Petrorhagia illyrica, Anemone pavonina, 

Buglossoides purpurocaerulea, Cotinus coggygria, 

Filipendula vulgaris, H. rumeliacum, Phillyrea 

latifolia, Aristella bromoides (Stipa bromoides), 

Carex michelii, Crataegus monogyna, Fraxinus 

ornus, Inula ensifolia, Phleum phleoides 

При проучванията през 2020 г. е регистрирано 

добро представяне на видовете от приземната 

покривка, което потвърждава благоприятното 

състояние на местообитанието по този показател. 

от горската инвентаризацията не биха могли да 

бъдат използвани като източник на данни, тъй 

като този параметър не се измерва. 

При регистриране на влошаване по този 

показател, ще бъде необходимо формулиране на 

специфични цели на Четвърто ниво, както и 

предприемане на мерки за подобрение. 
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Необходимост от промени в СДФ - Не 

 

1.6. Природозащитни цели за 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори 

Природното местообитание включва дъбови гори, в които доминира благунът (Quercus frainetto) или формира смесени съобщества с 

цера (Quercus cerris), на местата с по-голяма надморска височина и с горуна (Quercus dalechampii) и с източен горун (Quercus 

polycarpa), в условия на планинските масиви по западното крайбрежие на Черно море (Странджа и Източна Стара планина). 

Местообитанието е представено с три подтипа: Континентални смесени дъбови гори, Субсредиземноморски смесени дъбови гори и 

Евксински гори на Quercus polycarpa. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., природното местообитание е в благоприятно състояние 

по отношение на Площ на разпространение, Площ, покрита от местообитанието и Структура и функции, както в Алпийския и 

Черноморския, така и в Континенталния биогеографски райони. И в трите района състоянието по отношение на бъдещите перспективи 

е благоприятно. Независимо от това 91М0 е предвидено за подобрение на биогеографско ниво, като за него са формулирани и цели за 

подобрение на ниво защитени зони в Документа за целите на Натура 2000.  

През 2020 г. се проведоха теренни проучвания в защитената зона, включващи маршрутно обхождане и експертна преценка на 

състоянието на местообитанието, също както и извършване на измервания. За целта, бяха заложени пробни площи в избрани 

насаждения, представителни за даден район на разпространение на местообитанието, стадий в сукцесионното развитие на гората и 

досегашната стопанска дейност. Резултатите от измерванията са представени в паспорти за съответната пробна площ. Цялата получена 

експертна и фактологична информация беше използвана при определяне на целите на Четвърто ниво за защитената зона. 

За определяне на специфичните цели за защитената зона, са избрани следните показатели: 1. Площ; 2. Състав на първия 

дървесен етаж; 3. Средна възраст на първия дървесен етаж (среднопритеглена на ниво зона); 4 .Пълнота на първия дървесен етаж 

(среднопритеглена на ниво зона); 5. Площ на горите във фаза на старост; 6. Количество мъртва дървесина; 7. Наличие на едроразмерни/ 

биотопни дървета; 8. Характерни видове от приземната покривка. Целите са формулирани по показатели, в таблицата по-долу. 

 

Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Площ  ха Най-малко     

933 ха 

Според общия доклад, представен в 

„Информационна система за защитени зони от 

Цел 1. Запазване на площта и подобряване на 

структурата и функциите на горите от 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

природно местообитание 91М0 е разпространено 

както в Алпийския, така и в Континенталния 

биогеографски регион, като това се отнася както 

за териториите в Натура 2000 мрежата, така и 

извън тях. Общото му покритие в Натура 2000 

мрежата е 340416 ха. Площта на местообитанието 

в зоната е 933 ха. Това означава, че зоната 

съхранява около 0,3% от общата площ на 

местообитанието в Натура 2000 мрежата в 

България.  

Природно местообитание в 91М0 в условно могат 

да се разделят на две групи: 

- Типични издънкови гори с едновъзрастна 

структура и преобладание на цер. Срещат се по 

северните склонове на планината Чепън. 

Характеризират се с добре оформен подлесен 

етаж, в който преобладават келяв габър, мъждрян 

и други. Подлесният етаж създава сериозни 

проблеми пред възобновяването на дъбовете и 

превръщане на насажденията в семенни. 

-   Издънкови и семенни гори с преобладание на 

благун. Срещат се в източната част на зоната. В 

състава участват зимен дъб, цер, обикновен габър, 

полси клен и др. Воденето на възобновителни 

сечи и превръщането на насажденията в семенни 

изисква извеждане на отгледни сечи за 

намаляване на конкуренцията на храстовите 

видове и издънките.  

местообитанието в зоната, чрез прилагане на 

подходящи лесовъдски практики. 

Настоящата цел се отнася за всички площи на 

местообитанието в зоната. 

За постигане на поставената цел се прилагат 

следните мерки: 

Мярка 44 от НПРД. 

Подобряване на природозащитното състояние на 

местообитанието  чрез демонстриране и 

въвеждане на лесовъдски практики за 

трансформация на издънковите гори в семенни.   

Количествени параметри на прилагането на 

Мярката: 

– Въведени експериментални лесовъдски 

практики за успешна трансформация на 

издънкови гори в семенни в не-малко от 1 

насаждения с обща площ от поне 10 ха за период 

от 10 години.  

– Извършване на няколко последователни 

отглеждания (осветления) във възобновени 

семенно участъци на издънкови гори. Отгледните 

сечи се извършват с цел премахване на издънки и 

конкурентна растителност   
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Състав на първия 

дървесен етаж  

% Над 80% от 

площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират с 

участие на благуна 

и/или цер, и/или 

зимен дъб; или 

комбинации от 

видовете в първия 

дървесен етаж над 

6 десети. 

Състава на първия дървесен етаж показва 

относителното участие на дървесните видове 

според броя на индивидите от съответния вид. 

Съгласно специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван  в 

„Информационната система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

състоянието по този показател е определено като 

благоприятно. Според данните от 

инвентаризацията на горите за територията на 

защитената зона, изготвени в периода 2011–2020 

г., над 80% от площите на местообитанието в 

зоната се характеризират с участие на благун 

и/или цер в първия дървесен етаж над 6 десети, 

което потвърждава благоприятното състояние на 

местообитанието по този показател. 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 

При регистриране на влошаване на състоянието 

по този показател, ще бъде необходимо 

формулиране на специфични цели на Четвърто 

ниво, както и предприемане на мерки за 

подобрение. 

Средна възраст на 

първия дървесен 

етаж (средно 

претеглена на ниво 

зона)  

Години 

 

Повече от 60 г. 

 

Средната възраст на първия дървесен етаж е 

представена на ниво насаждение/полигон в 

данните от инвентаризацията на горите. 

Окончателната стойност на показателя се 

получава като средно претеглена, според площите 

на отделните полигони. 

Според данните от горската инвентаризация за 

територията на защитената зона, изготвени в 

периода 2011–2020 г. състоянието на 

местообитанието по този показател е 

благоприятно.  

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 

При регистриране на влошаване на състоянието 

по този показател, ще бъде необходимо 

формулиране на специфични цели на Четвърто 

ниво, както и предприемане на мерки за 

подобрение. 

Пълнота на Части от По-голяма от 0.5 
Този показател представя степента на насищане с 

дървета. Изразява се с като съотношение на 
Осъществяване на мониторинг на състоянието на 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

първия дървесен 

етаж (средно 

претеглена на ниво 

зона) 

единицата кръговата площ на наличния дървостой към 

кръговата площ на еталонно (нормално) 

насаждение. Окончателната стойност на 

показателя се получава като среднопретеглена, 

според площите на отделните полигони. 

Според данните от инвентаризацията на горите за 

територията на защитената зона, изготвени в 

периода 2011–2020  г. състоянието на 

местообитанието по този показател е 

благоприятно. 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. Друг източник на данни са 

инвентаризацията на горите. 

При регистриране на влошаване на състоянието 

по този показател, ще бъде необходимо 

формулиране на специфични цели на Четвърто 

ниво, както и предприемане на мерки за 

подобрение. 

Площ на горите 

във фаза на 

старост  

ха Най-малко 127.2 ха Съгласно Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в 

горите, обновена от 29.09.2020 г., „Гора във фаза 

на старост" е гора в последната фаза на естествена 

динамика на горското насаждение, без значими 

интервенции - не е съществено повлияна от 

едроплощни природни нарушения и антропогенни 

въздействия и e с възраст на основните дървесни 

видове над 100 години, като по този начин 

притежава екосистемни характеристики на 

предклимаксно съобщество. 

Съгласно заповед № РД 49-493 от 13.12.2016 г. на 

Министъра на земеделието и храните, 127.2 ха 

гори от местообитанието в зоната, 

представляващи държавни горски територии, 

управлявани от Министерство на земеделието и 

храните са определени като Гори във фаза на 

старост. Това са 14% от горите от 

местообитанието в зоната и по този начин тя 

пълноценно допринася за достигането на 

Дългосрочната цел към местообитанието по този 

показател е целевата стойност да бъде запазена. 

При наложително изваждане на част от 

определените 127.2  ха Гори във фаза на старост 

от местообитанието в зоната, е необходимо те да 

бъдат заместени с други, които до-най голяма 

степен отговарят на определението за Гори във 

фаза на старост.  

В стратегически план, приобщаването на частни и 

общински територии към Гори във фаза на 

старост следва да се разглежда като важна стъпка 

за опазването на това местообитание на ниво 

биогеографски регион.  

При регистриране на влошаване по този 

показател, ще бъде необходимо формулиране на 

специфични цели на Четвърто ниво, както и 

предприемане на мерки за подобрение. 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

благоприятно природозащитно състояние на 

местообитанието на ниво биогеографски регион 

по показател Гори във фаза на старост. 

Количество 

мъртва дървесина 

% Над 60% от 

площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират с 

Количество мъртва 

дървесина поне 8% 

от запаса 

Целевата стойност на показателя е съобразена с 

посочената в Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за 

сечите в горите, обновена от 29.09.2020 г. 

При теренните проучвания през 2020 г. е 

отчетеното количество мъртва дървесина по-

малко от 8% от запаса в част от изследваните 

представителни насаждения, което ни дава 

основание да определим състоянието на 

местообитанието по този показател като 

неблагоприятно.  

Дългосрочната цел към местообитанието по този 

показател е целевата стойност да бъде постигната 

през следващите 50 години. При извършване на 

сечите е необходимо да се оставят достатъчно 

количества мъртва дървесина, както стояща така и 

лежаща.  

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. На този етап инвентаризацията на 

горите не би могла да бъде използвана като 

източник на данни, тъй като този параметър не се 

измерва. 

Наличие на 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

% Над 60% от 

площите на 

местообитанието в 

зоната се 

характеризират  с 

наличие на поне 5 

броя 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

на хектар  

Целевата стойност на показателя е съобразена с 

посочената в Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за 

сечите в горите, обновена от 29.09.2020  г. 

При теренните проучвания през 2020  г. броят на 

установените едроразмерни/ биотопни дървета е 

под целевата стойност, което ни дава основание 

да определим състоянието на местообитанието по 

този показател като неблагоприятно. 

Дългосрочната цел към местообитанието по този 

показател е целевата стойност да бъде постигната 

през следващите 50 години.  

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. На този етап инвентаризацията на 

горите не би могла да бъде използвана като 

източник на данни, тъй като този параметър не се 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

измерва. 

Характерни видове 

от приземната 

покривка 

Брой на ха Най-малко 3 вида 

на ха 

Съгласно списъците в Ръководството за 

определяне на местообитанията от европейска 

значимост в България, 2009 година, Червена книга 

на България том III – природни местообитания и 

Специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван  в 

„Информационната система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

характерните видове от приземната покривка са: 

Acer campestre, A. hyrcanum, A. monspessulanum, A. 

tataricum, Ajuga laxmannii, Althaea cannabina, 

Anemone pavonina, Aremonia agrimonoides, 

Aristella bromoides, Arum orientale, Asparagus 

officinalis, Asphodeline liburnica, Brachypodium 

pinnatum, Brachypodium sylvaticum, Buglossoides 

purpurocаerulea, Bupleurum praealtum, C. 

orientalis, C. pentagyna, C. persicifolia, C. 

sanguinea, C. оrientalis, Calluna vulgaris, 

Campanula bononiensis, Carex montana, Carpinus 

betulus, Carpinus orientalis, Cistus incanus, Clematis 

viticella, Clinopodium vulgare, Colutea arborescens, 

Cornus mas, Coronilla emerus subsp. Emeroides, 

Cotinus coggygria, Crataegus monogyna, Crocus 

flavus, Cyclamen coum, Dactylis glomerata, Dactylis 

glomerata subsp. lobate, Daphne pontica, Digitalis 

ferruginea, Dorycnium graecum, E. polychrome, E. 

verrucosus, Echinops banaticus, Epimedium 

pubigerum, Erica arborea, Euonymus europaeus, 

Euphorbia amygdaloides, Fagus orientalis, Festuca 

heterophylla, Fragaria vesca, Fraxinus ornus, 

Fritillaria pontica, G. tinctoria, Galium 

Осъществяване на годишен мониторинг в пробни 

площи. Извършване на мониторинг на 

състоянието на местообитанието по този 

показател в представителна извадка от пробни 

площи в териториите на разпространение на 

природното местообитание в защитената зона, 

един път на всеки 6 години. На този етап данните 

от горската инвентаризацията не биха могли да 

бъдат използвани като източник на данни, тъй 

като този параметър не се измерва. 

При регистриране на влошаване по този 

показател, ще бъде необходимо формулиране на 

специфични цели на Четвърто ниво, както и 

предприемане на мерки за подобрение. 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

pseudaristatum, Genista carinalis, Geranium 

sanguineum, Geum urbanum, H. sabaudum, 

Helleborus odorus, Hieracium racemosum, Huetia 

cynapioides, Hypericum calycinum, Hypericum 

montbretii, Hypnum cupressiforme, Inula salicina, 

Iris variegate, Jasminum fruticans, Juniperus 

oxycedrus, L. niger, L. sylvatica, L. vernus, Laser 

trilobum, Lathyrus aureus, Lathyrus latifolius, 

Ligustrum vulgare, Luzula forsteri, Lychnis 

coronaria, Malus sylvestris, Melica uniflora, 

Mespilus germanica, Mycelis muralis, Neottia nidus-

avis, P. cervaria, P. pyraster, P. vulgaris, Paliurus 

spina-christi, Peucedanum alsaticum, Phillyrea 

latifolia, Physospermum cornubiensis, Pistacia 

terebinthus, Poa nemoralis, Polygala supine, 

Potentilla micrantha, Primula veris, Primula vulgaris 

subsp. sibthorpii, Pyracantha coccinea, Pyrus 

amygdaliformis, Pyrus bulgarica, Pyrus pyraster, Q. 

frainetto, Q. hartwissiana, Q. pedunculiflora, Q. 

petraea, Q. pubescens, Q. virgiliana, Quercus cerris, 

Quercus dalechampii, Ranunculus rumelicus, 

Rhododendron ponticum, Ruscus aculeatus, S. 

torminalis, Salvia forskaohlei, Saxifraga graeca, 

Scorzonera hispanica, Scutellaria columnae, Sesleria 

alba, Silene viridiflora, Smyrnium rotundifolium, 

Sorbus domestica, Stefanoffia daucoides, Stellaria 

holostea, Syringa vulgaris, Tanacetum corymbosum, 

Teucrium chamaedrys, Trachystemon orientalis, 

Trifolium alpestre, V. mirabilis, V. odorata, V. 

officinalis, Vaccinium arctostaphylos, Verbascum 

lagurus subsp. ponticum, Verbascum phoeniceum, 

Veronica chamaedrys, Viola hirta, Viola jordanii, 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Viscaria vulgaris, мъхове - Brachytheciastrum 

velutinum. 

При проучванията през 2020 г. е регистрирано 

добро представяне на видовете от приземната 

покривка, което потвърждава благоприятното 

състояние на местообитанието по този показател. 

Необходимост от промени в СДФ - Не 

 

2. Типове негорски природни местообитания 

2.1. Природозащитни цели за h3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara 

Природното местообитание е представено от олиго- до мезотрофни водни басейни със стояща или бавнотечаща, с алкална 

реакция вода и съобщества на харови водорасли (от родовете Chara, Lamprothamnium, Nitellopsis, Nitella и Tolypella), частично и по-

рядко изцяло покриващи дъната на водните басейни. В мрежата Натура 2000 са включени 99% от площта на местообитанието спрямо 

националната оценка. Природното местообитание е регистрирано в 19 бр. защитени зони от мрежата Натура 2000. Цялата площ на 

защитена зона BG0000322 „Драгоман“ попада в Континентален биогеографски район. Площта на местообитанието в зоната е 0,92% от 

общата му площ в континенталния биогеографски район за страната. 

Съгласно специфичния доклад за това природно местообитание в ЗЗ „Драгоман“, публикуван в „Информационна система за 

защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, то е представено от алкални мезотрофни басейни в южната и 

югозападна част на зоната, и проявява своите основни характеристики. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., природното местообитание е в неблагоприятно-

незадоволително състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – благоприятно по разпространение и площ, и неблагоприятно-незадоволително по 

структура и функции, и бъдещи перспективи; 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., природното местообитание е в неблагоприятно-

незадоволително състояние: 
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- За Континенталния биогеографски район – благоприятно по разпространение и неблагоприятни-незадоволителни площ, 

структура и функции, и бъдещи перспективи;  

Съгласно Стандартен Формуляр на BG0000322, местообитанието в зоната е с оценки: за „Представителност“ (A), за 

„Относителна площ“ (С) и „Степен на опазване“ (В), като крайната оценка е (В). Като се вземат предвид оценките за представителност, 

степен на опазване и относителна площ (в зоната попада около 1% от площта на местообитанието от континенталния биогеографски 

район), както и сравнително ограниченото разпространение на местообитанието в зони от мрежата Натура 2000 (регистирано в 19 бр. 

защитени зони) може да се направи извода, че защитената зона не е от първостепенно, но има важно значение за опазване на 

природното местообитание в мрежата Натура 2000. Съгласно картирането през 2011-2012 г., местообитанието е оценено в 

неблагоприятно-незадоволително състояние. Тази оценка е въз основа незадоволителното състояние по значителна част от параметрите 

по критерии Структура и Функции и Бъдещи перспективи. В Документа за целите, зона BG0000322 е посочена, като зона за 

подобряване на състоянието на местообитание 3140 в Континентален биогеографски район. Като консервационна цел е посочено: 

Предотвратяване и/или намаляване на предизвикани от човека промени на хидрологичните условия с цел подобряване по параметър 

"Структура и функции". 

В защитена зона „Драгоман“ местообитанието e представено само с 3 полигона и обща площ от 4,42 ha. Единия от полигоните (с 

площ 0,32 ha; до с. Безден) е зает 100% от местообитанието, докато в другите два полигона (Драгоманско и Алдомировско блато) 

природното местообитание е в комплекс с местообитание 3150, като заема 1% от площта на полигоните. Цялата площ на водния басейн 

на Алдомировското блато и някои прилежащи влажни ливади са включени в ЗМ „Алдомировско блато“, защитена територия съгласно 

ЗЗТ. 

За определяне на специфични цели, са избрани следните параметри:  

1. Площ 

2. Екологичен статус на водното тяло по биологични параметри съгласно РДВ 

3. Активна реакция – pH на водата 

4. Електропроводимост 

5. Фосфор (общо съдържание) 

6. Азот 

7. Промени в хидрологичния режим от изкуствени съоръжения 

8. Присъствие на типични видове растения 

9. Присъствие на чужди и инвазивни видове 

Целите са формулирани по параметри, в таблицата по-долу. 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели 

Площ  ha Най-малко 

4,42 ha 

Според общия доклад и Стандартен Формуляр, 

представени в „Информационна система за защитени 

зони от екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

природно местообитание 3140 е с площ от 4,42 ha в 

зоната.  

Тази площ е получена при проект „Картиране и 

определяне на природозащитно състояние на природни 

местообитания и видове – Фаза I” в резултат на 

проведените картирания през ноември 2011г. и 

налична информация от работа при други 

предварителни посещения и проекти на картиращия 

екип. Площта се формира от сумирането на площите 

на един полигон до с. Безден (0,32 ha) и площите от по 

1% участие на местообитанието в мозаечни полигони с 

местообитание 3150 в Драгоманското и 

Алдомировското блато. Посочената площ е по-голяма 

от предишна референтна площ за зоната (0,21 ха). 

Поддържане на заеманата площ от 

природното местообитание.  

Установяване на местоположението и 

площите заети от местобитанието и 

тяхното картиране в мозаечните 

полигони с местообитание 3150 в 

Драгоманското и Алдомировското 

блато. 

Екологичен 

статус на 

водното тяло 

по биологични 

параметри 

съгласно РДВ 

скала Добро или 

много добро 

(4-5) 

Оценката по този параметър трябва да се осъществява  

съгласно заложените параметри, критерии и прагови 

стойности, според хидробиологичния мониторинг от 

Националната система за мониторинг на околната 

среда, „Мониторинг на води“. В нито един от трите 

полигона (респективно водни обекти), в които има 

наличие на местообитание 3140 в ЗЗ „Драгоман“, 

обаче, няма пункт за пробонабиране към Националната 

система за мониторинг на околната среда, 

„Мониторинг на води“. 

Съгласно информацията в специфичния доклад за 

местообитанието в зоната, в резултат от проучванията 

по проект „Картиране и определяне на 

природозащитно състояние на природни 

местообитания и видове – Фаза I”, при теренните 

проучвания през 2001 г. са отчетени процеси на 

Подобряване на състоянието по 

параметър Екологичен статус на 

водното тяло. Подобряване на 

параметрите за трофичен статус – 

поддържане на мезотрофно ниво и 

намаляване на процесите на 

еутрофикация. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели 

еутрофикация: например е посочено че са „установени 

зообентосни и планктонни видове, посочените като 

типични в Ръководството за определяне на ПС и 

характерни за басейни с напреднала еутрофизация“, че 

„съгласно параметрите заложени в РДВ на ЕС фито- и 

зообентосните както и планктонните съобщества в 

стоящите басейни от типа местообитание са 

характерни за повлияни антропогенно басейни“ и че е 

„установено мезо-, еутрофно състояние на полигоните 

местообитанието в цялата зона. Това е нетипично за 

типа местообитание“. Тази информация за състоянието 

трябва да се приеме, като относима основно за 

полигона на местообитанието на водния басейн до с. 

Безден. При посещението през 2020г. не са събрани 

данни по показатели от хидробиологичния 

мониторинг. 

Необходимо е залагане на представителна серия от 

отчетни площадки за отчитане на стойностите по този 

параметър в полигоните (водни басейни), в които има 

наличие на местообитанието. 

 

Активна 

реакция – pH 

на водата 

Скала рН>7 Съгласно данните в специфичния доклад, резултат от 

проект „Картиране и определяне на природозащитно 

състояние на природни местообитания и видове – Фаза 

I”, при теренните проучвания през 2001 г. е отчетена 

слабо алкална реакция на водите. Теренни измервания 

през ноември 2020 г. в полигона до с. Безден показват 

pH = 8.2. 

Необходимо е залагане на представителна серия от 

отчетни площадки за отчитане на стойностите по този 

параметър в полигоните (водни басейни), в които има 

наличие на местообитанието. 

 

Поддържане на състоянието, чрез 

поддържане на слабо алкална до 

алкална реакция 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели 

Електропрово

димост 

microS/cm 400 

microS/cm  

Съгласно данните в специфичния доклад, резултат от 

проект „Картиране и определяне на природозащитно 

състояние на природни местообитания и видове – Фаза 

I”, при теренните проучвания през 2001 г. е отчетена 

електропроводимост около 400 microS/cm. Теренни 

измервания през ноември 2020 г. в полигона до с. 

Безден показват електропроводимост от 333 

microS/cm. 

Необходимо е залагане на представителна серия от 

отчетни площадки за отчитане на стойностите по този 

параметър в полигоните (водни басейни), в които има 

наличие на местообитанието. 

 

Поддържане на състоянието, чрез 

поддържане на стойности на 

електропроводимост около 400 

microS/cm. 

Фосфор (общо 

съдържание) 

mg/l <0.4 mg/l – 

затечащи 

води; <0.05 

mg/l – за 

стагнантни 

води 

Оценката по този параметър трябва да се осъществява 

съгласно заложените параметри, критерии и прагови 

стойности, според основните физикохимични 

показатели от Националната система за мониторинг на 

околната среда, „Мониторинг на води“. В нито един от 

трите полигона (респективно водни обекти), в които 

има наличие на местообитание 3140 в ЗЗ „Драгоман“, 

обаче, няма пункт за пробонабиране към Националната 

система за мониторинг на околната среда, 

„Мониторинг на води“. 

При посещенията през 2011г. и 2020г. не са събрани 

данни по този параметър. 

Необходимо е залагане на представителна серия от 

отчетни площадки за отчитане на стойностите по този 

параметър в полигоните (водни басейни), в които има 

наличие на местообитанието. 

 

Поддържане на състоянието, чрез 

поддържане на количеството на общ 

фосфор във водата под заложените 

прагови стойности. 

Азот mg/l <0.2 mg/l 

амониевaзот 

– за течащи 

Оценката по този параметър трябва да се осъществява 

съгласно заложените параметри, критерии и прагови 

стойности, според основните физикохимични 

Поддържане на състоянието, чрез 

поддържане на количеството на общ и 

амониев азот във водата под 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели 

води; <1.0 

mg/l общ 

aзот – за 

стагнантни 

води 

показатели от Националната система за мониторинг на 

околната среда, „Мониторинг на води“. В нито един от 

трите полигона (респективно водни обекти), в които 

има наличие на местообитание 3140 в ЗЗ „Драгоман“, 

обаче, няма пункт за пробонабиране към Националната 

система за мониторинг на околната среда, 

„Мониторинг на води“. 

При посещенията през 2011г. и 2020г. не са събрани 

данни по този параметър. 

Необходимо е залагане на представителна серия от 

отчетни площадки за отчитане на стойностите по този 

параметър в полигоните (водни басейни), в които има 

наличие на местообитанието. 

заложените прагови стойности. 

Промени в 

хидрологични

я режим от 

изкуствени 

съоръжения  

%/ха <10% По данните в специфичния доклад и наблюденията 

през ноември 2020г., в част от границата на полигона 

на местообитанието до с. Безден има антропогенни 

структрури като дига, саваци, тръби и път. Тези 

структури разделят местообитанието от яз. Бистрица и 

създават фрагментация на неговия екотон. На 

територията на Драгоманското блато също има 

исградени искуствени хидромелиоративни съоръжения 

(канали).  

Поддържане на състоянието. 

Недопускане на изграждане на нови 

изкуствени хидрологични съоръжения 

над заложения праг от 10%/ хектар. 

Присъствие 

на типични 

видове 

растения 

Проективно 

покритие (%) 

на пробна 

площ от 100 m
2
 

Наличие на 

поне 1 вид с 

проективно 

покритие над 

50% 

 

Типичните видове, които трябва да се отчитат в ЗЗ 

Драгоман са представители на харовите водорасли, 

като: Chara spp., Lamprothamnium spp., Nitellopsis spp., 

Nitella spp. и Tolypella spp.  

Според информацията в специфичния доклад, през 

2011г. е установено 20% проективно покритие на 

популациите на харови водорасли. При посещението 

през 2020г., поради мътност на водата, не беше 

възможно да се оцени степента на обрастване по 

дъното с харови водорасли. 

Подобряване на състоянието. 

Създаване на условия за увеличаване 

на проективното покритие харови 

водорасли, чрез намаляване на 

еутрофикацията.  

Присъствие Брой видове До 1 вид За референтен списък на инвазивните и чуждите Поддържане на състоянието, чрез 



52 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели 

на чужди и 

инвазивни 

видове 

или покритие 

(%)/ха 

инвазивни 

видове или 

покритието 

им е под 10% 

видове да се използва Атлас на инвазивните чужди 

видове растения в България (вж. Петрова и др. 2012). 

Също така инвазивните чужди видове (ИЧВ) се 

идентифицират, съгласно „Списък с инвазивните 

чужди видове растения“, които ИАОС докладва към 

Европейската агенция по околна среда в Националните 

доклади за състоянието и опазването на околната среда 

в Република България по индикатор "Инвазивни чужди 

видове за България / SEBI 2010 Инвазивни чужди 

видове за Европа" и списъка с ИЧВ, които засягат 

Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за 

изпълнение на Комисията в съответствие с Регламент 

(ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на 

Съвета). 

Този параметър не е бил оценяван при теренните 

проучвания през 2011 г. При посещението през 2020г. 

не бяха установени инвазивни видове растения в 

полигона на местообитанието до с. Безден. 

недопускане наличие и съответно 

покритие над 10% на чужди инвазивни 

видове. 

 

2.2. Природозащитни цели за h3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition 

 

Природното местообитание е представено от еутрофни по-рядко до мезотрофни водни басейни със стояща вода, като езера, 

старици на реки и др., най-често с мътни и богати на органика води. В мрежата Натура 2000 са включени 36,8% от площта на 

местообитанието спрямо националната оценка. Природното местообитание е регистрирано в 52 бр. защитени зони от мрежата Натура 

2000. Цялата площ на защитена зона BG0000322 „Драгоман“ попада в Континентален биогеографски район. Площта на 

местообитанието в зоната е 2,51% от общата му площ в континенталния биогеографски район за страната. 

Съгласно специфичния доклад за това природно местообитание в ЗЗ „Драгоман“, публикуван в „Информационна система за 

защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, то е представено от водните басейни на Драгоманското и 

Алдомировското блато и проявява своите основни характеристики. 
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Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., природното местообитание е в неблагоприятно-

незадоволително състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – благоприятно по разпространение и площ, и неблагоприятно-незадоволително 

по структура и функции, и бъдещи перспективи; 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., природното местообитание е в неблагоприятно-

незадоволително състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – благоприятно по разпространение и площ, и неблагоприятни-незадоволително 

по структура и функции, и бъдещи перспективи;  

Съгласно Стандартен Формуляр на BG0000322, местообитанието в зоната е с оценки: за „Представителност“ (A), за 

„Относителна площ“ (С) и „Степен на опазване“ (В), като крайната оценка е (В). Като се вземат предвид оценките за представителност, 

степен на опазване и относителна площ (в зоната попада около 2,5% от площта на местообитанието от континенталния биогеографски 

район), както и сравнително малката площ на местообитанието, включена в защитени зони от мрежата Натура 2000 (около 37% от 

цялостната му площ на национално ниво, съответно отчетено във второ ниво на консервационни цели „Достатъчност“ с оценка 

„недостатъчно“, според Документа за целите) може да се направи извода, че защитената зона не е от първостепенно, но има важно 

значение за опазване на природното местообитание в мрежата Натура 2000. В Документа за целите, зона BG0000322 е посочена, като 

зона за подобряване на състоянието на местообитание 3150 в Континентален биогеографски район. Като консервационна цел е 

посочено: Подобряване по параметър "Структура и функции". 

В защитена зона „Драгоман“ местообитанието e представено само с 2 полигона съответстващи на водните тела на 

Драгоманското и на Алдомировското блато. Обща площ е 404,84 ha. Цялата площ на местообитанието във водния басейн на 

Алдомировското блато, както и някои прилежащи влажни ливади са включени в ЗМ „Алдомировско блато“, защитена територия 

съгласно ЗЗТ. 

За определяне на Специфични цели, са избрани следните параметри:  

1. Площ 

2. Максимална дълбочина на водата при сезон на пълноводие 

3. Съотношение хидрофити/хигрофити 

4. Активна реакция – pH на водата 

5. Електропроводимост 

6. Фосфор (общо съдържание) 
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7. Азот (общо съдържание) 

8. Промени в хидрологичния режим от изкуствени съоръжения 

9. Присъствие на типични видове растения 

 

Целите са формулирани по параметри, в таблицата по-долу. 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели 

Площ  Хектари Не по-малко от 

404,84 ha 

Според общия доклад и Стандартен Формуляр, 

представени в „Информационна система за 

защитени зони от екологичната мрежа Натура 

2000 на МОСВ“, природно местообитание 3150 е с 

площ от 404,84 ha в зоната. 

Тази площ е получена при проект „Картиране и 

определяне на природозащитно състояние на 

природни местообитания и видове – Фаза I” 

Площта се формира от сумирането на площите с 

99% участие на местообитанието в двата мозаечни 

полигони с местообитание 3150 в Драгоманското 

и Алдомировското блато. Площта е по-голяма от 

предишна референтна площ за зоната (361,57 ха). 

 

Поддържане на заеманата площ от 

природното местообитание.  

 

Максимална 

дълбочина на 

водата при 

сезон на 

пълноводие 

Метри >1 м При теренните посещения през 2011г. е измерена 

максимална дълбочина от 1,5м. При теренните 

посещения през ноември 2020г. е установено 

практически изсъхване на Алдомироското блато, 

дори и в един от районите с най-голяма дълбочина 

(около координати 42.886440°, 23.002247°). За 

Драгоманското блато е наблюдавано също 

осушаване – липса на повърхностен воден слой в 

някои от крайните части (около координати 

42.936564°, 22.9526655°). Въпреки, че 

Поддържане на състоянието, като се 

поддържа максимална дълбочина на 

водата над 1 м.  

Постигането на целта, може да се 

реализира чрез установяване на причините 

за флуктуация на нивото на максимална 

дълбочина на водата в Драгоманско и 

Алдомироско блато (напр. естествени 

процеси – „губилище“ на води в понор(и) 
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Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели 

наблюденията през 2020г., могат да се приемат че 

са в период на маловодие (ноември месец, след 

лятното ниско ниво на валежи), предвид 

относително влажното лято през 2020г. за Зап. 

България, и че наблюдения на пресъхване на 

Алдомировското блато са установени от други 

наблюдатели през края на септември, началото на 

октомври, и че наблюденията през 2011г. също са 

били през ноември месец, може да се заключи, че 

през 2020г. има ясно наличие на намаляване на 

водното ниво, под заложения праг за 

благоприятно състояние за местообитание 3150. 

Допълнителна причина за осушаване на част от 

територията, заета от местообитанието е 

наличието на паша. При теренните посещения 

през 2020г. е установено заграждане с електро 

пастир на някои крайни части от полигона на 

местообитание 3150 в района на Драгоманското 

блато. 

Необходимо е залагане на представителна серия 

от отчетни площадки за отчитане на стойностите 

по този параметър в полигоните (водни басейни), 

в които има наличие на местообитанието. 

по движението на водите в по-горни 

течения; или антропогенно повлияване) и 

предприемане на действия за осигуряване 

на воден отток към двата водни басейна. 

Съотношение 

хидрофити/хи

грофити 

Покритие в % 

/ха 

Съотношението 

на покритие на 

хидрофити към 

хигрофити (%/ха) 

е >1 

При теренните посещения през 2011г., в резултат 

от проект „Картиране и определяне на 

природозащитно състояние на природни 

местообитания и видове – Фаза I” е установено 

съотношение на хидрофити/хигрофити равно или 

по-голямо от 1. Теренните посещения през 2020г., 

както и сателитни изображения в Гугъл, показват 

значителна степен на обрастване на водните 

Подобряване на състоянието, чрез 

осигуряване на условия за превес на 

хидрофилната растителност. 

Постигането на целта, може да се 

реализира напр. чрез: подобряване и 

поддържане на ниво на водния отток към 

полигоните на местообитанието, 
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Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели 

басейни на Алдомировско и Драгоманско блато с 

хигрофитна растителност (тръстика, папури и др.) 

и значително по-малка представеност на 

територии с открито водно огледало, в които има 

условия за развитие на хидрофитните растителни 

видове. Като се допълни и уставеното, маловодие 

и съпътстващо ниско/ (липса) на проективно 

покритие на хидрохити, в посетени площи от 

местообитането през 2020г., може да се приеме, че 

заложеното съотношение не отговаря на 

условията. 

Необходимо е залагане на представителна серия 

от отчетни площадки за отчитане на стойностите 

по този параметър в двата полигона (водни 

басейна), в които има наличие на местообитанието 

– Драгоманско и Алдомировско блато.  

съответстващ на поддържане на 

максимална дълбочина над 1 м.  

  

 

Активна 

реакция - pH 

на водата 

Скала 6-10 Съгласно данните в специфичния доклад, резултат 

от проект „Картиране и определяне на 

природозащитно състояние на природни 

местообитания и видове – Фаза I”, при теренните 

проучвания през 2001г. е отчетена алкална 

реакция на водите (pH=8,5-8,8). Теренни 

измервания през ноември 2020 г. в полигона на 

Драгоманското блато (в канал в близост до 

координати 42.936564°, 22.9526655°) е измерено 

pH = 8.7.  

Необходимо е залагане на представителна серия 

от отчетни площадки за отчитане на стойностите 

по този параметър в двата полигона (водни 

басейна), в които има наличие на местообитанието 

Поддържане на състоянието, чрез 

поддържане на слабо алкална до алкална 

реакция. 
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Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели 

– Драгоманско и Алдомировско блато.  

 

Електропрово

димост 

microS/cm <250 microS/cm При теренните изследвания през 2011г е отчетена 

електропроводимост „800 и 1050 mks/cm. 

Характерна за еутрофни и хипертрофни водни 

басейни“. Измерванията, през ноември 2020 г. в 

полигона на Драгоманското блато (в канал в 

близост до координати 42.936564°, 22.9526655°) 

показват електропроводимост от 750 microS/cm. 

Необходимо е залагане на представителна серия 

от отчетни площадки за отчитане на стойностите 

по този параметър в двата полигона (водни 

басейна), в които има наличие на местообитанието 

– Драгоманско и Алдомировско блато.  

 

Подобряване на състоянието, чрез 

поддържане на стойности по параметър 

електропровидомост в граници близки до 

благоприятно състояние за този тип 

природно местообитание. 

Фосфор (общо 

съдържание) 

mg/l <0.1 mg/l Оценката по този параметър трябва да се 

осъществява съгласно заложените параметри, 

критерии и прагови стойности, според основните 

физикохимични показатели от Националната 

система за мониторинг на околната среда, 

„Мониторинг на води“. В нито един от двата 

полигона (респективно водни обекти), в които има 

наличие на местообитание 3150 в ЗЗ „Драгоман“, 

обаче, няма пункт за пробонабиране към 

Националната система за мониторинг на околната 

среда, „Мониторинг на води“. 

При посещенията през 2011г. и 2020г. не са 

събрани данни по този параметър. 

Необходимо е залагане на представителна серия 

Поддържане на състоянието, чрез 

поддържане на количеството на общ 

фосфор във водата под заложените 

прагови стойности. 
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Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели 

от отчетни площадки за отчитане на стойностите 

по този параметър в полигоните (водни басейни), 

в които има наличие на местообитанието. 

Азот (общо 

съдържание) 

mg/l <1.5 mg/l Оценката по този параметър трябва да се 

осъществява съгласно заложените параметри, 

критерии и прагови стойности, според основните 

физикохимични показатели от Националната 

система за мониторинг на околната среда, 

„Мониторинг на води“. В нито един от двата 

полигона (респективно водни обекти), в които има 

наличие на местообитание 3150 в ЗЗ „Драгоман“, 

обаче, няма пункт за пробонабиране към 

Националната система за мониторинг на околната 

среда, „Мониторинг на води“. 

При посещенията през 2011г. и 2020г. не са 

събрани данни по този параметър. 

Необходимо е залагане на представителна серия 

от отчетни площадки за отчитане на стойностите 

по този параметър в полигоните (водни басейни), 

в които има наличие на местообитанието. 

Поддържане на състоянието, чрез 

поддържане на количеството на общ азот 

във водата под заложените прагови 

стойности. 

Промени в 

хидрологични

я режим от 

изкуствени 

съоръжения  

%/ха <10%/ха По данни от специфичния доклад, в резултат от 

проект „Картиране и определяне на 

природозащитно състояние на природни 

местообитания и видове – Фаза I”, както и при 

теренните проучвания през 2020 г. е отчетено 

наличие на антропогенни структури (вкл. 

хидромелиоративни съоражения; основно канали) 

най-вече на територията на местообитанието в 

Драгоманското блато.  

 

Поддържане на състоянието. Недопускане 

на изграждане на нови изкуствени 

хидрологични съоръжения над заложения 

праг от 10%/ хектар. 
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Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели 

Присъствие 

на типични 

видове 

растения 

Проективно 

покритие (%) 

на пробна 

площ от 100 m
2
 

Наличие на поне 

3 вида с над 50% 

(на един или 

комбинация от 

видовете) 

проективно 

покритие в 

пробна площадка 

 

Типичните видове, които трябва да се отчитат в ЗЗ 

Драгоман са основните хидрофитни видове 

установени в басейните на Драгоманско и 

Алдомироско блато (по Vassilev, К., Gana M. 

Gecheva, Teodora A. Ilieva., 2019. Macrophyte-based 

Assessment of Ecological Status of Aldomirovsko and 

Dragomansko Marshes, Bulgaria. – ECOLOGIA 

BALKANICA, 11(1): 161-166.): Ceratophyllum 

demersum, C. submersum,Hydrocharis morsus-ranae, 

Lemna minor, L.trisulca, Myriophyllum verticulatum, 

Potamogeton lucens и P polygonifolius.  

При теренните пручвания през 2011г. са отчетени 

като типични, както хидрофитни, така и 

хигрофитни видове, а именно: Typha latifolia, T. 

angustifolia, Phragmites australis, Sparganium 

erectum, Juncus spp., Carex spp., Ceratophillum 

demersum, Myriophillum verticullatum, Hydrocharis 

morus – rane, Potamogeton spp. Lemna trisulca, L. 

minor, L. major, Wolfia sp. и др. При посещението 

през 2020 г. не са отчитани типични видове, 

основно поради неустановената наличност на 

водно огледало и свързаните с него хидрофитни 

видове. 

Необходимо е залагане на представителна серия 

от отчетни площадки за отчитане на стойностите 

по този параметър в полигоните (водни басейни), 

в които има наличие на местообитанието. 

Подобряване на състоянието, чрез 

осигуряване на условия за превес на 

хидрофилната растителност. 

Постигането на целта, може да се 

реализира напр. чрез: подобряване и 

поддържане на ниво на водния отток към 

полигоните на местообитанието, 

съответстващ на поддържане на 

максимална дълбочина над 1 м.  
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2.3. Природозащитни цели за h40A0 *Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества 

Природното местообитание е представено от храстови фитоценози със степен характер. Доминират дребноразмерни храстови 

видове като нисък бадем (Amygdalus nana), степна вишна (Prunus fruticosa), анасонолистна шипка (Rosa pimpinellifolia). Най-често се 

развиват върху варовикова скална подложка и образуват комплексни фитоценози със степни тревни местообитания. В мрежата Натура 

2000 са включени 99,3% от площта на местообитанието спрямо националната оценка. Природното местообитание е регистрирано в 13 

бр. защитени зони от мрежата Натура 2000. Цялата защитена зона BG0000322 „Драгоман“ попада в Континентален биогеографски 

район. Площта на местообитанието в зоната е 80,81% от общата му площ в континенталния биогеографски район за страната. 

Съгласно специфичния доклад за това природно местообитание в зоната, публикуван в „Информационна система за защитени 

зони от екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, то е представено от храстови фитоценози, доминирани от нисък бадем и по-рядко 

от анасонолистната шипка. Голямо участие във фитоценозите има и люляка (Syringa vulgaris). Разпространено е по карстовите терени 

на Чепън планина, възвишението Три уши, западната част на Мала планина (района между с. Безден и Беледие хан), Понорско плато, 

Беледие хан и др. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., природното местообитание е с цялостна оценка 

„неблагоприятно-незадоволително“ състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – благоприятно по разпространение и площ, и неблагоприятно-незадоволително 

по структура и функции, и бъдещи перспективи; 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., природното местообитание е с цялостна оценка 

„неблагоприятно-незадоволително“ състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – неизвестно разпространение, площ и структура и функции, и неблагоприятни-

незадоволителни бъдещи перспективи; 

Съгласно стандартния формуляр, местообитанието в зоната е с оценки за „Представителност“ (A) и „Степен на опазване“ (A). 

Със същата оценка е и показателя „Относителна площ“ (A). Като се вземат предвид оценките за представителност, степен на опазване 

и относителна площ (в зоната попадат над 80% от площта на местообитанието от континенталния биогеографски район), може да се 

направи извода, че защитената зона е изключително важна за опазване на природното местообитание в мрежата Натура 2000. Съгласно 

картирането 2011-2012 г., местообитанието е оценено в благоприятно състояние. В Документа за целите е посочено: зона за 

поддържане на БПС в Континентален биогеографски район. Като консервационна цел е посочено: Поддържане на добра "Степен на 

опазване". 
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В защитена зона „Драгоман“, местообитанието e представено с 58 полигона и обща площ от 1340,84 ha. Всички полигони на 

природното местообитание са в комплекси с други местообитания. 

За определяне на специфични цели, са избрани следните параметри: 

1. Площ 

2. Общо проективно покритие на растителността 

3. Присъствие на типични видове растения 

4. Присъствие на типичните доминиращи видове 

5. Наличие на инвазивни чужди видове (ИЧВ) 

6. Присъствие на нетипични храстови и дървесни видове и/или орлова папрат 

7. Интензивност на пашата 

 

Целите са формулирани по параметри, в таблицата по-долу. 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфична цел 

Площ  ha Най-малко 

1340,84 ha 

Според общия доклад, представен в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

природно местообитание 40A0* е с площ от 

1340,84 ha в зоната. Същата площ е посочена и в 

стандартния формуляр. 

Важно е да се отбележи, че всичките 58 полигона 

на природното местообитание в зоната образуват 

комплекси с други типове местообитания, като 

процента на мозаечност варира в диапазона 5-

60%. Мозайките най-често са образувани с 

местообитание 62А0. Местообитания 6110 и 6210 

също правят комплекси с 40A0*. 

Поддържане на площта на природното 

местообитание. Недопускане на унищожаване на 

местообитанието и загуба на площи. 

Необходими са допълнителни проучвания в 

зоната за прецизиране разпространението на 

местообитанието. Прецизиране на ГИС-слоя на 

местообитанието. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфична цел 

Общо проективно 

покритие на 

растителността 

%/пробна 

площ от 64 m
2
 

Най-малко 

60% 

В специфичния доклад за местообитанието, е 

посочено, че изследваните полигони по време на 

картирането 2011-2013 г. са имали общо 

проективно покритие на растителността в 

диапазона 60-100%. 

Пожарите оказват негативно влияние върху 

общото проективно покритие на растителността. 

Има регистрирани пожари в зоната в рамките на 

местообитанието. 

Поддържане на БПС. Общото проективно 

покритие на растителността в полигоните на 

природното местообитание е не по-малко от 60% 

на пробна площ от 64 m
2
. 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ 

от 64 m
2
 

Присъствие 

на поне два 

типични вида 

Типични видове за местообитанието са: 

Amygdalus nana, Prunus fruticosa, Rosa gallica, 

Rosa pimpinellifolia, Amelanchier ovalis, Acer 

tataricum, Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster 

niger, Adonis vernalis, Anemone sylvestris, Geranium 

sanguineum, Galium purpureum, Peucedaunum 

carvifolia, Teucrium chamaedrys, Teucrium polium, 

Teucrium montanum, Aster linosyris, Inula ensifolia, 

Inula hirta, Nepeta nuda, Peucedanum cervaria, 

Phlomis tuberosa, Jurinea mollis, Vinca herbacea, 

Salvia austriaca, Syringa vulgaris. 

При картирането на мрежата Натура 2000, в 

зоната са установени следните типични видове: 

Amygdalus nana, Rosa pimpinellifolia, Syringa 

vulgaris, Teucrium polium, Teucrium chamaedrys, 

Vinca herbacea и др. 

В ЗЗ Драгоман, люлякът (Syringa vulgaris) често се 

изявява и като доминант в местообитанието. 

Поддържане на БПС. Природното местообитание 

е типично, с отлична представителност и съдържа 

поне два от типичните видове на пробна площ от 

64 m
2
. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфична цел 

Присъствие на 

типичните 

доминиращи 

видове 

%/пробна 

площ от 64 m
2
 

Най-малко 

30%  

Най-малко 30% покритие на пробна площ, за 

подтип 1 на Amygdalus nana и/или Prunus 

fruticosa; за подтип 2 на Rosa pimpinellifolia (syn.: 

Rosa spinosissima); 

Съгласно специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

доминиращи видове са ниския бадем (Amygdalus 

nana) и анасонолистната шипка (Rosa 

pimpinellifolia). Двата вида са имали доминантна 

роля в над 90% от изследваната територия. 

Пожарите оказват негативно влияние върху 

проективното покритие на доминантните видове. 

Има регистрирани пожари в зоната в рамките на 

местообитанието. 

Поддържане на БПС. Типичните доминиращи 

видове за зоната образуват самостоятелни 

фитоценози. Общото проективно покритие (ОПП) 

на типичните доминанти е не по-малко от 30% на 

пробна площ от 64 m
2
. 

Наличие на 

инвазивни чужди 

видове (ИЧВ) 

%/ha Не повече от 

1% 

Инвазивните чужди видове (ИЧВ) се 

идентифицират, съгласно „Списък с инвазивните 

чужди видове растения“, които ИАОС докладва 

към Европейската агенция по околна среда в 

Националните доклади за състоянието и 

опазването на околната среда в Република 

България по индикатор "Инвазивни чужди видове 

за България / SEBI 2010 Инвазивни чужди видове 

за Европа" и списъка с ИЧВ, които засягат Съюза 

(създаден и актуализиран с регламенти за 

изпълнение на Комисията в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета). 

Поддържане на БПС. Поддържане на състоянието 

чрез елиминиране на заплахите от настъпление на 

ИЧВ в площи на местообитанието. 

ИЧВ отсъстват в полигоните на местообитанието 

или тяхното покритие не надхвърля 1%/ha. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфична цел 

Присъствие на 

нетипични 

храстови и 

дървесни видове 

и/или орлова 

папрат 

%/ha Не повече от 

30% 

Според специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван  в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

нетипичните храстови и дървесни видове са 

заемали по-малко от 10% от площта изследваните 

на полигоните. 

Възможно е наличието и на естествени за 

местообитанието дървесни представители – Acer 

hyrcanum, A. tataricum, Carpinus orientalis, 

Fraxinus ornus, Quercus cerris, Q. pubescens и др. 

Тук следва да се обръща специални внимание на 

по-агресивните видове като Prunus spinosa, 

Crataegus monogyna и др. 

При изследване на сателитни изображения в ГИС 

среда, се установява присъствие на дървесна 

растителност до и около 30% в различните 

полигони на местообитанието. 

Поддържане на БПС. Поддържане на състоянието 

чрез контрол върху популациите на нетипични 

храстови и дървесни видове, и орлова папрат. 

Нетипичните храстови и дървесни видове и/или 

орлова отсъстват в полигоните на 

местообитанието или тяхното покритие не 

надхвърля 30%/ha. 

Интензивност на 

пашата 

Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ha 

0,3-1,5 ЖЕ/ha В специфичния доклад за местообитанието е 

регистрирано отклонение от нормите за пасищно 

натоварване. Въпреки това, по експертна оценка, 

параметъра е бил в благоприятно състояние. 

Поддържане на БПС. Поддържане на състоянието 

чрез регулиране на интензивността на пашата, 

прилагане на екстензивно животновъдство. 

Броят на пашуващите животни се регулира и 

поддържа в границите 0,3-1,5 ЖЕ/ha. 

 

2.4. Природозащитни цели за h6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 

 

Природното местообитание представлява пионерни, отворени (с ниско проективно покритие на висши растения и значително 

участие на излаз на основната скала) съобщества формирани на варовикови и други с алкална реакция скални субстрати и плитка 
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почва. Защитените зони от мрежата Натура 2000, в които това местообитание фигурира са 116 бр., но при проведеното картиране 2011-

2012 г. е установено в 81 броя. В границите на Натура 2000 мрежата са включени 76,7% от площите на местообитанието в страната. 

Цялата защитена зона BG0000322 „Драгоман“ попада в Континентален биогеографски район. Площта на местообитанието в зоната е 

5,51% от общата му площ в континенталния биогеографски район за страната. 

Съгласно специфичния доклад за това природно местообитание в зоната, публикуван в „Информационна система за защитени 

зони от екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, то се среща в защитената зона фрагментирано и на малки петна, върху открити 

карстови райони, в комлекс с други тревни природни местообитания – 6210, 62A0, а също и с храстови ценози, отнасящи се към 

природно местообитание 40А0*. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., природното местообитание е в благоприятно състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – благоприятно е по разпространение и площ, структура и функции и бъдещи 

перспективи; 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., природното местообитание е в неблагоприятно-

незадоволително състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – неизвестни разпространение, площ и структура и функции, и неблагоприятни-

незадоволителни бъдещи перспективи. 

Съгласно СДФ, местообитанието в зоната е с оценка (A) за „Представителност“ и „Относителна площ“ и (B) за „Степен на 

опазване“ и като се вземат предвид оценките за представителност, степен на опазване и относителна площ (в зоната попадат 5,51% от 

площта на местообитанието от континенталния биогеографски район), може да се направи извода, че защитената зона е със средна 

важност за опазване на природното местообитание в мрежата Натура 2000. Съгласно картирането 2011-2012 г., местообитанието е 

оценено в благоприятно състояние. В Документа за целите е посочено: зона за поддържане на БПС в Континентален биогеографски 

район.  

В защитена зона „Драгоман“, местообитанието e представено със 114 полигона и обща площ от 108,56 ha. Преобладаващата част 

от полигоните на природното местообитание (112 бр.) са в комплекси с други местообитания 6210, 6110 и 40А0.  

За определяне на специфични цели, са избрани следните параметри: 

1. Площ 

2. Общо проективно покритие на тревната растителност 

3. Присъствие на типични видове растения 

4. Наличие на мозайки с мъхове и лишеи  
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5. Наличие на инвазивни чужди видове (ИЧВ) 

6. Обрастване с храстова и дървесна растителност и/или орлова папрат и/или рудерални видове  

7. Интензивност на пашата 

 

Целите са формулирани по параметри, в таблицата по-долу. 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Площ  ha Най-малко 

108,56 ha 

Според общия доклад, представен в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

природно местообитание 6110 е с площ от 108,56 

ha в зоната. което е 0,5% от площта на ЗЗ. Същата 

площ е посочена в Стандартния Формуляр.  

Важно е да се отбележи, че 112 от всички 114 

полигона на природното местообитание в зоната 

образуват комплекси с други типове 

местообитания, като процента на мозаечност 

варира в диапазона 1-40%. Мозайките са с 

местообитания *40А0, 6210 и 62А0. Наличните 

мозайки, в които се срещат едновременно 

местообитания 62А0 и 6110 са проблематични до 

колко реално представят местобитание 6110.  

Промяна в площта може да настъпи в резултат на 

антропогенен натиск – разкриване на нови 

кариери, както и развитието на съществуващите 

такива край селата Опицвет, Градец и кариера 

„Пуклина”, проекти за ветроенергийни паркове, 

прокарване на нерегламентирани пътища (над 

село Голямо Малово съществува такъв).  

Поддържане на площта на природното 

местообитание и прецизиране на 

разпространението му. Провеждане на 

допълнителни научни изследвания. Недопускане 

на унищожаване на местообитанието и загуба на 

площи. Ограничаване на антропогенния натиск. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Общо проективно 

покритие на 

тревната 

растителност 

%/пробна 

площ от 16 m
2
 

До 60% В специфичния доклад за местообитанието, е 

посочено, че изследваните полигони по време на 

картирането 2011-2013 г. са имали общо 

проективно покритие на растителността в 

диапазона 10-60%, като във фитоценозите се 

срещат Sedum acre, Sedum ochroleucum, Sedum 

album, Paronychia cephalotes, Alyssum alyssoides, 

Erophila verna. 

Пожарите оказват негативно влияние върху 

общото проективно покритие на растителността. 

Има регистрирани пожари в зоната в рамките на 

местообитанието. Също така разкриване на нови 

кариери, както и развитието на съществуващите 

такива край селата Опицвет, Градец и кариера 

„Пуклина” са сериозна заплаха, която може да 

доведе до необратими промени в структурата на 

местообитанието.  

Поддържане на БПС. Общото проективно 

покритие на тревната растителност в полигоните 

на природното местообитание е до 60%. 

Ограничаване развитието на кариери в полигони 

на местообитанието. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ 

от 16 m
2
 

Присъствие 

на поне един 

типичен вид 

Типични видове за местообитанието са: Sedum 

acre, Sedum album, Sedum hispanicum, Paronychia 

spp., Alyssum spp. Allium spp., Acinos arvensis, 

Arenaria serpyllifolia, Cerastium spp., Erophila 

verna, Jovibarba heuffelii, Medicago minima, 

Minuartia setacea, Poa bulbosa, Scleranthus spp., 

Sempervivum spp., Ornithogalum spp., Muscari spp., 

Teucrium montanum, Syntrichia ruralis, Grimmia 

pulvinata, Collema spp., Calloplaca spp., Cladonia 

spp. 

При картирането на мрежата Натура 2000, в 

зоната са установени следните типични видове: 

Sedum acre, S. ochroleucum, S. album, Paronychia 

cephalotes, Alyssum alyssoides, Erophila verna и др.   

Поддържане на БПС. Природното местообитание 

е типично, с отлична представителност и съдържа 

поне един от типичните видове на пробна площ от 

16 m
2
. 

Наличие на 

мозайки с мъхове и 

лишеи 

%/пробна 

площ от 16 m
2
 

Не по малко 

от 10% 

проективно 

покритие на 

мъховете и 

лишеите 

Съгласно специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, в 

зоната се срещат открити варовикови субстрати с 

мъхове и лишеи в над 90% от картираната площ. 

Поддържане на БПС.  



69 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Наличие на 

инвазивни чужди 

видове (ИЧВ) 

%/ha Не повече от 

1% 

Инвазивните чужди видове (ИЧВ) се 

идентифицират, съгласно „Списък с инвазивните 

чужди видове растения“, които ИАОС докладва 

към Европейската агенция по околна среда в 

Националните доклади за състоянието и 

опазването на околната среда в Република 

България по индикатор "Инвазивни чужди видове 

за България / SEBI 2010 Инвазивни чужди видове 

за Европа" и списъка с ИЧВ, които засягат Съюза 

(създаден и актуализиран с регламенти за 

изпълнение на Комисията в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета). 

Инвазивен чужд вид, който може добре да се 

развива в това местообитание е бялата акация 

(салкъм) (Robinia pseudoacacia). 

Поддържане на БПС. Поддържане на състоянието 

чрез елиминиране на заплахите от настъпление на 

ИЧВ. 

ИЧВ отсъстват в полигоните на местообитанието 

или тяхното покритие не надхвърля 1%/ha. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Обрастване с 

храстова и 

дървесна 

растителност и/или 

орлова папрат 

и/или рудерални 

видове 

%/ha Не повече от 

10% 

Според специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

нетипичните храстови и дървесни видове не 

заемат повече от 10% от площта на изследваните 

полигони. 

Срещат се сукцесионни процеси на навлизане на 

дървесни и храстови видове в полигони на 

местообитанието. Установените видове са Prunus 

spinosa, Rosa spp., Crataegus monogyna, Rosa sp., 

Acer hyrcanum, A. tataricum, Carpinus orientalis, 

Fraxinus ornus, Quercus cerris, Q. pubescens и др.  

При изследване на ортофото изображения в ГИС 

среда, се установява присъствие на дървесна и 

храстова растителност до и около 10% в 

различните полигони на местообитанието. В 

около 10% от полигоните има участъци с по-

високо проективно покритие на дървесна и 

храстова растителност.  

Поддържане на БПС. Поддържане на състоянието 

чрез контрол върху популациите на нетипични 

храстови и дървесни видове. 

Обрастване с храстова и дървесна растителност 

и/или орлова папрат отсъства в полигоните на 

местообитанието или тяхното покритие не 

надхвърля 10%/ha. 

 

Интензивност на 

пашата 

Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ha 

0,3-1.0 ЖЕ/ha В специфичния доклад за местообитанието е 

регистрирано недостатъчно пасищно натоварване 

в полигоните на местообитанието, но оценката по 

параметъра е благоприятна. Пасищната 

натовареност през последните 3-4 г. е повишена 

до нормата в полигоните в близост до населените 

места, попадащи в зоната.  

Поддържане на БПС. Поддържане на състоянието 

чрез регулиране на интензивността на пашата, 

прилагане на екстензивно животновъдство. 

Броят на пашуващите животни се регулира и 

поддържа в границите 0,3-1 ЖЕ/ha. 
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2.5. Природозащитни цели за h6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни 

местообитания на орхидеи) 

Природното местообитание представлява ксерофилни, ксеро-мезофилни и мезофилни тревни съобщества доминирани от 

туфести житни видове, като садина, белизма, видове власатки, коило и др. В мрежата Натура 2000 са включени 92,8% от площта на 

местообитанието спрямо националната оценка. Природното местообитание е регистрирано в 121 защитени зони от мрежата Натура 

2000. Цялата защитена зона BG0000322 „Драгоман“ попада в Континентален биогеографски район. Площта на местообитанието в 

зоната е 3,56% от общата му площ в континенталния биогеографски район за страната. 

Съгласно специфичния доклад за това природно местообитание в зоната, публикуван в „Информационна система за защитени 

зони от екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, то е представено от ксеротермни андропогонидни ливади и пасища - подтип 1, по-

рядко ливадни степи на по-богати и по-влажни почви – подтип 2 (напр. в м. Барковица). Произходът на съобществата е вторичен на 

мястото на унищожени ксеротермни дъбови гори (напр. по северните склонове на Чепън). Скалната основа е варовик или силикат. 

Традиционно има пасищен, сенокосен или комбиниран подход на ползване.  

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., природното местообитание е в неблагоприятно-лошо 

състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – неблагоприятно-лошо по разпространение и площ и структура и функции и 

благоприятно по бъдещи перспективи; 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., природното местообитание е в неблагоприятно-

незадоволително състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – благоприятно разпространение, неблагоприятни-незадоволителни площ и 

бъдещи перспективи, и неизвестни структура и функции. 

Съгласно Стандартния Формуляр, местообитанието в зоната е с оценки за „Представителност“ (A), а за „Степен на опазване“ и 

„Относителна площ“ е с оценка (B). Като се вземат предвид оценките за представителност, степен на опазване и относителна площ (в 

зоната попадат 3,56% от площта на местообитанието от континенталния биогеографски район), може да се направи извода, че 

защитената зона e средно важна за опазване на природното местообитание в мрежата Натура 2000. Съгласно картирането 2011-2012 г., 

местообитанието е оценено в неблагоприятно-лошо състояние. В Документа за целите е посочено: зона за поддържане на БПС в 

Континентален биогеографски район. Като консервационна цел е посочено: Поддържане на добра "Степен на опазване". 

В защитена зона „Драгоман“, местообитанието e представено със 155 полигона и обща площ от 3243,64 ha. Част от полигоните 

на природното местообитание са в комплекси с други местообитания. 
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За определяне на специфични цели, са избрани следните параметри: 

1. Площ 

2. Общо проективно покритие на тревната растителност 

3. Присъствие на типични видове растения 

4. Присъствие на типичните доминиращи видове 

5. Наличие на инвазивни чужди видове (ИЧВ) 

6. Обрастване с храстова и дървесна растителност и/или орлова папрат и/или рудерални видове  

7. Интензивност на пашата 

 

Целите са формулирани по параметри, в таблицата по-долу. 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Площ  ha Най-малко 

3243,64 ha 

Според общия доклад, представен в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

природно местообитание 6210 е с площ от 3243,64 

ha в зоната. Същата площ е  посочена в 

Стандартния Формуляр.  

Важно е да се отбележи, че 82 от всички 155 

полигона на природното местообитание в зоната 

образуват комплекси с други типове 

местообитания, като процента на мозаечност 

варира в диапазона 5-95%. Според специфичния 

доклад, мозайките най-често са с местообитания 

62А0 и 6110. Според непубликувани данни, някои 

от полигоните на местообитание 6210 

представляват местообитание 62А0.  

Поддържане на площта на природното 

местообитание и прецизиране на 

разпространението му в зоната. Провеждане на 

допълнителни научни изследвания. Недопускане 

на унищожаване на местообитанието и загуба на 

площи.  
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Общо проективно 

покритие на 

тревната 

растителност 

%/пробна 

площ от 16 m
2
 

Най-малко 

80% 

В специфичния доклад за местообитанието, е 

посочено, че изследваните полигони по време на 

картирането 2011-2013 г. са имали общо 

проективно покритие на растителността в 

диапазона 80-100%, като във фитоценозите 

доминират Chrysopogon gryllus, Stipa spp., Festuca 

valesiaca.  

Пожарите оказват негативно влияние върху 

общото проективно покритие на растителността. 

Има регистрирани пожари в зоната в рамките на 

местообитанието. Процесът на охраставяване 

води до промени в хоризонталната и вертикалната 

структура на фитоценозите и променя 

проективното покритие на тревните видове.  

По южния склон на Чепън пл. са извършвани 

залесителни дейности и са създавани горски 

насаждения на черен бор. При проведените 

теренни изследвания в района на с. Големо 

Малово и северно от гр. Драгоман се установиха 

набраздявания (изорани лехи за засаждане на 

дървета) на южния склон на планината, което 

води до промяна в проективното покритие на 

видовете във фитоценозите. 

Поддържане на БПС. Общото проективно 

покритие (ОПП) на тревната растителност в 

полигоните на природното местообитание е не по-

малко от 80% на пробна площ от 16 m
2
. 

Съгласно Заповед №РД-569/05.09.2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите, относно 

обявяването на ЗЗ „Раяновци“ с код BG0002001, 

не се допуска залесяването на ливади, пасища и 

мери. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ 

от 16 m
2
 

Присъствие 

на поне пет 

типични вида 

Типични видове за местообитанието са: Подтип 

1: Chrysopogon gryllus, Dichantium ischaemum, 

Festuca spp., Sesleria latifolia, Bromus spp., Poa sp., 

Cleistogenes serotinа, Stipa spp., Aegilops spp., 

Medicago spp., Trifolium spp., Ononis arvensis, 

Astragalus onobrychis, A. sprunneri, Teucrium 

pollium, T. chamaedrys, Iris spp., Dorycnium 

herbaceum, Helianthemum salicifolium, Thymus spp., 

Asperula cynanchica, Convolvulus cantabrica, Crepis 

sancta, Eryngium campestre, Euphorbia nicaeensis, 

E. niciciana, Leontodon crispus, Pethroragia spp., 

Polygala spp., Potentilla recta agg., Salvia nutans, S. 

nemorosa, S. pratensis, Scabiosa spp., Galium verum, 

Coronilla varia, Sanguisorba minor, Melica ciliata, 

Helleborus odorus, Carex caryophyllea, C. humilis, 

Oprhys spp., Orchys spp., Centaurea stoebe; Подтип 

2:  Chrysopogon gryllus, Filipendula vulgaris, 

Alopecurus pratensis, Agrostis capillaris, Festuca 

spp., Poa spp., Melica ciliata, Anthoxantum 

odoratum, Briza media, Cynosurus cristatus, Bromus 

spp., Danthonia alpina, Lathyrus spp., Rumex spp., 

Centaurea jacea, Centaurea orientalis, C. spinulosa, 

Ranunculus polyanthemos, Rhinanthus spp., 

Helleborus odorus, Ornithogalus spp., Muscari 

tenuifolium, Moenhia mantica, Stellaria graminea, 

Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Trifolium 

ochroleucon, Allium scorodoprasum, Anthericum 

ramosum, Stachys officinalis, Salvia spp., Galium 

verum, Nepeta nuda, Echium russicum, 

Chamaecytisus calcareous, Ch. jankae, Campanula 

rapunculus, Coronilla varia, Carex caryophyllea, 

Carlina vulgaris, Dianthus spp., Veronica officinalis, 

V, chamaedrys, Helianthemum nummularium, 

Origanum vulgare, Thymus spp., Polygala spp., 

Anacamptis pyramidalis, Gymnadenia conopsea, 

Oprhys spp., Orchys spp., Trifolium montanum, T. 

alpestre, Armeria rumelica, Plantago subulata, 

Euphrasia stricta agg., Centaurea stoebe, Hieracium 

Поддържане на БПС. Природното местообитание 

е типично, с отлична представителност и съдържа 

поне пет от типичните видове на пробна площ от 

16 m
2
. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Присъствие на 

типичните 

доминиращи 

видове 

%/пробна 

площ от 16 m
2
 

Най-малко 

60% 

покритие/16 

m
2
, на един 

или 

комбинация 

от видовете 

Съгласно специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

доминиращи видове са Chrysopogon gryllus, Stipa 

spp., Festuca valesiaca. В границите на ЗЗ Festuca 

valesiaca се среща много по-рядко от Festuca 

dalmatica. 

Доминиращи видове за подтип 1: Chrysopogon 

gryllus, Dichantium (Botriochloa) ischaemum, 

Festuca sp., Poa angustifolia; Доминиращи видове 

за подтип 2: Chrysopogon gryllus, Brachypodium 

pinnatum, Agrostis capilaris, Festuca spp., Briza 

media, Danthonia alpina. 

Пожарите оказват негативно влияние върху 

проективното покритие на доминантните видове. 

Има регистрирани пожари в зоната в рамките на 

местообитанието. Процесът на охраставяване 

води до промени в хоризонталната и вертикалната 

структура на фитоценозите и променя 

проективното покритие на типичните 

доминиращи видове. 

Поддържане на БПС. Типичните доминиращи 

видове за зоната образуват самостоятелни 

фитоценози. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Наличие на 

инвазивни чужди 

видове (ИЧВ) 

%/ha Не повече от 

1% 

Инвазивните чужди видове (ИЧВ) се 

идентифицират, съгласно „Списък с инвазивните 

чужди видове растения“, които ИАОС докладва 

към Европейската агенция по околна среда в 

Националните доклади за състоянието и 

опазването на околната среда в Република 

България по индикатор "Инвазивни чужди видове 

за България / SEBI 2010 Инвазивни чужди видове 

за Европа" и списъка с ИЧВ, които засягат Съюза 

(създаден и актуализиран с регламенти за 

изпълнение на Комисията в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета). 

Според специфичния доклад, при картирането в 

зоната не са установени чужди инвазивни видове 

(ИЧВ). Инвазивен чужд вид, който се среща в 

съседство на някои от полигоните може добре да 

се развиват в това местообитание е бялата акация 

(салкъм) (Robinia pseudacacia). 

Поддържане на БПС. Поддържане на състоянието 

чрез елиминиране на заплахите от настъпление на 

ИЧВ в рамките на местообитанието. 

ИЧВ отсъстват в полигоните на местообитанието 

или тяхното покритие не надхвърля 1%/ha. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Обрастване с 

храстова и 

дървесна 

растителност и/или 

орлова папрат 

и/или рудерални 

видове 

%/ha Не повече от 

20% 

Според специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван  в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

нетипичните храстови и дървесни видове са 

заемали повече от 75% от площта на изследваните 

полигони. 

Наблюдават се сукцесионни процеси свързани с 

увеличаване на покритието на дървесни и 

храстови видове в полигони на местообитанието. 

Такива видове са Prunus spinosa, Rosa spp., 

Crataegus monogyna, Rosa sp., Acer hyrcanum, A. 

tataricum, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, 

Quercus cerris, Q. pubescens и др. Тук следва да се 

обръща специално внимание на по-агресивните 

видове като Prunus spinosa, Crataegus monogyna, 

Pteridium aquilinum и др. 

При изследване на ортофото изображения в ГИС 

среда, се установява присъствие на дървесна и 

храстова растителност до и около 20% в 

различните полигони на местообитанието. В 

около 10% от полигоните има участъци с по-

високо проективно покритие на дървесна и 

храстова растителност. През последните 3-4 г. 

тази растителност в голяма част от полигоните на 

местообитанието в зоната се изрязва периодично.  

Поддържане на БПС. Поддържане на състоянието 

чрез контрол върху популациите на нетипични 

храстови и дървесни видове, и орлова папрат. 

Обрастване с храстова и дървесна растителност 

и/или орлова папрат отсъства в полигоните на 

местообитанието или тяхното покритие не 

надхвърля 20%/ha. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Интензивност на 

пашата 

Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ha 

0,3-1.0 ЖЕ/ha В специфичния доклад за местообитанието е 

регистрирано пасищно натоварване по-малко от 

нормата в 90% от площта. Пасищната 

натовареност през последните 3-4 г. е повишена 

до нормата в полигоните в близост до населените 

места, попадащи в зоната.  

Подобряване на състоянието чрез регулиране на 

интензивността на пашата, прилагане на 

екстензивно животновъдство. 

Броят на пашуващите животни се регулира и 

поддържа в границите 0,3-1 ЖЕ/ha. 

 

2.6. Природозащитни цели за h62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества 

 

Природното местообитание представлява отворени или полу-затворени (с ниско до средно проективно покритие на висши 

растения и значително участие на излаз на основната скала) съобщества от типа на петрофитните степи, формирани на варовикови и 

други с алкална реакция скални субстрати и плитка почва. В мрежата Натура 2000 са включени 92,5% от площта на местообитанието 

спрямо националната оценка. Природното местообитание е регистрирано в 38 защитени зони от мрежата Натура 2000. Цялата 

защитена зона BG0000322 „Драгоман“ попада в Континентален биогеографски район. Площта на местообитанието в зоната е 26,35% от 

общата му площ в континенталния биогеографски район за страната. 

Съгласно специфичния доклад за това природно местообитание в зоната, публикуван в „Информационна система за защитени 

зони от екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, то е представено от петрофитни степи, като доминират в ландшафта по 

склоновете на Чепън планина, възвишението Три уши, Понорското плато, Беледие хан и др. Скалната основа е варовик. Значителна 

част от съобществата на природно местообитание 62А0 се асоциират с храстови и тревни съобщества, принадлежащи към природни 

местообитания 40А0, 6210 и 6110. Има пасищен режим на ползване, а фитоценозите са богати на консервационно значими видове 

растения (Edraianthus serbicus, Astragalus wilmottianus, Jurineа tsar-ferdinandii и др.) 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., природното местообитание е в благоприятно състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – благоприятно е по разпространение и площ, структура и функции и бъдещи 

перспективи; 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., природното местообитание е в неблагоприятно-

незадоволително състояние: 
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- За Континенталния биогеографски район – неизвестно разпространение и структура и функции, неблагоприятни-

незадоволителни площ и бъдещи перспективи. 

Съгласно Стандартния Формуляр, местообитанието в зоната е с оценка (A) за „Представителност“,  „Степен на опазване“ и 

„Относителна площ“. Като се вземат предвид оценките за представителност, степен на опазване и относителна площ (в зоната попадат 

26,35% от площта на местообитанието от континенталния биогеографски район), може да се направи извода, че защитената зона e 

изключително важна за опазване на природното местообитание в мрежата Натура 2000. Съгласно картирането 2011-2012 г., 

местообитанието е оценено в благоприятно състояние. В Документа за целите е посочено: зона за поддържане на БПС в Континентален 

биогеографски район. 

В защитена зона „Драгоман“, местообитанието e представено със 111 полигона и обща площ от 6272,62 ha. Преобладаващата 

част от полигоните на природното местообитание (107 бр.) са в комплекси с други местообитания 6210, 6110 и 40А0. 

За определяне на специфични цели, са избрани следните параметри: 

1. Площ 

2. Общо проективно покритие на тревната растителност 

3. Присъствие на типични видове растения 

4. Наличие на мозайки с мъхове и лишеи 

5. Присъствие на типичния доминиращ вид (доминиращи видове)Наличие на инвазивни чужди видове (ИЧВ) 

6. Обрастване с храстова и дървесна растителност и/или орлова папрат и/или рудерални видове Интензивност на пашата 

 

Целите са формулирани по параметри в таблицата по-долу. 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Площ  ha Най-малко 

6272,62 ha 

Според общия доклад, представен в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

природно местообитание 62A0 е с площ от 

6272,62 ha в зоната, което е 29% от площа на ЗЗ. 

Същата площ е  посочена в Стандартния 

Формуляр.  

Важно е да се отбележи, че 107 от всички 111 

полигона на природното местообитание в зоната 

образуват комплекси с други типове 

местообитания, като процента на мозаечност 

варира в диапазона 4-99%. Мозайките са с 

местообитания *40А0, 6210 и 6110.  

Промяна в площта може да настъпи в резултат на 

антропогенен натиск – разкриване на нови 

кариери, както и развитието на съществуващите 

такива край селата Опицвет, Градец и кариера 

„Пуклина”, проекти за ветроенергийни паркове, 

прокарване на нерегламентирани пътища (над 

село Голямо Малово съществува такъв). 

Поддържане на площта на природното 

местообитание и прецизиране на 

разпространението му. Провеждане на 

допълнителни научни изследвания. Недопускане 

на унищожаване на местообитанието и загуба на 

площи. Ограничаване на антропогенния натиск. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Общо проективно 

покритие на 

тревната 

растителност 

%/пробна 

площ от 16 m
2
 

Между 40 и 

70% 

В специфичния доклад за местообитанието, е 

посочено, че изследваните полигони по време на 

картирането 2011-2013 г. са имали общо 

проективно покритие на растителността в 

диапазона 40-70%, като във фитоценозите 

доминират Artemisia alba, Satureja montana и 

Achillea clypeolata. 

Пожарите оказват негативно влияние върху 

общото проективно покритие на растителността. 

Има регистрирани пожари в зоната в рамките на 

местообитанието. Процесът на охраставяване 

води до промени в хоризонталната и вертикалната 

структура на фитоценозите и променя 

проективното покритие на тревните видове. По 

южния склон на Чепън пл. са извършвани 

залесителни дейности и са създавани горски 

насаждения на черен бор. При проведените 

теренни изследвания в района на с. Големо 

Малово и северно от гр. Драгоман се установиха 

набраздявания (разораване за подготовка за 

залесяване) на южния склон на планината, което 

води до промяна в проективното покритие на 

видовете във фитоценозите. 

Също така разкриване на нови кариери, както и 

развитието на съществуващите такива край селата 

Опицвет, Градец и кариера „Пуклина” са сериозна 

заплаха, която може да доведе до необратими 

промени в структурата на местообитанието.  

Поддържане на БПС. Общото проективно 

покритие на тревната растителност в полигоните 

на природното местообитание е между 40 и 70%. 

Недопускане провеждането на залесителни 

дейности в полигони на местообитанието. 

Съгласно Заповед №РД-569/05.09.2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите, относно 

обявяването на ЗЗ „Раяновци“ с код BG0002001, 

не се допуска залесяването на ливади, пасища и 

мери. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ 

от 16 m
2
 

Присъствие 

на поне три 

типични вида 

Типични видове за местообитанието са: Stipa 

capillata, S. eriocaulis, S. pennata agg., Achilllea 

clypeolata, Paronychia spp., Asperula purpurea, 

Chrysopogon gryllus, Jurinea spp., Koeleria sp. 

Euprasia sp., Sanguisorba minor, Melica ciliata, Poa 

bulbosa, Agropyron spp., Sideritis montana, Crupina 

vulgaris, Medicago minima, Allium ssp., Sedum spp., 

Thymus ssp., Acinos arvensis, Arenaria serpilifolia, 

Cerastium spp., Erophila verna, Poa bulbosa, 

Hyacinthella leucophaea, Trigonella gladiata, 

Fumana procumbens, Artemisia alba, Allium flavum, 

Satureja montana subsp. kitaibelii, Alyssum minus, 

Trinia glauca, Astragalus wilmottianus, Edraianthus 

serbicus, Ornithogalum spp., Muscari spp., Teucrium 

montanum, Syntrichia ruralis, Grimmia pulvinata, 

Collema spp., Calloplaca spp., Cladonia spp. 

При картирането на мрежата Натура 2000, в 

зоната са установени следните типични видове: 

Teucrium polium, Satureja montana, Artemisia alba, 

Allium flavum, Stipa capillata, Thymus spp., Trinia 

glauca и др.   

Поддържане на БПС. Природното местообитание 

е типично, с отлична представителност и съдържа 

поне три от типичните видове на пробна площ от 

16 m
2
. 

Наличие на 

мозайки с мъхове и 

лишеи 

%/пробна 

площ от 16 m
2
 

Не по малко 

от 10% 

проективно 

покритие на 

мъховете и 

лишеите 

В съобществата на местообитанието покритието 

на мъховете и лишеите варира, но средно е в 

диапазона 10-20%.  

Поддържане на БПС. Природното местообитание 

е типично, с най-малко 10% проективно покритие 

на мъховете и лишеите в пробна площ от 16 m
2
. 



83 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Присъствие на 

типичния 

доминиращ вид 

(доминиращи 

видове) 

брой/пробна 

площ от 16 m
2
 

Доминиране в 

съобществото 

на поне един 

от видовете: 

Artemisia 

alba, Satureja 

montana 

subsp. 

kitaibelii, Stipa 

eriocaulis, 

Achillea 

clypeolata, 

Agropyron 

spp., Thymus 

spp. 

Съгласно специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

доминиращи видове са Artemisia alba, Satureja 

montana и Achillea clypeolata.  

Доминиращи видове за местообитанието в зоната 

са Artemisia alba, Satureja montana subsp. kitaibelii, 

Stipa eriocaulis, Achillea clypeolata, Agropyron spp., 

Thymus spp. 

Пожарите оказват негативно влияние върху 

проективното покритие на доминантните видове. 

Има регистрирани пожари в зоната в рамките на 

местообитанието. Процесът на охраставяване 

води до промени в хоризонталната и вертикалната 

структура на фитоценозите и променя 

проективното покритие на типичните 

доминиращи видове. 

Поддържане на БПС. Типичните доминиращи 

видове за зоната образуват самостоятелни 

фитоценози. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Наличие на 

инвазивни чужди 

видове (ИЧВ) 

%/ha Не повече от 

1% 

Инвазивните чужди видове (ИЧВ) се 

идентифицират, съгласно „Списък с инвазивните 

чужди видове растения“, които ИАОС докладва 

към Европейската агенция по околна среда в 

Националните доклади за състоянието и 

опазването на околната среда в Република 

България по индикатор "Инвазивни чужди видове 

за България / SEBI 2010 Инвазивни чужди видове 

за Европа" и списъка с ИЧВ, които засягат Съюза 

(създаден и актуализиран с регламенти за 

изпълнение на Комисията в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета). 

Според специфичния доклад, при картирането в 

зоната не са установени чужди инвазивни видове 

(ИЧВ). 

Поддържане на БПС. Поддържане на състоянието 

чрез елиминиране на заплахите от настъпление на 

ИЧВ. 

ИЧВ отсъстват в полигоните на местообитанието 

или тяхното покритие не надхвърля 1%/ha. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Обрастване с 

храстова и 

дървесна 

растителност и/или 

орлова папрат 

и/или рудерални 

видове 

%/ha Не повече от 

20% 

Според специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, публикуван в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

нетипичните храстови и дървесни видове са 

заемали повече от 75% от площта на изследваните 

полигони. 

Срещат се сукцесионни процеси с естествени за 

местообитанието дървесни и храстови видове – 

Prunus spinosa, Rosa spp., Crataegus monogyna, 

Rosa sp., Acer hyrcanum, A. tataricum, Carpinus 

orientalis, Fraxinus ornus, Quercus cerris, Q. 

pubescens и др. Тук следва да се обръща 

специални внимание на по-агресивните видове 

като Prunus spinosa, Crataegus monogyna, 

Pteridium aquilinum и др. 

При изследване на ортофото изображения в ГИС 

среда, се установява присъствие на дървесна и 

храстова растителност до и около 20% в 

различните полигони на местообитанието. В 

около 10% от полигоните има участъци с по-

високо проективно покритие на дървесна и 

храстова растителност. През последните 3-4 г. 

тази растителност в голяма част от полигоните на 

местообитанието в зоната се изрязват периодично.  

Поддържане на БПС. Поддържане на състоянието 

чрез контрол върху популациите на нетипични 

храстови и дървесни видове, и орлова папрат. 

Обрастване с храстова и дървесна растителност 

и/или орлова папрат отсъства в полигоните на 

местообитанието или тяхното покритие не 

надхвърля 20%/ha. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Интензивност на 

пашата 

Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ha 

0,3-1.0 ЖЕ/ha В специфичния доклад за местообитанието е 

регистрирано пасищно натоварване по-малко от 

нормата в 90% от площта. Пасищната 

натовареност през последните 3-4 г. е повишена 

до нормата в полигоните в близост до населените 

места, попадащи в зоната.  

Подобряване на състоянието чрез регулиране на 

интензивността на пашата, прилагане на 

екстензивно животновъдство. 

Броят на пашуващите животни се регулира и 

поддържа в границите 0,3-1 ЖЕ/ha. 

 

2.7. Природозащитни цели за h6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae) 

 

Природното местообитание е представено от хигрофилни тревни съобщества, доминирани от гълъбовата молиния (Molinia 

caerulea). Обикновено заема малки площи и е с ограничено разпространение в страната. Среща се край потоци, торфища или в 

понижения на релефа, където се акумулира повече влага или има излаз на подпочвени води. Растителността се отнася към клас 

Molinio-Arrhenatheretea, разред Molinietalia. Ползването може да бъде пасищно или сенокосно. В мрежата Натура 2000 са включени 

99,3% от площта на местообитанието спрямо националната оценка. Природното местообитание е регистрирано в 9 бр. ЗЗ от мрежата 

Натура 2000. Цялата защитена зона BG0000322 „Драгоман“ попада в Континентален биогеографски район. Площта на 

местообитанието в зоната е 13,6% от общата му площ в континенталния биогеографски район за страната. 

Съгласно специфичният доклад, местообитанието е установено в комплекса от влажни ливади Цръклевци-Раниславци, в 

източната част на ЗЗ „Драгоман”. Представлява преовлажнени сенокосни ливади с доминиране на Molinia coerulea и има типична 

структура и функции. Образува комплекс с местообитание 6510 низинни сенокосни ливади. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., природното местообитание е с цялостна оценка 

„благоприятно“ състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – благоприятно състояние по всички показатели. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., природното местообитание е с цялостна оценка 

„неблагоприятно-незадоволително“ състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – неизвестно разпространение и структура и функции, неблагоприятна-

незадоволителна площ и неблагоприятни-лоши бъдещи перспективи. 
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Съгласно стандартния формуляр, местообитанието в зоната е с оценки за „Представителност“ (A) и „Степен на опазване“ (B). 

Показателят „Относителна площ“ е оценен с (B). Като се вземат предвид оценките за представителност, степен на опазване и 

относителната площ, може да се приеме, че ЗЗ има голямо значение за опазване на природното местообитание в мрежата Натура 2000. 

Съгласно картирането 2011-2012 г., местообитанието е оценено в благоприятно състояние по критерии Площ в границите на зоната и 

Структура и функции. По критерий Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) е дадена оценка Неблагоприятно-незадоволително 

състояние. Оценката се основава на наличието на хидромелиоративни съоръжения, оказващи влияние върху местообитанието и на 

наличието на наторяване и пренос на биогени от съседно разположени обработваеми площи. В Документа за целите, природното 

местообитание не е включено с неговото разпространение в КОН БГР. 

В защитена зона „Драгоман“, местообитанието e представено с осем полигона и обща площ от 51,29 ha. Седем от полигоните на 

природното местообитание образуват комплекси с други типове местообитания. 

За определяне на специфични цели, са избрани следните параметри: 

1. Площ 

2. Присъствие на типични видове растения 

3. Общо проективно покритие на тревната растителност 

4. Присъствие на типичния доминиращ вид (доминиращи видове) 

5. Интензивност на пашата 

6. Обрастване с храстова и дървесна растителност и/или рудерални видове и/или друга нетипична растителност 

7. Наличие на инвазивни чужди видове (ИЧВ) 

8. Наличие на коситба 

9. Поддържане на специфична степен на влажност и близка до естествената циркулация на водите 

 

Целите са формулирани по параметри в таблицата по-долу. 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфична цел 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфична цел 

Площ  ha Най-малко 

51,29 ha 

Според общия доклад, представен в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

природно местообитание 6410 е с площ от 51,29 

ha в зоната. Същата площ е посочена и в 

стандартния формуляр. 

Седем от общо осем полигона на природното 

местообитание в зоната образуват комплекси с 

други типове местообитания. Процента на 

мозаечност варира в диапазона 20-50%. 

Мозайките (комплексите) са образувани с 

местообитание 6510. 

Поддържане на площта на природното 

местообитание. Недопускане на унищожаване на 

местообитанието и загуба на площи. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфична цел 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ 

от 16 m
2
 

Присъствие 

на поне два 

типични вида 

в пробна 

площадка 

Типични за местообитание 6410 са видовете: 

Molinia coerulea, Agrostis capillaris, Betonica 

officinalis, Briza media, Carex nigra, C. pallescens, 

C. panicea, Glyceria fluitans, Potentilla erecta, 

Crepis paludosa, Cirsium heterotrichum, Colchicum 

autumnale, Deschampsia caespitosa, Dianthus 

superbus, Eleocharis palustris, Leucanthemum 

vulgare, Luzula campestris agg., Lathyrus pratensis, 

Nardus stricta, Potentilla erecta, Rumex acetosa, 

Sanguisorba officinalis, Selinum carvifolia, Serratula 

tinctoria, Succisa pratensis, Inula salicina, Iris 

sibirica, Juncus conglomeratus. 

При картирането на мрежата Натура 2000, в 

зоната e констатирано, че местообитанието е 

типично. Установени са типичните видове: 

Molinia coerulea, Phleum pratense, Potentilla erecta, 

Serratula tinctoria, Iris sibirica, Sanguisorba 

officinalis, Lathyrus pratensis и др. 

В рамките на това природно местообитание 

попадат находищата на три редки за България 

вида – блатното секирче (Lathyrus palustris L.), 

розмаринолистната върба (Salix rosmarinifolia L.) 

и гигантския живовляк (Plantago maxima Jacq.). И 

трите вида са природозащитен статут „Критично 

застрашен“. 

Поддържане на БПС. Природното местообитание 

е типично, с отлична представителност и съдържа 

поне два от типичните видове на пробна площ от 

16 m
2
. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфична цел 

Общо проективно 

покритие на 

тревната 

растителност 

%/ пробна 

площ от 16 m
2
 

Най-малко 

60% 

В специфичния доклад за местообитанието, е 

посочено, че изследваните полигони по време на 

картирането 2011-2013 г. са имали общо 

проективно покритие на тревната растителност не 

по-малко от 60%, като на места е достигала и до 

100%. 

Посетените полигони през 2020 г., също 

отговаряха на условието ОПП на тревната 

растителност да е над 60%. 

Поддържане на БПС. Общото проективно 

покритие (ОПП) на тревната растителност в 

полигоните на природното местообитание е не по-

малко от 60% на пробна площ от 16 m
2
. 

Присъствие на 

типичния 

доминиращ вид 

(доминиращи 

видове) 

% 

покритие/про

бна площ от 

16 m
2
 

 

Минимум 

20% 

проективно 

покритие на 

един или 

комбинация 

от видовете 

За местообитание 6410 типични доминиращи 

видове са Molinia coerulea и Deschampsia 

caespitosa. 

Според специфичния доклад, местообитанието е в 

благоприятно състояние. В повече от 90% от 

изследваните площи растителността е доминирана 

от гълъбовата молиния (Molinia caerulea). 

Поддържане на БПС. Типичните доминиращи 

видове за природното местообитание имат 

проективно покритие във фитоценозите най-малко 

20% на пробна площ от 16 m
2
. 

Интензивност на 

пашата 

Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ha 

В диапазона 

0,3-1,5 ЖЕ/ha 
В специфичния доклад за местообитанието е 

посочено отклонение от нормите за пасищно 

натоварване в посетените полигони. По този 

параметър е дадена оценка „неблагоприятно-

незадоволително състояние“. 

Подобряване на състоянието чрез регулиране на 

интензивността на пашата, прилагане на 

екстензивно животновъдство. 

Броят на пашуващите животни се регулира и 

поддържа в границите 0,3-1,5 ЖЕ/ha. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфична цел 

Обрастване с 

храстова и 

дървесна 

растителност и/или 

рудерални видове 

и/или друга 

нетипична 

растителност 

%/ha Не повече от 

10% 

За местообитание 6410, охрастяването може да 

бъде свързано с промяна на водния режим 

(ксерофитизация) и с навлизане на пластични 

храстови и дървесни видове. В районите с по-

малка надморска височина, какъвто е случаят в ЗЗ 

Драгоман, могат да навлизат: Crataegus monogyna, 

Rosa spp., както и някои дървесни видове. Ако в 

рамките на природното местообитание има 

рудерални видове, то те не трябва да формират 

самостоятелни фитоценози. 

Съгласно специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, дървесната и храстова 

растителност не е превишавала 10% от площта на 

изследваните полигони. Оценката по този 

параметър е „благоприятно състояние“. 

Посетените полигони през 2020 г., също 

отговаряха на условието обрастването с храстова 

и дървесна растителност, и орлова папрат да е под 

10%. 

При изследване на сателитни изображения в ГИС 

среда, също се констатира присъствие на дървесна 

и храстова растителност под 10%/ha. 

Поддържане на БПС. Поддържане на състоянието 

чрез контрол върху популациите на храстовите и 

дървесни видове, а също и на орловата папрат. 

Обрастване с храстова и дървесна растителност 

и/или рудерални видове и/или друга нетипична 

растителност отсъства в полигоните на 

местообитанието или нейното покритие не 

надхвърля 10%/ha. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфична цел 

Наличие на 

инвазивни чужди 

видове (ИЧВ) 

%/ha 
Не повече от 

1% 

проективно 

покритие на 

ИЧВ/ha 

 

Инвазивните чужди видове (ИЧВ) се 

идентифицират, съгласно „Списък с инвазивните 

чужди видове растения“, които ИАОС докладва 

към Европейската агенция по околна среда в 

Националните доклади за състоянието и 

опазването на околната среда в Република 

България по индикатор "Инвазивни чужди видове 

за България / SEBI 2010 Инвазивни чужди видове 

за Европа" и списъка с ИЧВ, които засягат Съюза 

(създаден и актуализиран с регламенти за 

изпълнение на Комисията в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета). 

За момента не се наблюдава конкурентен натиск 

от инвазивни чужди видове (ИЧВ) върху 

природното местообитание. 

Поддържане на БПС. Поддържане на състоянието 

чрез елиминиране на заплахите от настъпление на 

ИЧВ в рамките на местообитанието. 

ИЧВ отсъстват в полигоните на местообитанието 

или тяхното покритие не надхвърля 1%/ha. 

Наличие на коситба наличие/ 

отсъствие 

Ежегодно се 

коси 

В специфичния доклад за природното 

местообитание в зоната е посочено, че ливадите се 

косят ежегодно. Дадена е оценка „благоприятно 

състояние“ по този параметър. 

Полигоните на природното местообитание са 

мониторирани през последните 10 г., при 

изпълнението на проекти. Констатацията е, че 

ливадите се косят ежегодно.г. 

Поддържане на БПС. Площите, заети от 

природното местообитание, се косят ежегодно. 

В рамките на популациите на гигантския 

живовляк (Plantago maxima Jacq.) и блатното 

секирче (Lathyrus palustris L.), се препоръчва 

косене след средата на м. август, за да могат да 

узреят семената на двата застрашени вида. 

Съгласно Заповед №РД-569/05.09.2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите, относно 

обявяването на ЗЗ „Раяновци“ с код BG0002001, 

не се допуска косенето на ливадите от 

периферията към центъра с бързоподвижна 

техника и преди 15 юли. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфична цел 

Поддържане на 

специфична степен 

на влажност и 

близка до 

естествената 

циркулация на 

водите 

Наличие на 

повърхностни 

води/ брой 

месеци в 

годината 

Наличие на 

повърхностни 

води 

минимум три 

месеца в 

годината 

За местообитание 6410 е необходимо наличието 

на висока степен на влажност на субстрата и 

поддържане на близка до естествената циркулация 

на водите, във всеки един полигон на 

местообитанието. Наличие на повърхностни води, 

преовлажнени и замочурени почви минимум три 

месеца в годината. 

В специфичния доклад за местообитанието е 

посочено, че хидромелиоративни съоръжения 

оказват влияние върху голяма част от полигоните, 

заети от природното местообитание. 

Единственото нарушение в местообитанието 

(изкопна яма, създадена с цел напояване) беше 

отстранено преди години. 

Поддържане на БПС. Площите, заети от 

природното местообитание са преовлажнени и 

замочурени минимум три месеца в годината. 

 

2.8. Природозащитни цели за h6510 Низинни сенокосни ливади 

Природното местообитание е представено от вторични по произход мезофилни тревни съобщества, доминирани от житни треви 

като Arrhenatherum elatius, Festuca pratensis, Alopecurus pratensis, Deschampsia caespitosa и др. Развиват се върху мощни почви. Имат 

богат видов състав и се ползват сенокосно, като се правят 1-2 откоса годишно. Местообитанието е разпространено в страната докъм 

800 м.н.в. и обикновено не заема големи площи. В мрежата Натура 2000 са включени 64,1% от площта на местообитанието спрямо 

националната оценка. Природното местообитание е регистрирано в 57 бр. ЗЗ от мрежата Натура 2000. Цялата защитена зона 

BG0000322 „Драгоман“ попада в Континентален биогеографски район. Площта на местообитанието в зоната е 3,59% от общата му 

площ в континенталния биогеографски район за страната. 

Съгласно специфичният доклад, местообитанието е разпространено в района на селата Раяновци, Мало Малово и Василовци, 

както и около блатата Драгоманско и Алдомировско. С най-големи площи е ливадният комплекс Цръклевци-Раниславци. По-малки по 

площ полигони са установени по северните части на Чепън планина и по р. Шумска. 
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Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., природното местообитание е с цялостна оценка 

„неблагоприятно-незадоволително“ състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – благоприятни разпространение и площ, неблагоприятни-незадоволителни 

структура и функции, и бъдещи перспективи. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., природното местообитание е с цялостна оценка 

„неблагоприятно-лошо“ състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – неизвестно разпространение и структура и функции, неблагоприятна-

незадоволителна площ и неблагоприятни-лоши бъдещи перспективи. 

Съгласно стандартния формуляр, местообитанието в зоната е с оценки за „Представителност“ (A) и „Степен на опазване“ (A). 

Показателят „Относителна площ“ е оценен с (B). Като се вземат предвид оценките за представителност, степен на опазване и 

относителната площ, може да се приеме, че ЗЗ има голямо значение за опазване на природното местообитание в мрежата Натура 2000. 

Съгласно картирането 2011-2012 г., местообитанието е оценено в благоприятно състояние по критерии Площ в границите на зоната и 

Структура и функции. По критерий Бъдещи перспективи (заплахи и влияния) е дадена оценка Неблагоприятно-незадоволително 

състояние. Оценката се основава на наличието на отводнителните съоръжения, разоравания в миналото и интензивност на пашата 

извън препоръчителните норми. В Документа за целите е посочено: зона за подобряване на БПС в КОН БГР. Като консервационни 

цели е посочено подобряване по параметър "Бъдещи перспективи". 

В защитена зона „Драгоман“, местообитанието e представено с 55 полигона и обща площ от 510,33 ha. Деветнадесет от 

полигоните на природното местообитание образуват комплекси с други типове местообитания. 

За определяне на специфични цели, са избрани следните параметри: 

1. Площ 

2. Присъствие на типични видове растения 

3. Общо проективно покритие на тревната растителност 

4. Присъствие на типични доминиращи видове 

5. Обрастване с храстова и дървесна растителност и/или орлова папрат 

6. Интензивност на пашата 

7. Наличие на инвазивни чужди видове (ИЧВ) 

8. Наличие на коситба 
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Целите са формулирани по параметри, в таблицата по-долу. 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфична цел 

Площ  ha Най-малко 

510,33 ha 

Според общия доклад, представен в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, 

природно местообитание 6510 е с площ от 510,33 

ha в зоната. Същата площ е посочена и в 

стандартния формуляр. 

Деветнадесет от общо 55 полигона на природното 

местообитание в зоната образуват комплекси с 

други типове местообитания. Процента на 

мозаечност варира в диапазона 15-90%. 

Мозайките (комплексите) най-често са образувани 

с местообитание 6410 и по-рядко с 6210. 

Поддържане на площта на природното 

местообитание. Недопускане на унищожаване на 

местообитанието и загуба на площи. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфична цел 

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ 

от 16 m
2
 

Присъствие 

на поне три 

типични вида 

в пробна 

площадка  

Типични за местообитание 6510 са видовете: 

Alopecurus pratensis, Agrostis alba, Anthoxanthum 

odoratum, Arrhenatherum elatius, Bromus 

commutatus, Briza media, Campanula patula, 

Campanula rapunculus, Carex distans, Carex 

vulpina, Cirsium canuum, Centaurea jacea, 

Cynosurus cristatus, Deschampsia caespitosa, 

Elymus repens, Festuca pratensis, Festuca 

arundiancea, Geranium pratense, Gladiolus spp., 

Holcus lanatus, Knautia arvensis, Lathyrus pratensis, 

Lotus corniculatus, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia 

nummularia, Leucanthemum vulgare, Moenchia 

mantica, Molinia couerulea, Stellaria graminea, 

Medicago arabica, Oenanthe spp., Orchis elegans, 

Orchis coriophora, Prunella vulgaris, Poa sylvicola, 

Poa angustifolia, Phleum pratense, Polygala 

vulgaris, Ranunculus acris, Ranunculus repens, 

Rumex acetosa, Rhinanthus spp., Rorrhipa sylvestris, 

Sanguisorba officinalis, Tragopogon pratensis, 

Trifolium resupinatum, Trifolium patens, Trifolium 

campestre, Trifolium dubium, Trifolium incarnatum.  

При картирането на мрежата Натура 2000, в 

зоната e констатирано, че местообитанието е 

типично. Установени са типичните видове: 

Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum, 

Holcus lanatus, Lychnis flos-cuculi, Rhinanthus spp., 

Ranunculus acris, Leucanthemum vulgare и др. 

Пожарите оказват негативно влияние върху 

типичните видове. Има регистрирани пожари в 

зоната в рамките на местообитанието. 

Поддържане на БПС. Природното местообитание 

е типично, с отлична представителност и съдържа 

поне три от типичните видове на пробна площ от 

16 m
2
. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфична цел 

Общо проективно 

покритие на 

тревната 

растителност 

%/ пробна 

площ от 16 m
2
 

Най-малко 

80% 

В специфичния доклад за местообитанието, е 

посочено, че изследваните полигони по време на 

картирането 2011-2013 г. са имали общо 

проективно покритие на тревната растителност не 

по-малко от 90%. 

Посетените полигони през 2020 г., също 

отговаряха на условието ОПП на тревната 

растителност да е над 80%. 

Пожарите оказват негативно влияние върху 

общото проективно покритие на тревната 

растителността. Има регистрирани пожари в 

зоната в рамките на местообитанието. 

Поддържане на БПС. Общото проективно 

покритие (ОПП) на тревната растителност в 

полигоните на природното местообитание е не по-

малко от 80% на пробна площ от 16 m
2
. 

Присъствие на 

типични 

доминиращи 

видове 

% 

покритие/про

бна площ от 

16 m
2
 

 

Най-малко 

30% 

покритие/16 

m
2
, на един 

или 

комбинация 

от видовете 

За местообитание 6510 типични доминиращи 

видове са: Arrhenatherum elatius, Poa sylvicola, 

Alopecurus pratensis, Festuca pratensis, Festuca 

arundinacea, Deschampsia caespitosa. 

Според специфичния доклад, местообитанието е в 

благоприятно състояние. Изследваните полигони 

са били доминирани от някой от следните видове: 

Alopecurus pratensis, Poa sylvicola, Festuca 

arundinacea или Festuca pratensis. 

Пожарите оказват негативно влияние върху 

присъствието на типичните доминиращи видове. 

Има регистрирани пожари в зоната в рамките на 

местообитанието. 

Поддържане на БПС. Типичните доминиращи 

видове за природното местообитание имат 

проективно покритие във фитоценозите най-малко 

30% на пробна площ от 16 m
2
. 



98 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфична цел 

Обрастване с 

храстова и 

дървесна 

растителност и/или 

орлова папрат 

% 

покритие/ha 

Не повече от 

10% 

Съгласно специфичния доклад за това природно 

местообитание в зоната, дървесната и храстова 

растителност не е превишавала 10% от площта на 

изследваните полигони. 

Посетените полигони през 2020 г., също 

отговаряха на условието обрастването с храстова 

и дървесна растителност, и орлова папрат да е под 

10%. 

При изследване на сателитни изображения в ГИС 

среда, в някои полигони се констатира присъствие 

на дървесна и храстова растителност над 10%/ha. 

Подобряване на състоянието. Подобряване на 

състоянието чрез контрол върху популациите на 

храстовите и дървесни видове, а също и на 

орловата папрат. 

Обрастване с храстова и дървесна растителност 

и/или орлова папрат отсъства в полигоните на 

местообитанието или тяхното покритие не 

надхвърля 10%/ha. 

Интензивност на 

пашата 

Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ha 

0,3-1,5 ЖЕ/ha В специфичния доклад за местообитанието е 

посочено отклонение от нормите за пасищно 

натоварване в посетените полигони. По този 

параметър е дадена оценка „неблагоприятно-

незадоволително състояние“. 

Подобряване на състоянието чрез регулиране на 

интензивността на пашата, прилагане на 

екстензивно животновъдство. 

Броят на пашуващите животни се регулира и 

поддържа в границите 0,3-1,5 ЖЕ/ha. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфична цел 

Наличие на 

инвазивни чужди 

видове (ИЧВ) 

%/ha Присъствието 

на ИЧВ да е 

под 1%/ha. 

Инвазивните чужди видове (ИЧВ) се 

идентифицират, съгласно „Списък с инвазивните 

чужди видове растения“, които ИАОС докладва 

към Европейската агенция по околна среда в 

Националните доклади за състоянието и 

опазването на околната среда в Република 

България по индикатор "Инвазивни чужди видове 

за България / SEBI 2010 Инвазивни чужди видове 

за Европа" и списъка с ИЧВ, които засягат Съюза 

(създаден и актуализиран с регламенти за 

изпълнение на Комисията в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета). 

Според специфичния доклад, при картирането в 

зоната не са установени чужди инвазивни видове 

(ИЧВ). 

Поддържане на БПС. Поддържане на състоянието 

чрез елиминиране на заплахите от настъпление на 

ИЧВ в рамките на местообитанието. 

ИЧВ отсъстват в полигоните на местообитанието 

или тяхното покритие не надхвърля 1%/ha. 

Наличие на коситба наличие/ 

отсъствие 

Ежегодно се 

коси 

В специфичния доклад за природното 

местообитание в зоната е посочено, че ливадите се 

косят ежегодно. Дадена е оценка „благоприятно 

състояние“ по този параметър. 

Посетените полигони на местообитанието през 

2020 г., също бяха окосени. 

Поддържане на БПС. Площите, заети от 

природното местообитание, се косят ежегодно. 

Съгласно Заповед №РД-569/05.09.2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите, относно 

обявяването на ЗЗ „Раяновци“ с код BG0002001, 

не се допуска косенето на ливадите от 

периферията към центъра с бързоподвижна 

техника и преди 15 юли. 

 

2.9. Природозащитни цели за h7220 *Извори с твърда вода и туфести формации (Cratoneurion) 
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Природното местообитание представлява комплекс от извори със заобикалящите ги туфести (бигорни) образувания. За 

развитието на това местообитание е необходимо да съществува варовикова скална основа. Природното местообитание е регистрирано в 

29 бр. защитени зони от мрежата Натура 2000, като в мрежата са включени 100% от площта на местообитанието спрямо националната 

оценка. Цялата защитена зона BG0000322 „Драгоман“ попада в Континенталния биогеографски район. Площта на местообитанието в 

зоната е 1,74% от общата му площ в континенталния биогеографски район за страната.  

Съгласно специфичния доклад за това природно местообитание в зоната, публикуван в „Информационна система за защитени 

зони от екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, то е представено от Безденските карстови извори. Картата на природните 

местообитания в зоната съдържа 5 полигона на това местообитание.  Налице са типични бигорообразуващи мъхове от родовете 

Cratoneuron и Drepanocladus. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., природното местообитание е в „неблагоприятно-

незадоволително“ състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – „благоприятно“ по разпространение и площ, и „неблагоприятно-

незадоволително“ по структура и функции и бъдещи перспективи; 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., природното местообитание е в „неблагоприятно-

незадоволително“ състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – „благоприятно“ по разпространение, „неблагопиятно-незадоволително“ по 

площ и бъдещи перспективи. Няма оценка за структура и функции; 

Съгласно Стандартния Формуляр, местообитанието в зоната е с оценки за „Представителност“ (A) и „Степен на опазване“ (В). 

Оценката по показател Относителна площ“ е също (A). Като се вземат предвид оценките за представителност и относителна площ (в 

зоната попадат 1,74% от площта на местообитанието от континенталния биогеографски район), може да се направи извода, че 

защитената зона има средна значимост за опазване на природното местообитание в мрежата Натура 2000. Съгласно картирането 2011-

2012 г., местообитанието е оценено в „неблагопиятно-незадоволително“ състояние.  В Документа за целите на Натура 2000 е посочено: 

зона за подобряване в Континентален биогеографски район. Като консервационна цел е посочено: „Подобряване по параметри 

структура и функции и бъдещи перспективи. 

В защитена зона „Драгоман“, местообитанието e представено с 5 полигона и обща площ от 0,26 ha.  

За определяне на специфични цели, са избрани следните параметри: 

1. Площ 

2. Проективно покритие на мъхове 
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3. Присъствие на типични видове растения 

4. Морфологични изменения 

5. Хидрологични изменения 

 

Целите са формулирани по параметри, в таблицата по-долу. 

 

Параметър Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна информация Специфична цел 

Площ  ha Най-малко 

0,26 ha 

Според специфичния доклад за 

местообитанието в ЗЗ Драгоман от 

информационния портал за Натура 2000 в 

България http://natura2000.moew.government.bg/ 

местообитание 7220 е с площ от 0,26 ha. Тази 

площ е посочена и в Стандартния формуляр.  

Поддържане на площта на природното 

местообитание. Недопускане на унищожаване на 

местообитанието и загуба на площи от туфести 

формации. Недопускане създаването на нови 

каптажи. 

Проективно 

покритие на мъхове 

% от пробна 

площ 16 м
2
 

Поне 50% 

покритие с 

мъхове 

В специфичния доклад за местообитанието, е 

посочено, че изследваните полигони по време 

на картирането 2011-2012г. съдържат 

представители на мъховете, характерни за това 

местообитание. Няма посочени данни за 

процент проективно покритие в площадка от 

16м
2
.  

Подобряване на БПС по параметър структура и 

функции. Недопускане унищожаването на 

покритието от типични мъхове около извора.  

Присъствие на 

типични видове 

растения  

Брой видове в 

пробна площ 

от 16 м
2
 

 

 

Присъствие 

на поне 3 

вида от 

типичните 

мъхове и 

поне 3 вида 

други 

типични 

растения   

Типични мъхове за това местообитание са 

Cratoneuron filicinum, Eucladium verticillatum, 

Palustriella commutata, P. falcata, P. decipiens, 

Philonotis calcarea. Други видове: Carex spp., 

Equisetum spp. 

Подобряване на БПС. Недопускане на 

рудерализация и еутрофизация в и около извора, 

които могат да променят видовия състав. 

http://natura2000.moew.government.bg/
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Параметър Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна информация Специфична цел 

Морфологични 

изменения  

%/ha Не повече от 

1%  

При картирането през 2011-2012, както и при 

посещението на терен през ноември 2020г. се 

установява каптаж в района на извора край 

Безден. Каптирането на изворите води до 

морфологични измемения на местообитанието. 

Поддържане на състоянието. Недопускане 

изграждането на нови каптажи. 

Хидрологични 

изменения 

%/ha Не повече от 

1%  

Установените намалени водни количества в 

следствие на каптирането са неблагоприятни за 

типа местообитание. Дължат се както на 

антропогенно повлияване, така и на глобални 

климатични промени. По този начин се забавя и 

процеса на бигорообразуване. При посещението 

през 2020г. беше установено силно намалено 

водно количество на извора край Безден. Това 

може да се дължи на локалните климатични 

условия, както и на засушаването в резултат на 

климатични промени в последните години. 

Необходимо е системно наблюдение върху 

състоянието на хидрологичния режим. 

Поддържане на състоянието. Недопускане на 

промяна в хидрологичния режим в резултат на 

антропогенна намеса. 

 

2.10. Природозащитни цели за h7230 Алкални блата 

 

Природно местообитание 7230 обхваща силно преобважнени места и мезотрофни водоеми с неутрална или слабо алкална водна 

реакция. Растителните съобщества се развиват върху субстрат, който е постоянно покрит с вода. Местообитанието има много 

ограничено разпространение в страната. Може да образува комплекси с местообитание 6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени 

или глинести почви (Molinion caeruleae). Растителността на местообитанието в ЗЗ Драгоман е отнесена към асоциация Eleochariti 

uniglumis-Caricetum distantis на съюз Caricion davallianae, клас Scheuchzerio-Caricetea nigrae.  
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В мрежата Натура 2000 са включени 87,7% от площта на местообитанието спрямо националната оценка. Природното 

местообитание е регистрирано в 7 бр. ЗЗ от мрежата Натура 2000. Цялата защитена зона BG0000322 „Драгоман“ попада в 

Континентален биогеографски район. Площта на местообитанието в зоната е 38,6% от общата му площ в континенталния 

биогеографски район за страната. 

Съгласно специфичният доклад, местообитанието не е картирано през 2012г., поради сухото лято. Наличните данни от 

предходни проучвания показват, че местообитанието заема значителни площи в района на Цръклевци, както и в отделни локалитети 

южно от Раяновци и край Алдомировско блато. Граничи с местообитание 6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести 

почви (Molinion caeruleae), както и с 6510 низинни сенокосни ливади, но заема най-силно замочурени терени. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., природното местообитание е с цялостна оценка 

„неблагоприятно-незадоволително“ състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – „благоприятно“ състояние по показатели разпространение и площ и 

„неблагоприятно-незадоволително“ по структура и функции и бъдещи перспективи. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., природното местообитание е с цялостна оценка 

„неблагоприятно-незадоволително“ състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – „благоприятно“ състояние по показател разпространение и „неблагоприятно-

незадоволително“ по площ, и бъдещи перспективи. По показател структура и функции няма оценка. 

Съгласно стандартния формуляр, местообитанието в зоната е с оценки за „Представителност“ (В) и „Степен на опазване“ (B). 

Показателят „Относителна площ“ е оценен с (А). Като се има предвид оценката за относителната площ, може да се приеме, че тази 

защитена зона има много голямо значение за опазване на природното местообитание в мрежата Натура 2000. Съгласно картирането 

2011-2012 г., местообитанието не е оценявано и това налага провеждане на допълнителни проучвания за уточняване на неговото 

състояние. Наличието на дренажни канали и пренос на биогени от съседно разположени обработваеми площи са фактори оказващи 

влияние върху  състоянието на местообитанието и това трябва да се проследява. 

В защитена зона „Драгоман“, местообитанието e представено с 8 полигона и обща площ от 26,58 ha. 

За определяне на специфични цели, са избрани следните параметри: 

1. Площ 

2. Присъствие на типични видове растения 

3. Общо проективно покритие на тревната растителност 

4. Присъствие на типичния доминиращ вид (доминиращи видове) 
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5. Интензивност на пашата 

6. Обрастване с храстови и дървесни видове  

7. Наличие на инвазивни чужди видове (ИЧВ) 

8. Интензивност на пашата  

 

Целите са формулирани по параметри, в таблицата по-долу. 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

Площ  ha Не по-малко 

от 26,58 ha 

През 2012г. местообитанието не е 

картирано, но въпреки това е 

направено предложение за 

актуализиране на Стандартен 

Формуляр, като площта е 

променена от 16,59 ha на 26,58 ha. 

 

Поддържане на площта на природното 

местообитание. Недопускане на унищожаване на 

местообитанието и загуба на площи. 



105 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

Присъствие 

на типични 

видове 

растения  

Брой видове в 

пробна площ 

от 16 м
2
 

 

 

Присъствие 

на поне 3 

вида от 

типичните  

Типични видове растения за това 

местообитание са Carex distans, C. 

hirta, C. distiha, C. lasiocarpa, 

Eleocharis uniglumis, Eriophorum 

latifolium, Pedicularis palustris, 

Salix rosmarinifolia 

Мъхове: Plagiomnium elatum, 

Palustriella commutata,  Bryum 

pseudotriquetrum, Calliergonella 

cuspidata 

В рамките на това местообитание 

попадат находища на блатното 

пропадниче (Pedicularis palustris 

L.). 

Необходимо е подобряване качеството на данните. 

Природното местообитание да съдържа поне три от 

типичните видове на пробна площ от 16 m2. 

Обрастване с 

храстови и 

дървесни 

видове 

% от площта 

на даден 

полигон с 

местообитани

ето 

Дървесната и 

храстовата 

растителност 

не превишава 

10% от 

площта на 

полигона 

За местообитание 7230, 

охрастяването може да бъде 

свързано с промяна на водния 

режим (ксерофитизация).  

При посещението на полигоните 

през 2020г. бе установено че 

обрастване с дървесна и храстова 

растителност не надвишава 1%.  

Поддържане на БПС.  

Обрастване с храстова и дървесна растителност в 

полигоните на местообитанието не надхвърля 10% от 

площта на полигоните. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

Наличие на 

инвазивни 

видове  

%/ha Няма чужди и 

инвазивни 

видове или 

покритието 

им е под 1% 

Инвазивните чужди видове (ИЧВ) 

се идентифицират, съгласно 

„Списък с инвазивните чужди 

видове растения“, които ИАОС 

докладва към Европейската 

агенция по околна среда в 

Националните доклади за 

състоянието и опазването на 

околната среда в Република 

България по индикатор 

"Инвазивни чужди видове за 

България / SEBI 2010 Инвазивни 

чужди видове за Европа" и 

списъка с ИЧВ, които засягат 

Съюза (създаден и актуализиран с 

регламенти за изпълнение на 

Комисията в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 1143/2014 на 

Европейския парламент и на 

Съвета). 

При посещението на полигоните 

през ноември 2020г. не бяха 

наблюдавани чужди и инвазивни 

видове, но липсата на данни от 

предходното картиране налага 

внимателно проучване. 

Необходимо е подобряване качеството на данните. 

ИЧВ отсъстват в полигоните на местообитанието или 

тяхното покритие не надхвърля 1%/ha. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

Интензивност 

на пашата 

Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ha 

Не повече от 

1 ЖЕ/ha  

В специфичния доклад няма данни 

за интензивност на пашата. При 

посещението през 2020г. беше 

наблюдавана паша на крави, която 

може да се оцени под 1ЖЕ/ha 

Необходимо е събиране на актуални данни. 

Прилагане на екстензивно животновъдство. 

Броят на пашуващите животни се регулира и 

поддържа до 1 ЖЕ/ha. 

 

2.11. Природозащитни цели за h8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 

Природното местообитание представлява повече или по-малко отвесни, голи или с отворена (с нико проективно покритие) 

растителност по варовикови скали в предпланините и планините. Природното местообитание е било посочено за 50 бр. защитени зони 

от мрежата Натура 2000, но след картирането през 2011-2012г. е установено в 77 бр. В мрежата Натура 2000 са включени 90% от 

площта на местообитанието спрямо националната оценка. В защитена зона BG0000322 е разпространено само в Континентален 

биогеографски район, като площта му е съответно 0,87% от цялата площ в на местообитанието в този биогеографски район.  

Съгласно специфичния доклад за това природно местообитание в ЗЗ „Драгоман“, публикуван в „Информационна система за 

защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“, то е представено в западните, югозападни и югоизточни райони на 

зоната, характерно е за варовиковите скални разкрития в зоната, като по-големи площи съществуват по южните склонове на Чепън 

планина, възвишението Три уши, местността Беледие хан (ждрелото на река Крива) и др., и е добре развито, има характерните видове и 

струкура. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., природното местообитание е в неблагоприятно-

незадоволително състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – благоприятно по разпространение и площ, и неблагоприятно-незадоволително 

по структура и функции, и бъдещи перспективи; 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., природното местообитание е в неблагоприятно-

незадоволително състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – благоприятно състояние по разпространение и заемана площ, неизвестно по 

структура и функции, и неблагоприятно-незадоволително по бъдещи перспективи; 
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Съгласно Стандартен Формуляр, в защитена зона „Драгоман“ има оценка (В) за „Представителност“, но поради относително 

малката площ има оценка (С) за „Относителна площ“. Оценката му за „Степен на опазване“ е (А) и съответно крайната оценка е (А). 

Въпреки ниското процентно участие в Континентален биогеографски район (под 1%), поради високите оценки за „Представителност“ 

и „Степен на опазване“ в тази защитена зона , можем да приемем, че зоната няма първостепенно, но има важно значение за опазване на 

природното местообитание в мрежата Натура 2000 в страната. 

При картирането 2011-2012г., природното местообитание е оценено в благоприятно състояние по всички критерии. Според 

Документа за целите за Натура 2000, за това местообитание в Континентален биогеографски район тази защитена зона е зона за 

поддържане на състоянието, като идентифицираните консервационни цели са: Ограничаване на въздействието от добиването на 

полезни изкопаеми и Поддържане на добра "Степен на опазване".  

В защитена зона „Драгоман“ местообитанието e представено с 5 полигона, съответстващи на оновните скални обекти в зоната. 

Общата площ е 37,50 ha, като се среща в западните, югозападни и югоизточни райони на зоната. Всички полигони на местообитанието 

са мозаечни, с процентно участие на местообитание 8210 от 45 до 70 %.  

За определяне на специфични цели, са избрани следните параметри:  

1. Площ  

2. Присъствие на типични видове растения 

3. Обрастване с дървесна и храстова растителност 

 

Целите са формулирани по параметри, в таблицата по-долу. 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели 

Площ  ha Най-малко 

37,50 ha 

Природно местообитание 8210 в защитена зона 

“Драгоман” се среща в западните, югозападни и 

югоизточни райони на зоната. Според общия 

доклад и Стандартен Формуляр, представени в 

„Информационна система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на МОСВ“ е 

посочена площта 37,50 ха. Тази площ е 

установена при картирането, в резултат на проект 

Поддържане на постоянна заемана площ от 37,50 

ha.  
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели 

„Картиране и определяне на природозащитно 

състояние на природни местообитания и видове – 

Фаза I”. Въпреки че тази площ е по-малка от 

предишна рефернтна площ, е била предложена за 

нова рефернтна площ.  

Присъствие на 

типични видове 

растения 

Брой видове/ 

пробна площ 

от 100 m
2
 

Присъствие 

на поне един 

от типичните 

папратови и 

цветни 

видове, 

характерни за 

хелиофилните 

варовикови 

хазмофитни 

съобщества  

Параметър „Наличие на типични видове“ не е 

включен в Ръководството за определяне на БПС за 

местообитание 8210, като съответно за него няма 

посочен списък за типични видове (вероятно 

заради голямото локално разнообразие на 

видовете растения в различните региони на 

разпространение на местообитанието) и не е бил 

обект на оценка при картирането през 2011-2012г.  

Основните типични видове за ЗЗ „ Драгоман“ за 

това местообитание трябва да се реферират към 

видовете: Sedum album, Sedum hispanicum, Seseli 

rigidum, Asplenium trichomanes, Asplenium ruta-

muraria, Achillea ageratifolia subsp. serbica 

(Забележка: Изборът на типични видове да се 

основава и на списъците в Кавръкова и др. (ред.), 

2009. Ръководство за определяне на 

местообитанията от европейска значимост в 

България; Гусев и Русакова. 2015. Варовикови 

скали с хазмофитна растителност. В: Бисерков 

(ред.), Червена книга на България, т.3. Природни 

местообитания; експертна оценка). 

Поддържане на състоянието, чрез поддържане на 

наличието на типични видове  

Обрастване с 

храстова и 

дървесна 

растителност 

Покритие в 

%/ ха
  
 

Не повече от 

20% покритие 

на ha на 

ценопопулаци

ите на един 

или повече от 

Този параметър не е включен в Ръководството за 

определяне на БПС за местообитание 8210, като 

съответно не е бил обект на оценка при 

картирането през 2011-2012г. 

При теренните посещения през 2020г. са 

Поддържане на състоянието по параметър 

обрастване с храстова и дървесна растителност. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели 

видове 

дървета и 

храсти 

наблюдавани развитие на храстови и дървесни 

видове (основно Prunus fruticosa), в най-големия 

полигон зает от местообитанието северно от 

Драгоманското блато. Проективното покритие на 

дърветата и храстите не надвишава заложения 

праг от 20%. 

 

2.12. Природозащитни цели за h8310 Неблагоустроени пещери 

Зона BG0000322 покрива карстов ландшафт, с добре изразени карстови форми на релефа, сред които многобройни пещери, 

понори и въртопи. Техният брой следва да се уточни. Според различни източници той варира в интервала 20 - 25. Много от понорите и 

въртопите са затлачени и не винаги могат лесно да се регистрират. Прегледът на сателитни снимки показва, че техният брой в зоната 

вероятно е много по-голям. Необходима е верификация на терен. Известните пещери са малки и сухи и не предоставят условия за 

обитаване от типични пещерни видове. Не са подходящи за зимуване на пещеролюбиви видове прилепи. Някои от тях, като Голямата 

пещера, Гълъбарника, Гарванската пещера, Меча дупка са подходящи като летни и временни убежища на пещеролюбиви видове 

прилепи. В рамките на  картирането 2011-2013 г. в Гарванската пещера е установен видът Rhinolophus ferrumequinum. По време на 

пилотно проучване през октомври 2020, в споменатите пещери бяха намерени следи от обитаване от прилепи. Край Гарванската 

пещера бяха записани еколокационни сигнали на Rhinolophus hipposideros и вероятно на  Rhinolophus euryale.  

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., природното местообитание е в неблагоприятно-

незадоволително състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – благоприятно състояние по разпространение, заемана площ и структура и 

функции, и неблагоприятно-незадоволително по бъдещи перспективи; 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., природното местообитание е в неблагоприятно-

незадоволително състояние: 

- За Континенталния биогеографски район – благоприятно състояние по разпространение и заемана площ, неизвестно по 

структура и функции, и неблагоприятно-незадоволително по бъдещи перспективи. 
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Според Документ За Целите На Натура 2000 , перспективите и общия  природозащитния статус на местообитанието са с оценка  

U1. На тази основа в зоната е предвидено подобряване в контекста на ограничаване на редица антропогенни дейности, влияещи както 

върху самите пещери така и на потенциално обитаващите ги прилепи: ограничаване на въздействието от спортове на открито, 

развлекателни дейности и дейностиза отдих; ограничаване на въздействието от добиването на полезни изкопаеми. 

Съгласно Стандартен Формуляр на BG0000322, местообитанието в зоната е с оценки: за „Представителност“ (В), за 

„Относителна площ“ (С) и „Степен на опазване“ (В), като крайната оценка е (В). На тази основа може да се направи извода, че 

защитената зона не е от първостепенно значение за опазване на природното местообитание в мрежата Натура 2000.  

За определяне на специфични цели, са избрани следните параметри: Антропогенна активност в пещерите вкл. всички видове 

промяна на естественото местообитание, Присъствие на типични видове прилепи. Целите са формулирани по параметри в таблицата 

по-долу 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Антропогенна 

активност в 

пещерите вкл. 

всички видове 

промяна на 

естественото 

местообитание  

% пещери Постоянна 

или 

намаляваща, 

но не повече 

от  1% от 

пещерите са 

засегнати 

Промяна може да настъпи в резултат на 

антропогенен натиск – туризъм, пещернячество, 

иманярство, разкриване на нови кариери и др.  

Поддържане на естествените условия в пещерите и 

други карстови кухини и по-подробно проучване на 

фауната в тях. Недопускане на увреждане.  

Ограничаване на антропогенния натиск. 

Параметърът следва да бъде обект на мониторинг 

Присъствие на 

типични видове 

прилепи 

Брой видове/ 

пещера 

Присъствие 

на поне на 

един  типичен 

вид 

Типични видове за местообитанието са: 

Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus 

hipposideros,  Rhinolophus euryale, Rhinolophus 

mehelyi,  Rhinolophus blasii,  Myotis myotys, Myotis 

blythii. При картирането на мрежата Натура 2000, 

в зоната e установен Rhinolophus ferrumequinum в 

Гарванската пещера   

Необходимо е да се проведе изследване за оценка 

на състоянието на пещерите в зоната и оценка на 

тяхната пригодност като летни убежища. Особено 

внимание трябва да се обърне на пещерния 

комплекс в каньона на Крива река, край Беледие 

хан, за който има исторически сведения за 

обитаване от прилепи  В зона Драгоман досега не 

са известни пещери, подходящи за зимни 

убежища. Такива има в съседни зони от мрежата 

Натура 2000. 
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Карта на пещерите, въртопите и понорите в ЗЗ Драгоман 

 

 

 
 

3. Природозащитни цели за видове растения 

 

3.1.  Природозащитни цели за 1516. Aldrovanda vesiculosa L. 
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Aldrovanda vesiculosa се среща в плитки води (под 1 m) на езера и блата с постоянно ниво. Най-важните екологични изисквания 

на вида са: а) свободен CO2 с концентрация над 0.1 mM; рН в границите 5.0–7.6; б) средна концентрация на хуминови киселини 2–30 

mg.l-1; в) висока биомаса от растителни остатъци от тръстика или кисели треви; г) свободна водна повърхност от гъсти обраствания на 

потопени или плаващи макрофити; д) прозрачна вода без суспендирани вещества или фитопланктон; е) относително осветяване над 

20% от пълното; ж) сравнително топла вода през лятото (оптимално 25–28°С); з) плитки води (15–60 cm, но летен минимум 5–10 cm); 

и) изобилие на зоопланктон като плячка; к) мезотрофни и дистрофни води. 

Съгласно Общия доклад за вида (Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000, 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites) в рамките на зоните от мрежата Натура 2000 в България площта 

на потенциалните и оптималните му местообитания е 43.71 ha, като всичките попадат в Континенталния биогеографски район. Видът е 

установен само в две зони – BG0000241 Сребърна и BG0000322 Драгоман. Няма установени популации извън мрежата Натура 2000. В 

защитена зона Драгоман Aldrovanda vesiculosa e въведен повторно (реинтродуциран) през 2008 г. и в Общия доклад от 2012 г. са 

посочени следните площи: оптимални местообитания – 11.34 ha, потенциални местообитания – 22.49 ha (в Специфичния доклад за 

вида е посочена площ от 29.49 ha за потенциалните местообитания и вероятно е допусната техническа грешка). Площта на 

местообитанията на вида в зоната е 77.4% от общата му площ в Континенталния биогеографски район за страната. Благоприятната 

референтна популация е средно 30 млади връхни разклонения / m2 от площта на популацията през вегетационния сезон. 

В Специфичния доклад за вида от 2012 г. цялостната оценка на ПС на вида е „неблагоприятно-незадоволително“, което се 

дължи на незадоволителна оценка по няколко показателя: липсата на информация за pH и еутрофикацията на водата и наличието на 

биогенно замърсяване с отпадни води от гр. Драгоман. 

Съгласно докладването по Директивата за местообитанията през 2013 г., видът е в „неблагоприятно-незадоволително“ 

състояние за Континенталния биогеографски район, като е оценен в „благоприятно“ състояние по отношение на разпространение и 

популация, „неизвестно“ състояние по местообитание и в „неблагоприятно-незадоволително“ по бъдещи перспективи. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., видът е в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние: 

за Континенталния биогеографски район, като е оценен в „неизвестно“ състояние по отношение на разпространение и популация, 

„благоприятно“ състояние по местообитание и в „неблагоприятно-незадоволително“ по бъдещи перспективи. 

Съгласно Стандартен формуляр на BG0000322, видът в зоната е с оценки: А – за популация (което свидетелства, че 15–100% от 

националната популация е представена в зоната), B – за степен на опазване (добра степен на опазване); А за изолация (изолирана 

популация) и А за обща оценка за зоната (отлична стойност на зоната за опазване на вида). Популацията на Aldrovanda vesiculosa e 

въведена повторно в защитената зона през март 2008 г., като са освободени 313 туриона с произход от делтата на р. Дунав, Румъния. 

Съгласно Специфичния доклад за вида от 2012 г. в първите години след въвеждането е провеждан ежегоден мониторинг, при който е 

установено увеличение на числеността на популацията, напр. през 2010 г. – регистрирани около 14 450 растежни връхчета и през 2012 

г. – над 13 000 връхчета. 

За определяне на Специфичните цели са избрани следните параметри: 
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1. Популация: обилие/ плътност 

2. Площ на местообитанията в границите на зоната: площ на местообитанията и площ на популацията 

3. Водоснабдяване на находището 

4. pH на водата 

5. Степен на обрастване с високи хигрофити 

6. Наличие на инвазивни чужди видове (ИЧВ) 

Сред основните заплахи конкретно за вида в Специфичния доклад от 2012 г., както и в отчети от проекти в зоната, се посочват 

еутрофикацията на водите и внасянето на биогенно замърсяване от непречистени битови води от гр. Драгоман. Поради това е 

формулирана специфична цел за изграждане на пречиствателна станция за битовите води, което е от ключово значение за 

дългосрочното оцеляване на повторно въведената популация на вида. 

Целите са формулирани по параметри, в таблицата по-долу: 

 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

Популация: 

обилие/плътност 

За обилие: брой 

растежни връхчета за 

зоната 

 

За плътност: брой 

растежни 

връхчета/m
2
 

Стабилна или 

нарастваща 

популация в 

дългосрочен 

план 

 

Състоянието по този параметър се 

измерва по:  

- обилието на популацията (в 

зоната): общия брой на 

растежните връхчета в 

популацията;  

- плътността на популацията – от 

броя на растежните връхчета на 

единица площ. 

Поддържане на жизнеспособна стабилна 

или нарастваща популация, изразяващо се 

чрез: 

 Обилие на популацията не по-малко 

от 13 000 растежни връхчета в 

периода август – септември в поне 

една година от тригодишен период 

на ежегоден мониторинг. 

 Средна плътност на популацията по-

висока от благоприятната 

референтна стойност (30 

връхчета/m
2
) при мониторинг в 

периода август–септември. 

Площ на 

местообитанията 

в границите на 

ha Постоянна или 

нарастваща в 

дългосрочен 

В оценката по този параметър трябва 

да се оценяват: А) площ на 

местообитанията на вида – в което да 

Постоянна или нарастваща площ на 

местообитанието и на популацията при 

отчитане през август–септември в минимум 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

зоната: площ на 

местообитанията 

и площ на 

популацията  

план са включени както реално заетите от 

вида площи, така и всички 

потенциални за него местообитания; и 

Б) площ на популациите – площ, в 

която се отчитат реално заетите 

територии от популациите на вида. 

три различни години за общо 7-годишен 

период. 

За постигане на целта е допустимо и 

управление на находищата на Aldrovanda 

vesiculosa чрез прехвърляне на пропагули на 

вида от едно място на друго в блатото при 

критично неблагоприятни условия (напр. 

критично засушаване) 

Водоснабдяване 

на находището  

Дълбочина на 

водния слой (през 

вегетационния 

сезон) 

m Не по-малко от 

0.1 m през 

вегетационния 

сезон 

Оптималната дълбочина на водния 

слой в участъците с наличие на 

Aldrovanda vesiculosa през 

вегетационния сезон е 0.15–1.0 m. 

Ежегодно измерване на дълбочината на 

водния слой в находищата на Aldrovanda 

vesiculosa през периода август-септември за 

установяване на тенденцията за 7-годишен 

период. 

pH на водата Скала за pH pH = 5.0–7.6 
Благоприятната киселинност на водата 

e в границите pH = 5.0–7.6. 

Поддържане на благоприятна киселинност 

на водата в границите pH=5.0–7.6. 

Изграждане на пречиствателна станция за 

отпадните води, постъпващи от гр. 

Драгоман. 

Степен на 

обрастване с 

високи хигрофити 

%/ha < 50% 

обрастване 

Обрастване с високи хигрофити – 

видове растения, растящи по влажни 

местообитания: Phragmites communis, 

Typha angustifolia, Schoenoplectus 

lacustris, Phalaris arundinacea и др. не 

повече от 50%. 

 

Поддържане на степента на обрастване с 

високи хигрофити в находищата с 

Aldrovanda vesiculosa под 50%. 

Наличие на Брой ИЧВ ИЧВ не 
Инвазивните чужди видове (ИЧВ) се 

идентифицират, съгласно „Списък с 

Подобряване на познанието за ИЧВ в зоната 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфична цел 

инвазивни чужди 

видове (ИЧВ) 

 

%/ha [заета площ] 

застрашават 

популацията на 

Aldrovanda 

vesiculosa в 

дългосрочен 

план 

инвазивните чужди видове растения“, 

които ИАОС докладва към 

Европейската агенция по околна среда 

в Националните доклади за 

състоянието и опазването на околната 

среда в Република България по 

индикатор "Инвазивни чужди видове 

за България / SEBI 2010 Инвазивни 

чужди видове за Европа" и списъка с 

ИЧВ, които засягат Съюза (създаден и 

актуализиран с регламенти за 

изпълнение на Комисията в 

съответствие с Регламент (ЕС) № 

1143/2014 на Европейския парламент и 

на Съвета).  

Съществена заплаха е развитието на 

популации на Elodea nuttallii и/или Е. 

canadensis. 

по отношение на: 

 Проучване на въздействието на 

инвазивните чужди видове, вкл. на 

Elodea spp., върху популацията на 

Aldrovanda vesiculosa. 

 Установяване на тенденциите в 

развитието на ИЧВ в находищата на 

Aldrovanda vesiculosa за 7-годишен 

период и при необходимост – 

разработване на стратегия за 

контрол на ИЧВ. 

 

 

3.2. Природозащитни цели за 1898 Карниолска пушица (Eleocharis carniolica W. D. J. Koch) 

 

Карниолската пушица (Eleocharis carniolica W. D. J. Koch) е многогодишно тревисто растение от сем. Острицови (Cyperaceae) 

до около 20 см високо, образуващо туфи. Стъблата са нежни и тънки, триръбести, в основата с бледокафяви влагалища. Листа липсват. 

Съцветието е клас, разположен на върха на стъблото, с основа, изцяло покрита от най-долната плева. Цветовете са двуполови, с ципест 

околоцветник и 2 близалца. Цъфти юни-юли, плодоноси юли-август. Според данните от литературата видът е със слаба репродуктивна 

способност, като размножаването е комбинирано семенно и вегетативно. Карниолската пушица обитава мочурливи места по 

периферията на блата, мочурливи ливади, развити върху алувиални наслаги и алувиални почви, покрити с плитки води. Изисква 

свободна от растителност, богата на хранителни вещества, неутрална, кална почва. Ендемичен е за европейския континент, познат от 

Централна Европа, Югоизточна, Италия, Балканския полуостров и Украйна. Според данните от хербариумите и литературата, в 

България видът се е срещал фрагментирано и с малочислени популации от по 20–100 индивида на площ от по няколко квадратни метра 
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в следните флористични райони: Черноморско крайбрежие (южно – в околностите на гр. Царево), Североизточна България, Дунавска 

равнина (между селата Белене и Вардим), Софийски район (Алдомировско и Драгоманско блато), Знеполски район (с. Василовци), 

Тракийска низина; при 0–550 m н. в. В България е с природозащитна категория „Застрашен“ [EN B1ab(i,ii,iv,v)+2ab(i,ii,iv,v); C2a(i)] по 

критериите на IUCN и се опазва съгласно ЗБР. В международен контекст е обект на опазване съгласно ДХ и е включен в БК. 

Карниолската пушица не е намирана в България повече от 30 години в известните от литературата и хербарните материали 

находища, въпреки многократните целенасочени проучвания по различни проекти. Видът не е бил установен и по време на проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – Фаза 1”.  

Съгласно общия доклад за Карниолската пушица, публикуван в „Информационна система за защитени зони от екологичната 

мрежа Натура 2000 на МОСВ“, използваният индукционен модел показва, че видът потенциално може да бъде намерен в три защитени 

зони от мрежата: BG0000322 Драгоман, BG0000396 Персина и BG0000578 Река Марица, като площта на потенциалните местообитания 

на вида е 8,3 ха. Покритието на местообитанията на вида в рамките на мрежата Натура 2000 би било 100%, като изцяло би попаднало в 

Континентален биогеографски район. В съответствие със специфичния доклад, публикуван в същата информационна система 

потенциалните местообитания за Карниолската пушица на територията на ЗЗ BG0000322 „Драгоман“ са 3,68 ха.  

Съгласно докладването по Директивата за местообитанията през 2013 г., не е направена оценка на природозащитното състояние 

на вида за Континенталния биогеографски район, защото не е бил установен в нито една зона. Състоянието по всички параметри е 

оценено като „неизвестно“. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., не е направена цялостна оценка на природозащитното 

състояние на вида за Континенталния биогеографски район, защото отново не е бил установен в нито една зона. Оценени са отделни 

параметри, като е отбелязано, че като източник на информация са използвани единствено хербарни материали и литературни данни. По 

отношение на популация и бъдещи перспективи състоянието е оценено като „неизвестно“. В същото време по отношение на 

разпространение и местообитание е направена необоснована оценка „благоприятно“ състояние. 

Съгласно Стандартен формуляр на BG0000322, видът в зоната е с оценки: А – за популация (което би означавало, че 15–100% от 

националната популация е представена в зоната), С – за степен на опазване (средна или слаба степен на опазване); А за изолация 

(изолирана популация) и В за обща оценка за зоната (добра стойност на зоната за опазване на вида). Необходимо е да се отбележи, че 

тези оценки също са направени на основата на модели и данни от литературата и хербарни материали, без видът да е установен в 

зоната. 

Теренните проучвания, проведени през есента на настоящата 2020 г. в ЗЗ BG0000322 „Драгоман“ за формулиране на 

природозащитни цели не доведоха до положителен резултат: видът отново не беше установен. От първостепенно значение за 

формулирането на адекватни цели и предприемането на мерки е категоричното установяване на присъствието или отсъствието на вида 

в зоната. 

За определяне на Специфични цели, са избрани следните параметри: 

1. Популация: обилие/ плътност 
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2. Площ на местообитанията в границите на зоната: площ на местообитанията и площ на популацията 

Целите са формулирани по параметри, в таблицата по-долу. Поради обстоятелството, че видът не е установен в зоната, е 

безпредметно определянето на целеви стойности. 

 

Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна информация Специфична цел 

Популация: 

обилие/плътност 

За обилие: туфи в 

зоната 

 

За плътност: брой 

туфи/m
2
 

Неприложимо 

 

Състоянието по този параметър се 

измерва по:  

- обилието на популацията (в 

зоната): общия брой на туфите в 

популацията;  

- плътността на популацията –броя 

на туфите на единица площ. 

Установяване по категоричен начин 

присъствието/ отсъствието на вида в зоната. 

Площ на 

местообитанията 

в границите на 

зоната: площ на 

местообитанията 

и площ на 

популацията  

ha Неприложимо 

 

В оценката по този параметър трябва 

да се оценяват: А) площ на 

местообитанията на вида – в което да 

са включени както реално заетите от 

вида площи, така и всички 

потенциални за него местообитания; и 

Б) площ на популациите – площ, в 

която се отчитат реално заетите 

територии от популациите на вида. 

Проучване за наличието на подходящи 

местообитания за вида и картиране в ГИС 

среда. 

Проучване на необходимостта от и 

възможностите за реинтродукция на вида в 

зоната.  

 

 

3.3. Природозащитни цели за 6927. Himantoglossum jankae Somlyay, Kreutz & Óvári (като 2327. Himantoglossum caprinum в 

докладването през 2013 г.) 

Растителният вид Himantoglossum jankae (Пърчовка) се среща по открити, слънчеви места, по-често на варовити каменисти 

почви, на слабо използвани пасища, сред храсталаци на келяв габър и космат дъб, на поляни в светли широколистни гори. Обитава по-

често заравнени терени или такива с наклон до 15-20°. Предпочита тревисти участъци и избягва ерозирали склонове. Характерен вид за 

местообитанието 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания 

на орхидеи). Разпространен е ограничено в цялата страна, до 1100 m. Сравнително чест вид в карстовите райони на Предбалкана, Стара 
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планина, Знеполски район и Източни Родопи. Трябва да се отбележи, че за Пърчовката е характерен сравнително нисък процент на 

цъфтящи индивиди през годината – генеративните екземпляри обикновено са 5-15%, а в някои години дори липсват цъфтящи 

екземпляри. Представително отчитане може да се получи само след неколкократни ежегодни демографски популационни проучвания на 

постоянни пробни площи. 

Himantoglossum jankae е установен в 40 зони от мрежата Натура 2000. Най-важни за неговото опазване са зоните Врачански 

Балкан, Сините камъни и Шуменско плато, където видът е с численост 1000-2000 индивида. В зоните Любащ, Дервентски възвишения 

1 и Долни Коритен неговата численост е в диапазона 500-1000 индивида. В останалите зони числеността на вида е под 500 индивида. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., видът Himantoglossum jankae (през 2013 под името H. 

caprinum) е в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние и в трите биогеографски района на България. Популациите са оценени като 

намаляващи. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2019 г., Himantoglossum jankae също е в „неблагоприятно-

незадоволително“ състояние, но популациите са оценени като стабилни. 

В Специфичния доклад за Himantoglossum jankae в Защитена зона BG0000322 Драгоман (Информационна система за защитени 

зони от екологична мрежа Натура 2000, http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites) популацията е с оценка 

B (т.е. 2-15% от националната популация е представена в зоната), по отношение на консервационния статус на вида оценката е B (т.е. 

добра степен на опазване), изолацията е оценена с C (т.е. популациите не са изолирани) и общата оценка е B (т.е. видът е в добро 

състояние). Видът се среща в обхвата на природните местообитания 6210 и 62А0, както и в техните комплекси, понякога и в 

разредените храстови фитоценози на местообитанието 40A0, доминирани от ниския бадем и по-рядко от анасонолистната шипка, 

разпространени основно по карстовите терени на Чепън планина, Три уши, Понорско плато, Беледие хан и др. Цялата Защитена зона 

Драгоман попада в Континенталния биогеографски район. Реално установената заемана площ от популациите на Himantoglossum 

jankae в зоната е 36,27 ha, а потенциалната площ, определена по модел, е 1290,16 ha. Плътността на популациите е 0,012-0,02 

индивиди/ m
2
. 

В Защитена зона Драгоман, Himantoglossum jankae e представен с 8 популации, с максимална численост около 300 индивида и 

заемана площ от 36,27 ha. По отношение на числеността и заемата площ, зоната включва около 3% от националната популация на вида, 

т.е. не е от първостепенно значение за опазването на вида. По отношение на потенциалните местообитания Защитена зона Драгоман е 

важна, тъй като в нея попадат 8% от потенциалните местообитания на вида в България, което благоприятства тенденцията за 

увеличаване на числеността и площта на популациите на вида, както на ниво зона, така и на национално ниво. 

За определяне на Специфичните цели са избрани следните параметри: 

1. Популация: брой находища 

2. Популация: обилие/ плътност 

3. Площ на местообитанията в границите на зоната: площ на местообитанията и площ на популацията 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites
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4. Покритие на дървесна и храстова растителност в находищата 

5. Интензивност на пашата 

6. Наличие на инвазивни чужди видове (ИЧВ) 

Целите са формулирани по параметри, в таблицата по-долу. 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация Специфични цели 

Популация: брой 

находища  

Брой 

находища в 

зоната 

Не по-малко 

от 8; 

Постоянен 

или 

нарастващ 

 

Находище е територията, заета от индивидите на 

една популация или няколко, много близко 

разположени една до друга популации. В този 

смисъл, едно находище може да включва и 

няколко близки разположени локалитета на вида. 

В определяне на характеристиката за „находище“ 

се включват климатични, топографски, биотични 

и почвени особености на средата и/ или на вида.  

Недопускане на унищожаване на местообитанието 

и намаляване броя на находищата. Допълнителни 

проучвания в потенциалните местообитания на 

вида с цел установяване на нови находища на 

вида. 

Популация: обилие/ 

плътност 

Брой 

индивиди в 

зоната 

Не по-малко 

от 300 инд. 

Постоянна 

или 

нарастваща 

Състоянието по този параметър може да се 

измерва по обилието на популацията (в зоната) и 

общия брой на индивидите в нея 

Провеждане на допълнителни изследвания за 

установяване на флуктуациите в числеността на 

популациите и тенденциите в съотношението 

между генеративни и вегетативни индивиди. 

Площ на 

местообитанията в 

границите на 

зоната: площ на 

местообитанията и 

площ на 

популацията  

ha Не по-малка 

от 32 ha 

Постоянна 

или 

нарастваща 

 

Площта на местообитанията на вида са 1326,43 ha, 

от които 36,27 ha са оптимални и 1290,16 ha 

потенциални 

В оценката по този параметър трябва да се 

оценяват по: А) площ на местообитанията на вида 

– в което да са включени както реално заетите от 

вида площи, така и всички потенциални за него 

местообитания; и Б) площ на популациите – 

площ, в която да се отчитат реално заетите 

територии от популациите на вида. 

Поддържане на БПС. Допълнителни проучвания в 

потенциалните местообитания с цел добавяне на 

нови площи, реално заемани от вида. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация Специфични цели 

Покритие на 

дървесна и 

храстова 

растителност в 

находищата 

% 30–60% Покритието на дървесната и храстовата 

растителностq в находищата, според СДФ, е 

между 20 и 30%. 

 

Поддържане на БПС. Поддържане на състоянието 

чрез недопускане на увеличаване участието на 

дървесни и храстови видове в находищата над 

60%. 

Интензивност на 

пашата 

Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ ha 

0,3-1 ЖЕ/ ha 
Броят на животните в обхвата на находищата и 

интензивността на пашата в местообитанията на 

вида в зоната са благоприятни. 

Поддържане на БПС. Поддържане на състоянието 

чрез регулиране на интензивността на пашата, 

прилагане на екстензивно животновъдство. 

Броят на пашуващите животни се регулира и 

поддържа в границите 0,3-1 ЖЕ/ ha. 

Наличие на 

инвазивни чужди 

видове (ИЧВ) 

%/ ha ИЧВ нямат 

негативно 

въздействие 

върху 

целевия вид 

Инвазивните чужди видове (ИЧВ) се 

идентифицират, съгласно „Списък с инвазивните 

чужди видове растения“, които ИАОС докладва 

към Европейската агенция по околна среда в 

Националните доклади за състоянието и 

опазването на околната среда в Република 

България по индикатор "Инвазивни чужди видове 

за България / SEBI 2010 Инвазивни чужди видове 

за Европа" и списъка с ИЧВ, които засягат Съюза 

(създаден и актуализиран с регламенти за 

изпълнение на Комисията в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския 

парламент и на Съвета). 

Инвазивни чужди видове, които могат добре да се 

развиват в местообитанията на Himantoglossum 

jankae са айлант (Ailanthus altissima) и акация 

(Robinia pseudoacacia). 

Обогатяване на познанието за въздействието на 

ИЧВ в зоната конкретно върху целевия вид. 

Поддържане на БПС. Поддържане на състоянието 

чрез елиминиране на заплахите от настъпление на 

ИЧВ, които имат негативно въздействие върху 

целевия вид. 
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4. Природозащитни цели за видове животни 

4.1. Безгръбначни 

4.1.1. Природозащитни цели за 1093 Austropotamobius torrentium,  Поточен рак 

Поточният рак е сравнително широко разпространен вид в горните и средните течения на реките и малките планински потоци, 

предимно в Югозападна България, Западни Родопи, Западна Стара планина, Централен Балкан и Средна гора. Слабо е застъпен в 

Предбалкана и Източна Стара планина, а изцяло липсва в Източни Родопи, Сакар, Странджа и Дунавската равнина. Оптималните 

местообитания за вида са малки реки и потоци с чисти и богати на кислород води. Много по-рядко може да бъде открит и в стагнантни 

водоеми, които се отличават с чиста вода. Предпочита участъци с каменисто дъно и удобни места за укрития по бреговете (коренища 

на крайбрежна дървесна растителност). Установяван е от 180 до 1600-1700 м н.в., като преобладава в зоната между 400 и 900 м. 

Съгласно докладванията по Директива за местообитанията (през 2013 и 2019 г.), състоянието на вида в Алпийския и Континенталния 

биогеографски райони е благоприятно по всички параметри (FV), като само в Континенталния район перспективите са неизвестни, 

според последното докладване. 

Съгласно СДФ за зона BG0000322 „Драгоман“, видът присъства в зоната според данни със средно качество, популацията в тази 

зона е незначителна (оценка „D“) спрямо националната популация, степента на опазване е „С“ (средно/намалено съхранение), 

популацията е неизолирана (оценка „С“), а общото състояние е „С“ (значима стойност). Видът не е намиран в зоната, а потенциалните 

му местообитания са определени на 45.31 ha. Състоянието му в зоната е определено като неблагоприятно-незадоволително. 

В резултат от теренните проучвания през 2020 г. видът не е установен в ЗЗ „Драгоман“, което потвърждава данните от теренните 

проучвания за докладването през 2013 г. Възможно е видът напълно да липсва в зоната или ако присъства, то е с незначителна 

популация, което налага промяна на стардартния формуляр за зоната. Оценката за популация остава „D“ (незначителна). Въпреки това, 

в зоната има доста подходящи местообитания за вида, но данните за тях са твърде оскъдни и не може да се направи обосновано 

заключение дали видът присъства или отсъства в ЗЗ „Драгоман“ и да бъдат определени параметрите за неговата популация. Това 

налага провеждането на целенасочени проучвания в най-подходящите местообитания за вида през периода на пиковата му активност 

(от началото на април до края на септември) - Шумска река в участъка между селата Шума, Лопушня и Върбница и р. Блато от нейните 

извори в района на селата Опицвет и Безден (Опицветски, Бистрецки и Безденски извори) до рибарниците над с. Петърч. 
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4.1.2. Природозащитни цели за 4013 Carabus hungaricus, Унгарски карабус 

За първи път Carabus hungaricus Fabricius, 1792 е установен в България от Hieke & Wrase (1988) от околностите на Драгоман. 

Следващата година Георгиев (1989) публикува нова находка от с. Петърч, Софиийско. След 2011 г. са установени още находища  около 

Драгоман обобщени в Bekchiev et al. (2018). Като цяло, познатият ареал на вида се ограничава до западната част на Софийската 

котловина. Възможността да се срещат популации и в други райони на западна и северозападна България е много голяма и изисква 

допълнителни, целенасочени проучвания. 

Carabus hungaricus е политипичен вид с три подвида. Среща се в Централна, Източна и Югоизточна Европа (Чехия, Словакия, 

Австрия, Унгария, Румъния, Сърбия, България, Молдова, Украйна и южните части на Европейска Русия). Българската популация е 

географски изолирана от двата основни района на разпространение на вида – панонския и северночерноморския. В таксономично 

отношение, тя принадлежи към номинотипичната форма на вида (Bérces et al. 2008). Видът обитава открити, сухи терени, където 

преобладава степна растителност, като предпочита сравнително овлажнени малки участъци земя покрити с високи треви, но също така 

и крайречни, степни местообитания (Barloy & Florin 2012; Bérces & Růžičková 2019; Cizek et al. 2011; Pokluda et al. 2012; Popescu & 

Iorgu 2016). 

Основните заплахи за вида са свързани с деградацията и фрагментацията на естествените му местообитания, най-често в 

резултат на антропогенно въздействие - строителство на пътища и урбанизация, засилване на земеделските практики, като оран, 

обработка на почвата и използване на торове, прекомерно натоварване чрез паша, разпространение на инвазивни растителни видове и 

др. (Bérces & Elek 2013).  Въпреки това, видът показва значителна приспособимост и подвижност, което му помага да оцелява при 

неблагоприятни въздействия и да заема нови територии. Основната пречка за разселването му е твърде силната фрагментация и 

наличието на гори, дори да са малки като площ (Bérces & Růžičková 2019; Elek et al. 2014). 

Съгласно докладването през 2013 по Директива за местообитанията, състоянието на вида в Континенталния биогеографски 

регион е Благоприятно (FV) по параметрите Площ на разпространение, Популация и Местообитание, но е оценен в Неблагоприятно-

лошо състояние  (U2) по параметрите Бъдещи перспективи и Цялостна оценка на природозащитния (консервационния) статус. В 

докладването през 2019 г., видът е оценен в Благоприятно състояние по всички критерии, освен за Популация, която е Неизвестна 

(XX). 

Според СДФ за зона „Драгоман“ Carabus hunagricus е много рядък (V), данните са със средно качество (М), популацията 

представлява 100 % от националната популация на вида (А), степента на опазване е „C“ (средно или слабо), популацията е изолирана 

(А), а общото състояние е отлично (А). В периода 1989-2019 г., видът е установен в 3 находища – 2 в границите на зоната (околностите 

на Беледие хан и Драгоман). При проведените теренни проучвания беше на установено и едно ново находище, в околностите на с. 

Понор (23-24.11.2020, N42.91396 E23.10363, 906 м н.в., 2 екз., събрали: Р. Бекчиев, Б. Златков). Публикуваното находище от 

околностите на с. Петърч вероятно също попада в границите на зоната, но не разполагаме с точни координати. 
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Потенциалните местообитания на вида (62А0, 6210, 6110 и частично 40А0) са широко разпространени в зоната, но поради 

малкото данни за конкретните микроместообитания на този вид, към момента не е възможно да бъде определена точно площта на 

оптималното му местообитание. 

За постигане на природозащитните цели е необходимо отчитане на няколко параметъра. 

1. Брой находища в зоната – за находище се смята регистрация на вида в нефрагментиран участък от оптималните 

местообитания. 

2. Площ на оптималните местообитания. 

3. Плътност  на популацията 

4. Пасищно натоварване в потенциалните местообитания. 

5. Антропогенна активност в местообитанието, включително всички видове промяна на естественото местообитание. 

 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

Брой находища в 

зоната 

брой 3 Видът е с два пика на активност – май-юни 

и септември-ноември. Обитава открити 

естествени или полуестествени тревисти и 

тревисто-храстови местообитания. 

Очаква се бъдещи проучвания да 

допринесат за подобряване на познанието 

за разпространението на вида в зоната. За 

базова стойност могат да се приемат 

известните сега три находища. 

Подобряване на познанието за вида 

чрез целенасочени проучвания през 

периода на активност. 

Площ на 

оптималните 

местообитания 

ha Неизвестна Площта на оптималните местообитания 

трябва да бъде определена при изготвяне на 

план за управление на зоната и/или вида. 

При отчитане разпространението му трябва 

да се вземат предвид отрицателно 

действащи фактори като пасищно 

натоварване, пожари и други фактори, 

променящи естествения характер на 

Определяне на целевата стойност по 

този параметър, заедно с 

необходимите проучвания за 

установяване на находища в зоната. 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

местообитанията. 

Плътност  на 

популацията 

брой индивиди 

/ha 
Неизвестна 

До момента от зоната са установени само 

34 индивида. Проучванията обаче не са 

системни, находките обхващат дълъг 

период от време и не са свързани с 

определена площ, поради което този брой 

не може да се приеме за база при 

изчисляване плътността на популацията. 

Плътността на популацията на обекта 

трябва да бъде определена при изготвяне на 

план за управление на вида. 

Проучвания за установяване 

плътността на популацията на вида в 

оптималните местообитания 

посредством целеви няколко-

годишни проучвания. Проучванията 

трябва да бъдат проведени по 

стандартите за мониторинг на вида. 

Пасищно 

натоварване в 

оптималните 

местообитания 

животински 

единици / ha 

едър рогат 

добитък – 1 

дребен рогат 

добитък – 3 

или по-ниска 

Надхвърляне на посочените параметри би 

довело до пряко увреждане на подходящите 

хабитати за вида, поради силното 

утъпкване, замърсяване и изпасване. 

Постигането на целите за този вид по 

дадения параметър е пряко свързано 

с постигане благоприятно състояние 

на неговите местообитания. 

Антропогенна 

активност в 

местообитанията, 

включително 

всички видове 

промяна на 

естественото 

местообитание  

% засегнати 

площи 

Предотвратяв

ане и 

превенция на 

пожари, 

прекомерна 

земеделска 

дейност и 

залесяване; 

Да не 

надхвърля 5% 

от 

Видът е силно чувствителен към големи 

пожари, разораване и залесяване, което се 

предполага че има силно отрицателни 

последици, най-вече поради малките 

размери на зоната и неясните възможности 

за разселване на вида в други подходящи 

хабитати извън нея. 

Постигането на целите за този вид по 

дадения параметър е пряко свързано 

с постигане благоприятно състояние 

на неговите местообитания. 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

местообитани

ята на вида 

 

Необходимост от промени в СДФ - Не 

 

4.1.3. Природозащитни цели за 4028 Catopta thrips 

Видът е открит наскоро в зоната и не фигурира в стандартния формуляр. Това налага корекция на последния. Catopta thrips 

(сегашно валидно име Paracossulus thrips) е степен вид, свързан с открити местообитания. Ларвите му се хранят в коренищата на 

различни видове пелин (Artemisia). Възрастните пеперуди не се хранят и са активни нощем. В България видът е регистриран само в 

единични екземпляри от отдалечени находища, което предполага ниска плътност на популацията му. Известен е от районите на 

Сливен, Пловдив, Бургас, Реселец и крайбрежието при Балчик. Тези находища попадат в две защитени зони: Комплекс Калиакра и 

Сините камъни. В нито една от тях видът не е намиран споед доклада от картирането в 2013 г. Последните данни са отпреди около 30 

години находището при Балчик. Биологията на ларвите определя най-голяма заплаха за вида и това е промяната на естествените му 

местообитания като разораване и застрояване. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., състоянието на вида в Континенталния биогеографски 

район е благоприятно (FV) по параметри разпространение, популация и местообитание, а по параметри бъдещи перспективи и обща 

оценка е неблагоприятно-лошо (U2). При докладването през 2019 г. статусът за този район е променен на неизвестен по всички 

параметри. 

На този етап се предлагат следните параметри, чието отчитане да послужи за постигане на специфичните цели: 

1. Брой находища в зоната – за находище считаме регистрация на вида в нефрагментиран участък от оптималните 

местообитания. 

2. Площ на оптималните местообитания. 

 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

Брой находища в брой Неизвестна Видът доскоро не беше откриван в зоната. Подобряване на знанието чрез 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

зоната Единственото известно находище е установено 

съвсем наскоро (Beshkov & Nahirnic-Beshkova 

in press) от района на рида Три уши: 

42.90403°N, 22.98705°E. Тъй като видът се 

регистрира изключително рядко, е необходимо 

интензивно проучване на потенциалните му 

местообитания, за да бъдат установени 

някакви популационни параметри. 

целенасочени проучвания през периода 

на летеж на вида (август) и поддържане 

на броя на установените находища. 

Площ на 

оптималните 

местообитания 

ha Неизвестна В България оптималните местообитания на 

вида не са известни. Предвид хранителните 

растения и регистрацията на вида в степни 

местообитания, вероятно добре запазени 

пелинови степи са оптимални за 

съществуването на вида. Тъй като видът се 

установява в много ниска численост, всяко 

местообитание, в което се установи, трябва да 

се смята за оптимално. 

Установяване на площта на 

оптималните местообитания в зоната и 

поддържане на тази стойност. 

 

Необходимост от промени в СДФ: 

Предлагаме стандартния формуляр за вида в зоната да съдържа следните данни: 
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4028 Catopta thrips p   V VP A A A A 

 

4.1.4. Природозащитни цели за1074 Eriogaster catax, Глогова торбогнездница  

Видът е със силно фрагментирано разпространение в страната и лети в кратък период през есента (основно през октомври), 

поради което находищата на вида в страната и мрежата Натура 2000 са твърде ограничени. Пионерните храсталаци от глог, бряст, дъб, 

топола, трънкосливка (хранителни растения на ларвата) представляват основно местообитание на вида. Среща се до около 1000 m из 

цялата страна, като е регистриран в единични разпръснати точкови находища. Ларвите се хранят с Crataegus, Pyrus, Prunus spinosa, 

Quercus, Populus през април и май. Гъсениците от една женска живеят групово в гнездо от копринени нишки. Пеперудите летят през 

октомври, като мъжките изглежда са по-активни и по-често се привличат от изкуствена светлина. Съгласно докладването по Директива 

за местообитанията през 2013 г., състоянието на вида е благоприятно по всички параметри (FV). При докладването през 2019 г., 

статусът по повечето параметри е определен като неизвестен, с изключение на благоприятно състояние за популация и бъдещи 

перспективи в Континенталния биогеографски район. 

Според СДФ за зона „Драгоман“, видът е много рядък в зоната (V), данните за вида са лошо качество (Р; груби оценки), 

оценката за популация е между 2 и 15% от националната популация на вида (оценка „В“), степента на опазване е „В“ (добро 

съхранение), популацията е неизолирана (оценка „С“), а общото състояние е „В“ (добра стойност). До момента видът е установен в 3 

находища в зоната, като според публикуваните доклади оптималните (ефективно заетите) местообитания са 762.44 ha, а потенциалните 

местообитания заемат 12 791.17 ha. 

За постигане на природозащитните цели е необходимо отчитане на няколко параметъра. 
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1. Брой находища в зоната – за находище считаме регистрация на вида в нефрагментиран участък от оптималните 

местообитания. 

2. Площ на оптималните местообитания. 

3. Площ на опожарените местообитания. 

 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

Брой находища в 

зоната 

брой 3 Известни са две предходни точки на 

регистриране на вида в зоната. През 2020 г. е 

установена една нова точка на сравнително 

голямо разстояние от другите: 42.91479°N, 

23.11°E. Така известните находища на вида в 

зоната стават три. Тъй като видът е с 

малочислени популации в България, 

еднократното му установяване в 

нефрагментиран участък от оптимално 

местообитание може да се смята за 

находище. Необходимо е по-продължително 

проучване, за да се установят всички 

находища в зоната. 

Поддържане или увеличаване стойността 

на този параметър (видът лети през 

октомври, при тихо време). 

Броят на находищата може да бъде 

актуализиран при установяване на вида в 

нови находища, при което целевата 

стойност следва да бъде променена. 

Площ на 

оптималните 

местообитания 

ha >800 Според доклада, публикуван  в 

„Информационна система за защитени зони 

от екологичната мрежа Натура 2000 на 

МОСВ“, заетите местообитания на вида в 

зоната с аплощ от 762 ha. 

Оптималните местообитания на вида са 

открити места с разпръснати храсти, 

предимно глог (Crataegus). Зоната 

изобилства от такива места и вероятно видът 

е разпространен в значителни площи от нея. 

Това, наред с новото находище на вида, 

Установяване на цялата площ на 

оптималните местообитания в зоната и 

поддържането им в това състояние. 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

открито при проведените през 2020 г. 

проучвания, сочи значително по-голяма от 

докладваната площ на местообитанията на 

вида в зоната. 

Площ на 

опожарените 

местообитания 

процент от 

оптималните 

местообитания 

на вида в зоната 

≤ 1 Пожарите са относително сериозна заплаха 

за вида. Ларвите живеят социално в големи 

гнезда от коприна по хранителните растения; 

опожаряването им води до смъртта на голям 

брой индивиди едновременно. Предвид 

голямата мобилност на възрастните пеперуди 

е възможна реколонизация от съседни 

неувредени местообитания. 

Ограничаване на пожарите. 

Необходимост от промени в СДФ – Не. 

 

4.1.5. Природозащитни цели за 6199 Euplagia quadripunctaria , Четириточкова мечa пеперуда 

Видът е открит наскоро в зоната и не фигурира в стандартния формуляр. Това налага корекция на последния. Видът е свързан с 

разнообразни местообитания, предимно в храсталаци и покрайнини на гори, горски поляни и други подобни. В България е повсеместно 

разпространен от морското равнище до около 1600 m надморска височина. Има единични съобщения от почти 2000 m. Ларвите 

първоначално се хранят с Taraxacum, Lamium, Urtica, след презимуване преминават върху храсти: Lonicera, Rubus, Corylus. Пеперудите 

се хранят предимно денем, най-вече от съцветията на Eupatorium, но са активни и нощем. Видът се смята за парамигрант, извършва 

сезонни миграции, поради което в даден момент от жизнения му цикъл може да бъде намерен на разнообразни места. 

Съгласно докладванията по Директива за местообитанията през 2013 и 2019 г., състоянието на вида в трите биогеографски 

района у нас е благоприятно (FV) по всички параметри. 

За постигане на природозащитните цели е необходимо отчитане на следните параметри. 

1. Брой находища в зоната – за находище считаме регистрация на вида в нефрагментиран участък от оптималните 

местообитания. 

2. Площ на оптималните местообитания. 
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3. Пасищно натоварване в потенциалните местообитания 

4. Площ на опожарените местообитания. 

 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

Брой находища в 

зоната 

брой 5 Вероятно видът има широко 

разпространение в зоната. Високата му 

мобилност и висока плътност на 

популациите дава възможност да бъде 

открит в много находища, но е необходимо 

допълнително проучване. Наскоро видът е 

установен в редица находища: рид Три 

уши, 42.90403°N, 22.98705°E; Беледие хан, 

42.89910°N, 23.16802°E; 42.89210°N, 

23.15772°E; при Безден, 42.91343°N, 

23.09819°E; при Понор, 42.91642°N, 

23.12922°E. 

На основа попадане на описаните точкови 

регистрации в отделни местообитания и 

определението за находище на този етап 

приемаме наличието на 5 находища в 

зоната, чийто брой вероятно ще се увеличи 

при последващи изслидвания. 

Поддържане или увеличаване стойността на 

този параметър (през август пеперудата може да 

бъде установена най-лесно чрез привличане с 

лампа). 

Броят на находищата може да бъде 

актуализиран при установяване на вида в нови 

находища, при което целевата стойност следва 

да бъде променена. 

Площ на 

оптималните 

местообитания 

ha Неизвестна Вероятно покрива значителна част от 

зоната. Местата обрасли с храсталаци са 

вероятните оптимални местообитания на 

вида.  

Установяване на цялата площ на оптималните 

местообитания в зоната и поддържането им в 

това състояние. 

Пасищно 

натоварване в 

потенциалните 

местообитания 

животински 

единици / ha 

едър рогат 

добитък – 1 

дребен рогат 

Пасищното натоварване уврежда 

качеството на местообитанието на вида. 

Тъй като първоначално ларвите се хранят с 

тревисти растения, те могат да бъдат 

Постигане на целевата стойност по този 

параметър или по-ниска. Постоянна паша на 

животни в оградени площи в зоната е 

недопустима. 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

добитък – 3 

или по-ниска 

погълнати директно или прегазени от 

добитъка. 

Площ на 

опожарените 

местообитания 

процент от 

оптималните 

местообитания в 

зоната 

< 1 Пожарите са заплаха за вида. Могат да 

унищожат лесно ларвите по време на 

цялото им развитие. Реколонизиране е 

относително лесно, тъй като пеперудите са 

изключително мобилни. 

Недопускане на пожари. 

 

Предложение за промени в Стандартня формуляр: 
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1078 Euplagia quadripunctaria p   C M C A C A 

 

4.1.6. Природозащитни цели за 1060 Lycaena dispar 

Видът е широко разпространен в страната в низините и предпланините докъм 1000 m н.в. Обитава влажни ливади, както и 

брегове на езера, канавки, изкопи, потоци, реки и други източници на влага. Ларвите му се хранят с различни видове лапад (Rumex). 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., състоянието на вида е благоприятно по всички параметри (FV). 

Впоследствие, при докладването през 2019 г., статусът по параметри ареал, популация и обща оценка за алпийския и черноморския 

район е променен на неизвестен, а за континенталния район е променена оценката за перспективи в неизвестна. 
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Според СДФ за зона „Драгоман“, видът е чест в зоната (С), данните за вида са със средно качество (М), оценката за популация е 

до 2% от националната популация на вида (С), степента на опазване е „А“ (отлично съхранение), популацията е частично изолирана 

(оценка „В“), а общото състояние е „А“ (отлична стойност). Видът не е намиран в зоната, а потенциалните му местообитания са 

определени на 1459.49 ha. Състоянието му в зоната е определено като благоприятно. 

За определяне на цели за защитената зона, са избрани следните показатели:  

1. Брой находища в зоната – за находище считаме регистрация на вида в нефрагментиран участък от оптималните 

местообитания. 

2. Площ на оптималните местообитания. 

3. Пасищно натоварване в потенциалните местообитания. 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

Брой находища 

в зоната 

брой Неизвестна Видът е известен от едно находище в зоната 

с регистрация от 2 индивида, съгласно 

доклада от 2013 г. Вероятно е разпространен 

и в други места, предвид наличието на 

влажни ливади из зоната, но е необходимо те 

да бъдат установени чрез допълнително 

проучване. Видът лети от май до октомври. 

Подобряване на знанието чрез 

целенасочени проучвания през периода на 

летеж на вида (май и август). 

Броят на находищата може да бъде 

актуализиран при установяване на вида в 

нови находища, при което целевата 

стойност следва да бъде променена. 

Площ на 

оптималните 

местообитания 

ha >6 Общата площ на териториите с оптимални 

условия за популациите на вида според 

доклада от 2013 г. е 6,16 ha. Възможно е след 

допълнителни проучвания тази площ да бъде 

увеличена. 

Поддържане на площта на оптималните 

местообитания в целевата стойност или 

по-голяма, ако бъде установена такава. 

Пасищно 

натоварване в 

потенциалните 

местообитания 

животински 

единици / ha 

едър рогат 

добитък – 1 

дребен рогат 

добитък - 3 

или по-ниска 

Пасищното натоварване уврежда качеството 

на местообитанието на вида, а ларвите биват 

изяждани случайно, заедно с растителната 

маса. Същевременно умерената паша 

поддържа местообитанията и ги предпазва от 

обрастване. Постоянната паша в заградени 

Паша на добитък в стойности не по-

големи от максимално допустимите 

целеви такива. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

площи в потенциалните или оптималните 

местообитания на вида не е допустима. 

Необходимост от промени в СДФ - Не 

 

4.1.7. Природозащитни цели за 4037 Lignyoptera fumidaria 

Видът е със силно ограничено разпространение в страната и за последното десетилетие е намиран само в зона „Драгоман“. По-

стари данни са известни от Голо Бърдо и Земенския пролом. Среща се по открити тревисти местообитания върху карстови терени с по-

голямо тревно покритие на височина до около 1200 m. Основното хранително растение на ларвите са видове равнец (Achillea spp.), но 

има данни и за други видове Asteraceae. Презимува като яйце, ларвите се развиват в съцветията на равнеца през пролетта и лятото. 

Имагинира през късната есен, основно ноември, като може да се намери от средата на октомври до средата на декември. Само мъжките 

пеперуди могат да летят при относително високи дневни температури и липса на силен вятър. Най-активни са рано сутрин, но летят и 

следобед, ако условията позволяват и нощем. Женските са безкрили и живеят по тревата. Имагото не се храни. 

Видът е свързан с европейските степи и освен в България, в Европейския съюз се среща много ограничено в Австрия, Унгария и 

Румъния. Популацията му в зоната е компактна и изолирана от другите в България и извън нея, това в комбинация с ограничената 

мобилност на женските пеперуди определя силната уязвимост на вида. Цялостната биология на L. fumidaria я прави чувствителна по 

отношение на разораване, паша, пожари и всякакви антропогенни въздействия, които могат пряко да унищожат различните стадии от 

развитието ѝ. Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., състоянието на вида е неблагоприятно – 

незадоволително в зоната. Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., състоянието на вида е благоприятно 

по всички параметри (FV), с изключение на неизвестно състояние по параметър бъдещи перспективи. Впоследствие, при докладването 

през 2019 г., статусът по всички параметри е определен като благоприятен. 

Според СДФ за зона „Драгоман“, видът е рядък в зоната, данните за вида са със средно качество (груби оценки), оценката за 

популация е между над 15% от националната популация на вида (оценка „А“), степента на опазване е „В“ (добро съхранение), 

популацията е изолирана (оценка „А“), а общото състояние е „В“ (добра стойност). Видът е чест в зоната, а оптималните (ефективно 

заетите) му местообитания са определени на 1774.13 ha. 

За постигане на природозащитните цели е необходимо отчитане на няколко параметъра. Тъй като пожарите са широко 

разпространено явление в зоната съгласно докладването от 2013 г. и са най-вероятната и сериозна заплаха за съществуването на вида, 

те са един от заложените параметри:  
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1. Брой находища в зоната – поради сравнително компактното местообитание на вида в зоната, за находище считаме 

регистрация на вида във всеки 1 кв.км в участък от оптималните местообитания, както и регистрация във всеки фрагментиран участък 

от местообитанието на вида. 

2. Площ на оптималните местообитания. 

3. Плътност на популацията в зоната. 

4. Пасищно натоварване в потенциалните местообитания. 

5. Площ на опожарените местообитания. 

6. Обрастване на оптималните местообитания с храстова и дървесна растителност. 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

Брой находища в 

зоната 

брой > 7 Според доклада, публикуван  в 

„Информационна система за защитени зони 

от екологичната мрежа Натура 2000 на 

МОСВ“, видът беше известен от най-

източната част на зоната (северно от с. 

Беледие Хан и югоизточно от с. Понор). По 

време на изследванията през 2020 г. видът 

беше открит в няколко находища по билните 

части на възвишенията южно и западно от с. 

Понор (в точки 42.91278°N, 23.15313°E; 

42.91131°N, 23.13278°E; 42.915°N, 

23.10334°E; 42.90957°N, 23.08133°E). По 

литературни данни (Beshkov & Nahirnic-

Beshkova in press) видът е известен и от най-

високата част на рида Чепън: 42.9479°N, 

22.95211°E. 

На основата на сравнително широкото и с 

добра свързаност разпространение на 

местообитанието на вида в зоната (открити 

тревисти местообитания върху карстови 

терени) се очаква значително повишаване 

броя на регистрации на вида при последващи 

Зоната е от основно значение за опазване 

на този изключително рядък вид у нас и 

в Европа. 

Установяване на всички находища на 

вида в зоната чрез целенасочени 

проучвания през периода на летеж на 

вида (ноември, при слънчево и тихо 

време), и недопускане на намаляване на 

броя им. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

проучвания и провеждане на мониторинг. 

Площ на 

оптималните 

местообитания 

ha >10 000 ha Според доклада, публикуван  в 

„Информационна система за защитени зони 

от екологичната мрежа Натура 2000 на 

МОСВ“, оптималните му местообитания в 

зоната покриват 1 174 ha, но новите данни 

сочат значително по-голяма площ на 

местообитанията на вида, която е не по-

малка от 10 000 ha и вероятно е близка до 

площта на потенциалните местообитания, 

определени в гореспоменатия доклад. Това 

определя зоната от първостепенно значение 

за опазването на вида в страната, тъй като тя 

покрива около 50% от националната оценка 

на потенциалните местообитания на вида и 

всички пазнати негови находища. 

Чрез допълнителни наблюдения могат да се 

установят оптималните местообитания (тези 

с най-много регистрирани индивиди на 

единица площ). Това може да стане чрез 

целенасочена теренна работа. Тъй като видът 

е свързан с открити места, обрастването с 

храстова и дървесна растителност може да 

доведе до влошаване на качеството на 

местообитанията. 

Установяване на площта на оптималните 

местообитания (тези с най-много 

регистрирани индивиди на единица 

площ) чрез целенасочени теренни 

проучвания. 

Тъй като видът е свързан с открити 

места, обрастването с храстова и 

дървесна растителност може да доведе 

до влошаване на качеството на 

местообитанията. 

Плътност на 

популацията в 

зоната 

индивиди / ha Неизвестна Плътността на популацията може да се 

изчисли чрез преброяване на активните 

мъжки индивиди на единица площ. 

Установяване на плътността на 

популацията в зоната. 

Пасищно животински едър рогат Пасищното натоварване сериозно уврежда Постигане на целевата стойност по този 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

натоварване в 

потенциалните 

местообитания 

единици / ha добитък – 1 

дребен рогат 

добитък – 3 

или по-ниска 

качеството на местообитанието на вида. Тъй 

като ларвите обитават съцветията на равнеца, 

те могат да бъдат погълнати директно или 

прегазени от добитъка. Какавидите са на 

земята и също могат да бъдат стъпкани. 

Практиката да се заграждат площи с 

електропастири и да се пашува добитък 

продължително време в тях е недопустима в 

местообитанията на вида в зоната. Пашуване 

е допустимо само ако се извършва със  

свободно преминаващи животни. 

параметър или по-ниска. Постоянна 

паша на животни в оградени площи е 

недопустима. 

Площ на 

опожарените 

местообитания 

процент от 

оптималните 

местообитания 

в зоната 

≤ 1 Пожарите са най-сериозната заплаха за вида. 

Ако са през есента, могат да изгорят 

женските пеперуди, които обитават 

тревостоя, както и мъжките, които макар и да 

летят, са слаби летци. Пожари по-рано през 

годината могат да унищожат ларвите, 

живеещи в съцветията на равнеца. Повторно 

колонизиране на опожарените участъци е 

много бавен процес поради невъзможността 

на женските да летят. Мащабно опожаряване 

в зоната може да унищожи голяма част от 

популацията и да я сведе до критичния 

минимум.  

Недопускане на пожари независимо от 

произхода им. 

Обрастване на 

оптималните 

местообитания с 

храстова и 

дървесна 

растителност 

процент от 

оптималните 

местообитания 

в зоната 

≤ 1 Тъй като видът е свързан с открити места, 

обрастването с храстова и дървесна 

растителност може да доведе до влошаване 

на качеството на местообитанията. 

Необходимо е проследяване на обрастването 

в оптималните местообитания и при наличие 

Недопускане на обрастване на 

оптималните местообитания на вида с 

храстова и дървесна растителност. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

на такова да се вземат съответните мерки 

(напр. изсичане на храсти). 

 

Необходимост от промени в СДФ - Не 

 

4.1.8. Природозащитни цели за 4042 Polyommatus eroides 

Видът е обитава тревисти и тревисто-храстчеви местообитания в планинските райони на страната, като е регистриран между 600 

и 2400 m н.в. Ларвите се хранят с бобови растения от родовете Chamaecytissus, Genista и др., което обуславя в голяма степен 

разпространението на имагото. Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., видът е в благоприятно 

състояние по всички параметри в двата биогеографски района на разпространение. Според докладването през 2019 г., параметрите 

ареал, популация и обща оценка за континенталния район са променени на неизвестни. 

Според СДФ за зона „Драгоман“, видът е рядък в зоната, данните са със средно качество, оценката за популация е под 2% от 

националната популация на вида, степента на опазване е „А“ (отлично съхранение), популацията е изолирана (оценка „А“), а общото 

състояние е „А“ (отлична стойност). В зоната е известно едно находище, но видът не е намиран при целенасочени проучвания и 

картиране, което обуславя експертна оценка по  

Четвърто ниво за защитената зона, са избрани следните показатели:  

1. Брой находища в зоната – за находище считаме регистрация на вида в нефрагментиран участък от оптималните 

местообитания. 

2. Площ на оптималните местообитания. 

3. Качество на местообитанията, по отношение на пасищно натоварване и други активности. 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

Брой находища в 

зоната 

брой Неизвестна Известна е една предходна точка на 

регистриране на вида в зоната в частта с най-

Подобряване на знанието чрез целенасочени 

проучвания през периода на летеж на вида 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

голяма надморска височина. Видът не е 

установяван при докладването от 2013 г. и няма 

публикувани данни след това. Необходими са 

допълнителни проучвания, за да се провери 

наличието на вида в потенциалните му 

местообитания и да се прецизира броят на 

находищата. 

(май-юли) и поддържане на броя на 

установените находища. 

Площ на 

оптималните 

местообитания 

ha 88 На този етап е използвана стойността за площта 

на териториите с оптимални условия за 

популациите на вида според доклада, 

публикуван  в „Информационна система за 

защитени зони от екологичната мрежа Натура 

2000 на МОСВ“. 

Видът обитава тревисто-храстчеви съобщества с 

участието на Chamaecytisus absinthioides 

(зановец) и някои други бобови растения. 

Такива се срещат в по-високите части на зоната. 

Необходимо е допълнително проучване, за да 

бъдат установени местата, където вида се среща, 

и да се определи площта им. 

Установяване на площта на оптималните 

местообитания в зоната и поддържане на тази 

стойност. 

Стойността на този параметър може да бъде 

прецизирана след провеждане на 

целенасочени проучвания за 

разпространението и местообитанието на вида 

в зоната. 

Пасищно 

натоварване в 

потенциалните 

местообитания 

животински 

единици / ha 

едър рогат 

добитък – 0.3 

дребен рогат 

добитък – 1 

или по-ниска 

Пасищното натоварване сериозно уврежда 

качеството на местообитанието на вида, а 

ларвите биват изяждани случайно, заедно с 

растителната маса. В потенциалните 

местообитания на вида не е установено 

преизпасване и утъпкване. 

Поддържане пашата на добитък в стойности 

не по-големи от максимално допустимите 

целеви такива. 

 

Предложение за промени в СДФ – Не 
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4.1.9. Природозащитни цели за 1032 Unio crassus,Овална речна мида 

Овалната речна мида обитава предимно реки и потоци с чиста вода и високо съдържание на кислород, а по-рядко се среща в 

литорала на езера с течаща вода. Предпочита пясъчно-чакълесто дъно, но се среща и в реки с тинесто-пясъчно или тинесто-глинесто 

дъно. Видът е разпространен в цяла България - р. Дунав, както и средните и долни течения на вътрешните реки от Дунавския, 

Черноморския и Егейския водосбори. Установяван е от 0 до 930 м. надм. височина, като преобладава в зоната между 0 и 500 м. 

Съгласно докладването по Директива за местообитанията през 2013 г., състоянието на вида във всички биогеграфски райони по всички 

параметри е благоприятно. При докладването през 2019 г., състоянието за алпийския и континенталния биогеографски райони е 

променено, както следва: за алпийския – неизвестно за ареал и популация и неблагоприятно-незадоволително (U1) за перспективи и 

обща оценка; за континенталния – неизвестно за популация, перспективи и обща оценка. 

Съгласно СДФ за зона BG0000322 „Драгоман“, видът присъства в зоната според данни със средно качество, а популацията на 

вида в тази зона е незначителна (оценка „D“) спрямо националната популация на вида. Поради това не е правена оценка за степен на 

опазване, изолираност и общо състояние. Видът не е намиран в зоната, а потенциалните му местообитания са определени на 180,46 ha. 

Състоянието му в зоната е определено като неблагоприятно-незадоволително. 

За определяне на цели в защитената зона, са избрани следните показатели:  

1. Брой находища в зоната – за находище считаме всеки линеен километър по обитаван от вида лотичен воден 

обект. 

2. Площ на оптималните местообитания. 

3. Строителство на хидротехнически съоръжения, промяна на брега, промяна на речното корито. 

4. Замърсяване (хронично или залпово). 

 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели 

Брой находища в 

зоната 

брой 1 При предишни теренни изследвания (доклад, 

публикуван в „Информационна система за 

защитени зони от екологичната мрежа Натура 

2000 на МОСВ“), видът не е регистриран. 

Липсата на информация за зоната вероятно се 

дължи на ниската плътност на популациите на 

вида и ограниченото му разпространение. 

При теренните проучвания, проведени през 2020 

Подобряване на знанието чрез целенасочени 

проучвания в най-подходящите 

местообитания за вида. 

Броят на находищата може да бъде 

актуализиран при установяване на вида в 

нови находища, при което целевата стойност 

следва да бъде променена 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели 

г. бяха изследвани общо 14 пробни площадки в 

потенциални местообитания на вида в зоната. 

Той беше регистриран в едно находище в р. 

Блато, в участъка между с. Опицвет и с. Петърч. 

Бяха установени само 2 живи екземпляра и 5 

единични черупки от вида, което е индикация за 

сравнително ниската плътност на неговата 

популация в р. Блато. В Крива река под с. 

Лопушня бяха намерени 2 единични черупки от 

вида, но живи екземпляри не бяха регистрирани, 

поради което за момента нямаме реално 

находище на вида в Крива река. Но не е 

изключено видът да е разпространен и в нея, тъй 

като тя се влива в р. Нишава, в която овалната 

речна мида присъства и би могла в стадий 

глохидиум и с помощта на рибите лесно да се 

разсели към горното течение на Шумска река. 

Очаква се бъдещи, по-целенасочени проучвания 

да допринесат за подобряване на знанието за 

разпространението на вида в зоната. 

Площ на 

оптималните 

местообитания 

ha Неизвестна Съгласно данните от модела на 

местообитанието на вида в специфичния доклад 

за вида в зоната, публикуван в „Информационна 

система за защитени зони от екологичната 

мрежа Натура 2000 на МОСВ“, е посочена площ 

от 180.46 ha на потенциалните местообитания, 

което представлява около 0.11% от 

националната оценка. 

Оптимални местообитания за вида в зоната 

предстои да се определят, като търсенето на 

Определяне на целевата стойност по този 

параметър, след провеждане на целенасочени 

проучвания за разпространението на вида в 

зоната. 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели 

вида трябва да бъде съсредоточено в най-

подходящите местообитания за вида: р. Блато и 

стоящите водоеми по нейното поречие, както и 

другите по-големи реки със сравнително 

постоянни водни количества, които в зоната не 

са много: Шумска река която тече по северната 

граница на зоната и събира водите на много 

потоци по северния склон на Чепън планина; тя 

се влива в р. Нишава под Годеч, в която 

овалната речна мида присъства и би могла в 

стадий глохидиум и с помощта на рибите лесно 

да се разсели към горното течение на Шумска 

река; изследванията трябва да бъдат 

съсредоточени в участъка между селата Шума, 

Лопушня и Върбница; Крива река, която 

събира водите на много потоци от склоновете на 

Мала планина и се влива в р. Блато над с. 

Мрамор. Тъй като при изследванията през 2020 

г. видът беше регистриран в р. Блато може да се 

очаква, че в стадий глохидиум и с помощта на 

рибите мидата лесно би могла да се разсели 

нагоре по течението на реката, както и в някои 

от нейните притоци. Теренните проучвания, 

проведени през 2020 г. показаха, че Крива река, 

въпреки нейното пълноводие през пролетните 

месеци, в края на лятото и през есента пресъхва 

напълно, което показва, че в нея е невъзможно 

съществуването на постоянна популация на 

овалната речна мида. Поява на млади 

екземпляри в реката е възможна само за кратък 

период през пролетно-летните месеци, чрез 

разселване на ларвни стадии (глохидии) с 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели 

помощта на рибите, от свързаната с нея р. Блато, 

където видът беше регистриран през 2020 г. 

Строителство на 

хидротехнически 

съоръжения, 

промяна на брега, 

промяна на 

речното корито 

Процент от 

местообитанията 

на вида 

до 1% от 

ефективно 

заетите 

местообитания 

на вида са 

засегнати 

Според доклада, публикуван в „Информационна 

система за защитени зони от екологичната 

мрежа Натура 2000 на МОСВ“, не са установени 

увредени местообитания на вида. За увреден 

участък ще считаме наличие на 

хидротехническо съоръжение или значителна 

промяна на брега и/или речното корито на един 

линеен километър по коритото или брега на 

обитаван от вида воден обект. Всяка промяна на 

брега се екстраполира като километър от 

местообитанието на вида, съотнесен към площта 

на местообитанието в този участък. 

Поддържане целевата стойност по този 

параметър. 

Замърсяване 

(хронично или 

залпово) 

Процент от 

местообитанията 

на вида 

0% от ефективно 

заетите 

местообитания 

на вида са 

засегнати 

Според доклада, публикуван в „Информационна 

система за защитени зони от екологичната 

мрежа Натура 2000 на МОСВ“, по този 

параметър до 10% от потенциалните 

местообитания на вида са в неблагоприятно-

незадоволително състояние. Тъй като видът не е 

регистриран в зоната, не може да се определи 

каква част от тези увредени участъци попадат в 

ефективно заетите местообитания на вида. За 

увреден участък ще считаме наличие на 

замърсяване или източник/ци на замърсяване на 

един линеен километър от обитаван от вида 

воден обект, съотнесен към площта на 

местообитанието в този участък. 

Постигане минималната целева стойност по 

този параметър. 
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Необходимост от промени в СДФ: 

В резултат от теренните проучвания проведени през 2020 г. видът беше установен в едно находище в ЗЗ „Драгоман“ - р. Блато в 

участъка между с. Опицвет и с. Петърч. Бяха установени само 2 живи екземпляра и 5 единични черупки, което е индикация за 

сравнително ниската плътност на популацията на Unio crassus в р. Блато. Настоящите данни подобряват информацията за популациите 

на U. crassus в страната и са потвърждение за неговото присъствие в ЗЗ „Драгоман“. Това предполага промяна на показателите за вида 

в стардартния формуляр за зоната, както е показано по-долу. 

 

к
о
д

 н
а
 в

и
д

а
 

л
а
т
и

н
ск

о
 н

а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е
 

п
р

и
съ

ст
в

и
е 

м
и

н
и

м
а
л

н
а
 

ч
и

сл
ен

о
ст

 

(и
н

д
.)

 

м
а
к

си
м

а
л

н
а
 

ч
и

сл
е
н

о
ст

 

(и
н

д
.)

 

к
а
т
ег

о
р

и
я

 н
а
 о

б
и

л
и

е 

к
а
ч

ес
т
в

о
 н

а
 д

а
н

н
и

т
е
 

п
о
п

у
л

а
ц

и
я

 

к
о
н

се
р

в
а
ц

и
о
н

ен
 с

т
а
т
у
с
 

и
зо

л
и

р
а
н

о
ст

 

о
б
щ

а
 о

ц
ен

к
а

 

1032 Unio crassus p   V M C C B C 
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4.2.Земноводни и влечуги 

4.2.1. Природозащитни цели за вид 1171 Triturus karelinii, Южен гребенест тритон 

Южният гребенест тритон е широко разпространен в България от морското равнище до около 1500 м н.в. (по изключение и по-

високо). Не е намиран в близост до р. Дунав и долните течения на нейните притоци, както и в северозападните части на Стара пл. 

Обитава стоящи водоеми (най-често такива с неголяма площ и без ихтиофауна) и околностите им, като понякога се отдалечава на 

значително разстояние от водата.  

В стандартния формуляр на ЗЗ „Драгоман“ е посочено, че е известно едно находище и видът е определен като много рядък (оценка V 

за популация). В специфичния доклад по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I.“ природозащитното състояние на вида в зоната е оценено, като „неблагоприятно – незадоволително“. 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация Специфични цели 

Пространствен 

обхват на 

популацията 

Брой квадрати 

1х1 км с 

доказно 

присъствие на 

вида 

Най-малко 1 Според анализа на наличната информация 

(научни публикации, специфичен доклад по 

проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I.“ и др.) видът 

е установен в 1 квадрат от UTM-мрежа с 

резолюция 1х1 км 

Поддържане на пространствения обхват 

на популацията. 

Мониторинг с цел периодично 

потвърждаване на присъствието на вида 

(на всеки 3 години) в UTM-квадрат 

FN6505. 

Относителна 

численост на 

популацията 

Брой 

екземпляри на 

сесия 

(експониране 

на капани) 

Постоянен или 

нарастващ 
Няма налична информация за относителната 

численост на вида. 

Повишаване на знанието. 

Периодично експониране на живоловни 

капани за тритони в Драгоманското и 

Алдомировското блато, и други водоеми. 

Фрагментация, 

предизвикана от 

съществуваща 

транспортна 

инфраструктура 

Обща дължина 

на участъците 

от линейната 

траспортна 

инфраструктур

а (магистрали и 

Не повече от 

50% от общата 

дължина на 

магистрали и 

пътища първи 

и втори клас в 

Участъкът от път „8103“, който е успореден и 

е в непосредствена близост до северния бряг 

на Драгоманското блато е предпоставка за 

редовно прегазване на земноводни и влечуги 

по време на придвижванията им към и от 

Смекчаване на негативния ефект на път 

„8103“ чрез прилагане на инженерни 

мерки (изграждане на проходи и 

поставяне на насочващи огради). 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация Специфични цели 

пътища първи 

и втори клас), 

които 

представляват 

непреодолима 

или трудно 

преодолима 

преграда за 

вида 

зоната блатото. 

Количество на 

местообитанията, 

пригодни за 

размножаване на 

вида 

Брой стоящи 

водоеми с 

доказано 

присъствие на 

вида 

Постоянен или 

нарастващ 
Няма налична информация за броя на 

водоемите. По всяка вероятност видът 

присъства поне в Драгоманското блато, но не е 

доказан. 

Повишаване на знанието. 

Провеждане на целенасочени изследвания 

в Драгоманското и Алдомировското 

блато, и други водоеми. 

Състояние на 

местообитанията, 

пригодни за 

размножаване на 

вида 

Брой стоящи 

водоеми в 

добро 

състояние 

(състоянието 

се оценява по 

тристепенна 

скала) 

Броят на 

водоемите в 

добро 

състояние е 

постоянен или 

нарастващ 

Няма актуална информация за състоянието на 

водоемите от гледна точка пригодност за вида. 

Състоянието на даден водоем (пригодност за 

вида) се основава на комплексна оценка на 

състоянието по следните показатели: 

1. Водно ниво: площта на водоема, отчетена 

през м. юни, представлява над 40% от площта 

на коритото му – добро състояние, между 20 и 

40% – нестабилно състояние, или под 20% – 

лошо състояние. 

2. Покритие на тръстика/папур: площта, заета 

от тръстика/папур представлява под 60% от 

цялата площ на водоема – добро състояние, 

между 60 и 90% – нестабилно състояние, или 

над 90% – лошо състояние. 

3. Замърсяване с битови или др. отпадъци, 

Повишаване на знанието. 

Провеждане на целенасочени изследвания 

в Драгоманското и Алдомировското 

блато, и други водоеми. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация Специфични цели 

екскременти от домашни животни и др.: 

замърсяването засяга под 30% от периметъра 

или площта на водоема – добро състояние, 

между 30 и 60% – нестабилно състояние, или 

над 60% – лошо състояние. 

4. Присъствие на риби: не се очаква 

присъствие на риби – добро състояние, или то 

е много вероятно – неизвестно състояние, или 

е доказано чрез пряко наблюдение – лошо 

състояние. 

Наличие на 

сухоземни 

местообитания с 

естествена 

растителност в 

радиус 500 м около 

стоящите водоеми 

Процентно 

покритие 
Най-малко 50% 

от площта в 

радиус 500 м 

Няма актуална информация за площта на 

териториите с естествена растителност около 

стоящите водоеми в зоната. 

Повишаване на знанието. 

Определяне на площното покритие на 

териториите с естествена растителност в 

радиус 500 м около съществуващите 

стоящи водоеми в зоната. 

Състояние на 

крайречните 

местообитания 

Дължина на 

крайречните 

местообитания 

с естествена 

растителност в 

буфер 20 м 

спрямо оста на 

течението 

(двустранно) 

на всяка от 

реките в зоната 

Най-малко 75% 

от дължината 

на всяка от 

реките в зоната 

Няма актуална информация за характера на 

растителното покритие по протежение на 

реките в зоната. 

Повишаване на знанието. 

Определяне характера на растителното 

покритие в буфер 20 м спрямо оста на 

течението (двустранно) на всяка от реките в 

зоната. 
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4.2.2. Природозащитни цели за вид 1193 Bombina variegata, Жъртокоремна бумка 

Жълтокоремната бумка се среща в предпланинските и планинските райони на странана с изключение на Странджа и източните 

части на Стара пл. Обитава главно планински потоци, но често се среща и в малки блата, временни локви, канавки, корита на чешми и 

др. При пресъхване на водоема преминава към изцяло сухоземен начин на живот. 

В стандартния формуляр на ЗЗ „Драгоман“ е посочено, че са известни две находища и видът е определен като много рядък 

(оценка V за популация). В специфичния доклад по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I.“ природозащитното състояние на вида в зоната е оценено, като „неблагоприятно – незадоволително“ 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация Специфични цели 

Пространствен 

обхват на 

популацията 

Брой квадрати 

1х1 км с 

доказно 

присъствие на 

вида 

Най-малко 2 Според анализа на наличната информация 

(научни публикации, специфичен доклад по 

проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I.“ и др.) видът е 

установен в 2 квадрата от UTM-мрежа с 

резолюция 1х1 км. 

Поддържане на пространствения обхват 

на популацията. 

Мониторинг с цел периодично 

потвърждаване на присъствието на вида 

(на всеки 3 години) в UTM-квадрати 

FN5585 и FN6556. 

Относителна 

численост на 

популацията 

Брой 

екземпляри на 

1000 м (линеен 

трансект) 

Постоянен или 

нарастващ (но 

не по-малък от 

0,46) 

Според специфичния доклад по проект 

„Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I.“, установената през 2012 г. относителна 

численост на вида е 0,46 екземпляра на 1000 

метра. 

Поддържане. 

Мониторинг (на всеки 3 години) с цел 

актуализиране на данните за 

относителната численост на 

популацията. 

Количество на 

местообитанията, 

пригодни за 

размножаване на 

вида 

Брой стоящи 

водоеми с 

доказано 

присъствие на 

вида 

Поне 1 Видът е намиран неколкократно в коритото на 

една чешма (N42.93907 E22.94623), която в случая 

може да се разглежда, като единствения стоящ 

водоем в зоната с доказано присъствие на вида. 

Поддържане. 

Мониторинг с цел периодично 

потвърждаване на присъствието на вида 

(на всеки 3 години). 



150 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация Специфични цели 

Наличие на 

сухоземни 

местообитания с 

естествена 

растителност в 

радиус 500 м около 

стоящите водоеми 

Процентно 

покритие 
Най-малко 50% 

от площта в 

радиус 500 м 

Няма актуална информация за площта на 

териториите с естествена растителност около 

споменатия водоем. 

Повишаване на знанието. 

Определяне на площното покритие на 

териториите с естествена растителност в 

радиус 500 м около точка N42.93907 

E22.94623. 

Състояние на 

крайречните 

местообитания 

Дължина на 

крайречните 

местообитания 

с естествена 

растителност в 

буфер 20 м 

спрямо оста на 

течението 

(двустранно) 

на всяка от 

реките в зоната 

Най-малко 75% 

от дължината 

на всяка от 

реките в зоната 

Няма актуална информация за характера на 

растителното покритие по протежение на реките в 

зоната. 

Повишаване на знанието. 

Определяне характера на растителното 

покритие в буфер 20 м спрямо оста на 

течението (двустранно) на всяка от реките в 

зоната. 

 

4.2.3. Природозащитни цели за вид 1220 Emys orbicularis,  Европейска блатна костенура 

Обикновената блатна костенурка е широко разпространена в България от морското равнище до около 1100 м н.в. Обитава 

всевъзможни типове водоеми, както големи реки и езера, така и малки блата, а понякога се среща и в планински потоци. Способна е да 

се отдалечава на значително разстояние от водата. 

В стандартния формуляр на ЗЗ „Драгоман“ е посочено, че са известни три находища и видът е определен като много рядък 

(оценка V за популация). В специфичния доклад по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I.“ природозащитното състояние на вида в зоната е оценено, като „неблагоприятно – незадоволително“. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация Специфични цели 

Пространствен 

обхват на 

популацията 

Брой квадрати 

1х1 км с 

доказно 

присъствие на 

вида 

Най-малко 3 Според анализа на наличната информация 

(научни публикации, специфичен доклад по 

проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I.“ и др.) видът 

е установен в 3 квадрата от UTM-мрежа с 

резолюция 1х1 км 

Поддържане на пространствения обхват на 

популацията. 

Мониторинг с цел периодично 

потвърждаване на присъствието на вида (на 

всеки 3 години) в следните 3 квадрата от 

UTM-мрежа с резолюция 1х1 км: FN5595, 

FN6505 и FN6506. 

Относителна 

численост на 

популацията 

Брой 

екземпляри на 

1000 м (линеен 

трансект) 

Постоянен или 

нарастващ (но 

не по-малък от 

0,73) 

Според специфичния доклад по проект 

„Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I.“, 

установената през 2012 г. относителна 

численост на вида е 0,73 екземпляра на 1000 

метра. 

Поддържане. 

Мониторинг (на всеки 3 години) с цел 

актуализиране на данните за относителната 

численост на популацията. 

Фрагментация, 

предизвикана от 

съществуваща 

транспортна 

инфраструктура 

Обща дължина 

на участъците 

от линейната 

траспортна 

инфраструктур

а (магистрали и 

пътища първи 

и втори клас), 

които 

представляват 

непреодолима 

или трудно 

преодолима 

преграда за 

вида 

Не повече от 

50% от общата 

дължина на 

магистрали и 

пътища първи 

и втори клас в 

зоната 

Участъкът от път „8103“, който е успореден и 

е в непосредствена близост до северния бряг 

на Драгоманското блато е предпоставка за 

редовно прегазване на земноводни и влечуги 

по време на придвижванията им към и от 

блатото. 

Смекчаване на негативния ефект на път 

„8103“ чрез прилагане на инженерни мерки 

(изграждане на проходи и поставяне на 

насочващи огради). 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация Специфични цели 

Наличие на 

сухоземни 

местообитания с 

естествена 

растителност в 

радиус 500 м около 

стоящите водоеми 

Процентно 

покритие 
Най-малко 50% 

от площта в 

радиус 500 м 

Няма актуална информация за площта на 

териториите с естествена растителност около 

стоящите водоеми в зоната. 

Повишаване на знанието. 

Определяне на площното покритие на 

териториите с естествена растителност в 

радиус 500 м около съществуващите стоящи 

водоеми в зоната. 

Състояние на 

крайречните 

местообитания 

Дължина на 

крайречните 

местообитания 

с естествена 

растителност в 

буфер 20 м 

спрямо оста на 

течението 

(двустранно) 

на всяка от 

реките в зоната 

Най-малко 75% 

от дължината 

на всяка от 

реките в зоната 

Няма актуална информация за характера на 

растителното покритие по протежение на 

реките в зоната. 

Повишаване на знанието. 

Определяне характера на растителното 

покритие в буфер 20 м спрямо оста на течението 

(двустранно) на всяка от реките в зоната. 

 

4.2.4. Природозащитни цели за вид 1217 Testudo hermanni, Шипоопашата костенурка 

В стандартния формуляр оценката за популация е „Р“, а за качеството на данните „DD“. Според специфичния доклад по проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I.“ видът не е установен в 

зоната. Единствените литературни данни за T. hermanni са за района на с. Опицвет, но са отпреди повече от 120 години, след което не е 

публикувана никаква информация за находища в или около защитената зона. 

С оглед на факта, че не бяха открити данни за преки наблюдения на индивиди, може да се смята че присъствието на вида в 

зоната е съмнително. В тази връзка и определянето на конкретни природозащитни цели би било безпредметно. Като единствена цел 

може да се посочи повишаването на знанието, т.е. целенасочено търсене на вида в зоната. 

 

4.3.Бозайнци без прилепи 
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4.3.1. Природозащитни цели за 1335 Spermophilus citellus, Европейски лалугер 

 

Европейският лалугер има относително широко разпространение в България, но през последните десетилетия числеността и 

броят на находищата му намаляват. Среща се и в трите биогеографски района на страната. Защитена зона BG0000322 „Драгоман“ 

попада изцяло в Континенталния биогеографски район.  

Според първото национално докладване по чл. 17 на Директива за местообитанията пред Европейската комисия за периода 

2007-2012 г., оценките на значимостта на ЗЗ „Драгоман“ (BG0000322) за Европейския лалугер, представени в стандартния формуляр, 

са следните: Популация – C (значителна представителност); Опазване – В (добро съхранение); Изолация - С (неизолирана популация в 

рамките на разширен ареал на разпространение); Цялостна оценка – В (добра стойност). При второто докладване по чл. 17 за периода 

2013-2018 г. тези оценки не са променени.  

В рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” в 

ЗЗ BG0000322 „Драгоман“ са установени 4 колонии на Европейския лалугер (данни от 2011-2012 г.). Общото природозащитното 

състояние (ПС) на Европейския лалугер в BG0000322 „Драгоман“ е оценено като „Неблагоприятно - незадоволително“ поради 

намаляване броя на находищата спрямо предходни години и ниската интензивност на косенето и пашата. 

Данните от теренното проучване по определяне на природозащитните цели,  проведеното през 2020 г., показват намаляване на 

броя на колониите след докладването през 2013 г. от 4 на 3. Две от колониите се намират в района на с. Опицвет, а третата – при 

животновъдна ферма на север от гр. Сливница. Имайки предвид наличните литературни данни от предходни периоди (Stefanov, 

Markova 2009) и тези от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза 

І”, може категорично да се заключи, че на територията на ЗЗ „Драгоман“ се наблюдава трайна тенденция към влошаване състоянието 

на популацията на лалугера. Същевременно обилието на вида в трите съществуващи колонии понастоящем е тревожно ниско – то 

варира от 1,8 до 5 дупки на 100 m трансект. Заетите местообитания са с малка площ. Нещо повече, площта на пригодните за лалугера 

местообитания в зоната намалява (преди всичко поради разораване и разработване на кариери), а ниската интензивност на пашата и 

косенето, както и пожарите на места водят до влошаване на състоянието им. Особено силен негативен ефект имат кариерата и депото 

за инертни материали в района на с. Опицвет, чиято площ през последните години силно нараства, засягайки една от колониите на 

лалугера. Изграждането на автомагистрала „Европа“ засилва фрагментацията на пригодните местообитания на вида.   

Целта на опазването на ниво обект за Европейския лалугер в ЗЗ „Драгоман“ се обуславя от негативната популационна тенденция 

на вида в зоната и установените заплахи в потенциалните му местообитания, включително в заетите от вида.  

Целта на опазване на ниво обект е да се подобрява природозащитния статус на Европейския лалугер в ЗЗ „Драгоман“. 

За определяне на специфични цели, са избрани следните параметри: 

1. Брой находища  

2. Обилие 

3. Площ на потенциалните местообитания  
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4. Обрастване с храстова и дървесна растителност и/или орлова папрат и/или рудерални видове  

5. Височина на тревната растителност в потенциалните местообитания  

6. Интензивност на пашата в потенциалните местообитания  

7. Наличие на коситба в ливадите в потенциалните местообитания 

8. Използване на химични съединения в земеделието 

 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

Брой находища Брой колонии 
Най-малко 4 

колонии 

 

Наблюдава се трайна тенденция към 

намаляване броя на колониите в 

зоната. За постигане на БПС е 

необходимо увеличаване броя на 

съществуващите колонии от 3 на 

минимум 4 посредством 

реинтродукции в бивши находища 

на вида (при наличие на подходящи 

условия понастоящем) и създаване 

на благоприятни условия за 

увеличаване на броя на колониите 

посредством естествени 

популационни процеси. 

Увеличаване броя на колониите до 

достигане на БПС на вида в зоната. 

Достигане на максимален брой на 

колониите според капацитета на 

зоната. 

 

Обилие  Среден брой 

дупки на 100 m 

трансект за всяка 

колония 

Обилие от 

минимум 5-10 

дупки средно на 

100 m трансект 

за всяка колония  

 

Според актуалните данни (от 2020 

г.) обилието в съществуващите 

колонии варира от критично ниско в 

две от колониите (респективно 1.8 и 

2.7 дупки на 100 m трансект) до 

ниско в третата колония (5 дупки на 

100 m трансект). Подходът за 

оценяване на обилието на лалугера е 

идентичен със заложения в НСМБ. 

Увеличаване на обилието до 

Подобряване на ПС на лалугера. 

Постигане на по-високи стойности на 

обилие на съществуващите колонии с 

оглед добри перспективи за 

устойчивото им съществуване в 

бъдеще и създаването на предпоставки 

за заемане на нови територии. 

Подпомагане на естественото 

възстановяване на популацията на вида 

в зоната.  
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

достигане на оптимални стойности 

за всяка колония може да се 

постигне посредством подсилване 

на съществуващите колонии, както 

и предприемане на мерки по 

подобряване и поддържане 

състоянието на местообитанията им. 

Площ на 

потенциалните 

местообитания  

 

 

ha Не по-малко от 

10 026.59 ha 

Посочената целева стойност се 

определя от сумата от площите на 

местообитания 6210, 62A0, 6510, 

представени в СДФ за съответните 

местообитания от 2013 г. 

В тези местообитания не бива да се 

извършва разораване, застрояване, 

разработване на кариери и др. 

дейности, които да влошават 

състоянието им и/или да намаляват 

площта им. 

Поддържане на доброто състояние и 

площта на местообитания: 6210 

Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху варовик 

(Festuco Brometalia) (*важни 

местообитания на орхидеи), 62A0 - 

Източни субсредиземноморски сухи 

тревни съобщества, 6510 - Низинни 

сенокосни ливади.  

Поддържане на оптимални за вида 

условия в настоящите му находища, 

както и подпомагане на естественото 

възстановяване на популацията на вида 

в зоната посредством поддържане на 

пригодните, незаети понастоящем 

територии. 

 

Обрастване с 

храстова и дървесна 

растителност и/или 

орлова папрат 

и/или рудерални 

 

 

%/ha 

Не повече от 5% 

за всеки 1 хектар 

в сегашните 

находища и не 

повече от 20 % 

за всеки 1 хектар 

Този параметър се отнася не само за 

заетите от вида местообитания, но и 

за потенциалните такива, тъй като 

поддържането му в оптимални 

стойности би позволило 

разширяване на колониите в 

Поддържане на БПС на 

местообитанието и неговите 

характеристики, които са от значение 

за лалугера. 

Поддържане на оптимални за вида 

условия в настоящите му находища, 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

видове  

 

в незаетите 

участъци на 

потенциалните 

местообитания 

 

съседни територии и заемането на 

нови такива в бъдеще. Това ще 

осигури добри перспективи за вида 

в зоната в дългосрочен план. 

както и подпомагане на естественото 

възстановяване на популацията на вида 

в зоната посредством поддържане на 

пригодните, незаети понастоящем 

територии. 

Височина на 

тревната 

растителност в 

потенциалните 

местообитания  

 

cm Не повече от 15 

cm в резултат на 

паша и/или 

косене (но не 

опожаряване). 

При ливади 

може да е по-

висока преди 

косене, но да 

няма забавяне на 

косенето след 

узряване на 

тревата. 

Оптималната височина на тревната 

растителност в местообитанията на 

лалугера не бива да надхвърля 10-15 

см. В някои участъци от 

местообитанията на вида в зоната 

стойността на този параметър 

излиза от приемливите граници 

поради недостатъчни паша и/или 

косене. Параметърът е формулиран 

за пригодните местообитания, а не 

само за заетите от вида, тъй като 

поддържането му в оптимални 

стойности би позволило 

разширяване на колониите в 

съседни територии и заемане на 

нови такива в бъдеще. Това ще 

осигури добри перспективи за вида 

в зоната в дългосрочен план. 

Поддържане на оптимални за вида 

условия в настоящите му находища, 

както и подпомагане на естественото 

възстановяване на популацията на вида 

в зоната посредством поддържане на 

пригодните, незаети понастоящем 

територии.  

Постигане на природозащитните цели 

за местообитания 6210, 62A0, 6510, 

което би осигурило благоприятни 

условия за Европейския лалугер.  

 

Интензивност на 

пашата  в 

потенциалните 

местообитания  

 

Брой животински 

единици (ЖЕ)/ha 

0,3-1,5 ЖЕ/ha 

за 

местообитания 

40А0, 6410, 6510 

Този параметър е от значение за 

поддържане на ПС на лалугера и 

предотвратяване на сукцесионни 

процеси, които в дългосрочен план 

биха могли да доведат до загуба на 

пригодни местообитания. Отнася се 

Поддържане на БПС на пригодни за 

лалугера местообитания с кодове 

40А0, 6410, 6510, 6110, 6210, 62А0. 

Поддържане на състоянието чрез 

регулиране на интензивността на 

пашата, прилагане на екстензивно 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

и 

0,3-1,0 ЖЕ/ha 

за 

местообитания 

6110, 6210, 62А0 

 

за потенциалните местообитания 

(вкл. незаетите понастоящем) с 

оглед подпомагане на естественото 

възстановяване на популацията на 

вида в зоната. 

животновъдство. 

Поддържане на оптимална височина на 

тревната растителност в 

местообитанията на лалугера (не 

повече от 10-15 см). 

Наличие на коситба 

в ливадите в 

потенциалните 

местообитания  

наличие/ 

отсъствие 

В местообитания 

6410 и 6510 се 

коси всяка 

година един или 

два пъти според 

характеристикат

а на ливадата 

 

Този параметър е от значение за 

поддържане на ПС на лалугера и 

предотвратяване на сукцесионни 

процеси, които в дългосрочен план 

биха могли да доведат до загуба на 

пригодни местообитания. Отнася се 

за потенциалните местообитания 

(вкл. незаетите понастоящем) с 

оглед подпомагане на естественото 

възстановяване на популацията на 

вида в зоната. 

Оптималната височина на тревната 

растителност от максимум 10-15 см 

може да е по-висока в ливади преди 

окосяване, но на бива да има 

забавяне на косенето след узряване 

на тревата. 

Поддържане на оптимални условия за 

вида в потенциалните му 

местообитания.  

Поддържане на оптимална височина на 

тревната растителност в 

местообитанията на лалугера (не 

повече от 10-15 см). 

 

 

Използване на 

химични 

съединения в 

земеделието  

Не се използват 

такива  

Не се използват 

химични 

съединения в 

находищата, 

включително в 

Лалугерите често навлизат в 

разположени в съседство на 

колонията обработваеми площи, за 

да се хранят. Ето защо използването 

на родентициди, пестициди и други 

Поддържане на БПС на Европейския 

лалугер посредством предотвратяване 

на вредно въздействие от химични 

съединения.  
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

буферна зона 

(ивица от 500 m 

около 

колонията) 

химични съединения и препарати в 

земеделието в близост до 

находищата представлява заплаха, 

макар да не засяга директно заетото 

от вида местообитание. 

 

Цитирана литература:  

Stefanov V., Markova E., 2009, Distribution and Current Status of the European Souslik (Spermophilus citellus L.) in Sofia Valley and the 

Adjacent Areas, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 23:sup1, 381-384. DOI:10.1080/13102818.2009.10818444 

 

 

4.3.2. Природозащитни цели за 1352 Canis lupus, Европейски вълк 

 

Защитена зона „Драгоман“ (BG0000322) изцяло попада в Континентален биогеографски район. 

Според първото Национално докладване по чл. 17 на Директива за местообитанията пред Европейската комисия за периода 

2007-2012 г., оценките на значимостта на ЗЗ „Драгоман“ (BG0000322) за Европейския вълк, представени в стандартния формуляр 

(СДФ), са следните: Популация – С (размерът и плътността на популацията на вълка в зоната са значителни, в сравнение, с 

популациите, представени в границите на популациите на националната територия); Опазване – А (местообитанието е отлично 

съхранено); Изолираност – С (неизолирана популация); Общата оценка за опазването на вида в зоната е отлична (А). Според СДФ 

видът присъства в зоната целогодишно с по няколко екземпляра (1-2) като това най-вероятно са индивиди, преминаващи от съседната 

зона „Западна Стара планина и Предбалкан“.  

При проучванията по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – 

фаза І” в ЗЗ „Драгоман“ (BG0000322) природозащитното състояние (ПС) на вида в зоната се оценява като неблагоприятно – 

незадоволително  поради недостатъчно събрана информация. При второто докладване по чл. 17 за периода 2013-2018 г. тези оценки по 

отношение на целевия вид не са променени. 

Горските местообитания са от изключителна важност за вълка. На територията на ЗЗ „Драгоман“ площта им възлиза на 2462,97 

ha (11.53%). При второто докладване по чл. 17 за периода 2013-2018 г., има промяна в СДФ на някои от горските местообитанията. 

Причините за промените в СДФ, може да се окажат ключови и за вълка в зоната, а именно: природно местообитание 91М0 (Балкано-
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панонски церово-горунови гори) и природно местообитание 91Н0 (Панонски гори с Quercus pubescens) в защитена зона „Драгоман” са 

силно антропогенно повлияни следствие замяна с интензивни горски култури, голи сечи, паша, пожари, действащи кариери. В 

пределите на зоната има и новоустановено природно местообитание - 9180* (Смесени гори от типа Tilio-Acerion). Относно природно 

местообитание 9170 (Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum) е отчетена по-малка площ спрямо референтната за зоната, което 

се дължи на по-прецизното картиране и не се отразява на благоприятното състояние на местообитанието.  

Данните от теренното проучване по определяне на природозащитните цели,  проведеното през 2020 г., показват стабилно 

присъствие на вълка в района. Това се потвърждава и от сведенията за отстреляните вълци на територията на ЗЗ „Драгоман“ през 

последните години. При проведените анкети сред животновъди, местни жители и най-вече ловци всички съобщават за наличие на 

вълци в периферията на зоната. Животновъдите съобщават за нападения на стадата от вълци дори през летния сезон, регистрирани са 

нападения и върху ловни кучета. Това може да е резултат от нарушена популационна структура в резултат от дългогодишното 

преследване на вълка, който е и ловен обект.  

 

За определяне на специфичните цели, са избрани следните показатели:  

1. Размер на популацията  

2. Обща площ на потенциалните местообитания в границите на зоната 

3. Свързаност на местообитанията  

4. Фрагментация на местообитанията  

5. Местообитание, представляващо хранителен потенциал за вида  

6. Хранителна база 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Размер на 

популацията 

Брой 

индивиди 

най-малко 4 Съгласно специфичния доклад, публикуван на 

страницата на Информационната система за 

защитените зони от екологичната мрежа 

Натура 2000, вълците докладвани в ЗЗ 

Драгоман най-вероятно са индивиди 

преминаващи от съседната ЗЗ  „Западна Стара 

планина и Предбалкан“ 

Видът остава за поддържане. Необходими 

са допълнителни проучвания.  

Обща площ на 

потенциалните 

местообитания в 

границите на 

ha 7356 ha най-

малко 

Съгласно специфичния доклад, публикуван на 

страницата на Информационната система за 

защитените зони от екологичната мрежа 

Натура 2000, площта на пригодните за вълка  

Подобряване на структурата и функциите 

на горските местообитания в зоната, чрез 

прилагане на подходящи лесовъдски 

практики.  
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

зоната местообитания се оценява на 34,44% от площта 

на зоната.  

Пригодните за сърцевинна зона местообитания 

са малки по площ (2,8% от площта на зоната) 

Спазването на специфичните цели, 

предложени за подобряване на 

природозащитното състояние на горските 

местообитания в ЗЗ „Драгоман“ 

определени на Четвърто ниво, ще се 

отрази благоприятно на популацията на 

вълка  (увеличаване площта на 

пригодните за вълка местообитания и 

увеличаване на местообитанията, 

подходящи за сърцевинна зона) 

Свързаност на 

местообитанията 

ha  7356  ha най-

малко 

Понастоящем 34,44% от цялата площ е 

подходяща за биокоридор 

Увеличаване на площта подходяща за 

биокоридори 

Фрагментация на 

местообитанията 

Брой 

фрагментира

щи елементи 

3 Новопостроената АМ „Европа“ и 

разширяването на пътната мрежа на 

територията на ЗЗ „Драгоман“ и съседната ЗЗ  

„Западна Стара планина и Предбалкан“ 

 да се установят своевременно 

конфликтните участъци по 

пътищата в зоната  

 да се изградят проходи за диви 

животни  

 да се ограничи скоростта на 

движение в опасните зони 

Местообитание, 

представляващо 

хранителен 

потенциал за вида  

% от общата 

площ на 

местообитани

ето 

Да се увеличи 

площта на 

местообитани

ята с висок 

хранителен 

потенциал  

В ЗЗ „Драгоман“ само 11, 47% от площта е с 

висок хранителен потенциал (копитни) и 63,63 

% със среден потенциал. При проучването 2020 

г. се установи, че в района се увеличава 

плътността на дивия заек (допълнителен 

хранителен потенциал)  

Мониторинг на видовете - хранителна 

база на вълка. Проследяване и на 

тенденциите в числеността на чакалите и 

скитащите кучета в зоната, като 

потенциални конкуренти на вълка.  

Хранителна база инд./ha минимална 

средна 

плътност на 

дивеча:  

сърна – 0,015 

инд./hа; 

2. дива свиня 

– 0,015 

Напоследък се забелязва тенденция на 

намаляване в числеността на дивата свиня в 

вероятно, заради епидемията от Африканската 

чума  

Увеличаване на дивеча основна 

хранителна база на вълка в района.  
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

инд./hа; 

 

 

4.3.3. Природозащитни цели за 2635 Vormela peregusna, Пъстър пор 

 

Пъстрият пор е рядък вид, който се характеризира с мозаично разпространение в цялата страна, без високите части на планините 

и големите горски масиви. Видът фигурира в стандартните формуляри на 181 защитени зони в мрежата Натура 2000. Среща се и в 

трите биогеографски района в България. Защитена зона BG0000322 „Драгоман“ попада изцяло в Континенталния биогеографски район.  

Според първото национално докладване по чл. 17 на Директива за местообитанията пред Европейската комисия за периода 

2007-2012 г., оценките на значимостта на ЗЗ „Драгоман“ (BG0000322) за Пъстрия пор, представени в стандартния формуляр, са 

следните: Популация – C (значителна представителност); Опазване – В (добро съхранение); Изолация - С (неизолирана популация в 

рамките на разширен ареал на разпространение); Цялостна оценка – В (добра стойност). При второто докладване по чл. 17 за периода 

2013-2018 г. тези оценки не са променени.  

В рамките на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” в 

ЗЗ BG0000322 „Драгоман“ е установено само едно находище на пъстрия пор, което се обяснява с трудното му регистриране. Посочва 

се, че предвид площта на пригодните местообитания е възможно територията на зоната да се обитава от 9-10 екземпляра. Общото 

природозащитното състояние (ПС) на вида в зоната е оценено като „Неблагоприятно - незадоволително“ поради установени заплахи 

(ниска интензивност на пашата, сукцесионни процеси, пътен трафик) и недостатъчната му проученост. Същото находище се 

потвърждава и от данни от 2013 г. (непубл. данни).   

Според изготвения по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – 

фаза І” модел на потенциалните местообитания на пъстрия пор, тяхната площ възлиза на 9512,8 хектара. Хранителната база на вида в 

зоната включва лалугер (Spermophilus citellus), сляпо куче (Nannospalax leucodon), мишевидни гризачи (Microtus sp., Apodemus sp., Mus 

sp.), както и изобилие от земноводни, влечуги и яйца на птици, гнездящи най-вече в района на Драгоманското блато и Алдомировското 

блато. От особено значение за поддържане популацията на пъстрия пор е състоянието на оптималната му плячка – лалугера. Данните 

от първото картиране и тези от настоящата теренна работа по определяне на природозащитните цели сочат негативна тенденция по 

отношение на популацията на този гризач.  

Същевременно теренното проучване през 2020 г. показва наличие и на други заплахи за пъстрия пор в зоната, в това число 

влошаване състоянието  на пригодни местообитания в резултат на разработване на кариери, пожари и др. Особено силен негативен 

ефект имат кариерата и депото за инертни материали в района на с. Опицвет, чиято площ през последните години силно нарасна, 

засягайки една от колониите на лалугера.  
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От съседните на зоната територии, разположените на юг и югозапад от нея предоставят най-обширни пригодни местообитания, 

заети от вида (Spassov et al. 2022, Ivanov, Spassov 2015, Зидарова, непубл. данни). Изграждането на автомагистрала „Европа“, обаче,  

създава бариерен ефект, който ще попречи на свободното придвижване на индивиди и респективно на генетичния обмен в рамките на 

популацията на пъстрия пор. В резултат ще е налице значителна степен на изолация на пъстрия пор на територията на ЗЗ „Драгоман“. 

Целта на опазването на ниво обект за пъстрия пор в ЗЗ „Драгоман“ се обуславя от недостатъчната информация за 

разпространението му в зоната и респективно необходимостта от допълнителни  данни за броя на находищата му, както и негативната 

популационна тенденция на оптималната му плячка, Европейския лалугер (виж Природозащитни цели за Европейски лалугер, 

Spermophilus citellus) и установените заплахи в потенциалните местообитания на пъстрия пор.  

Целта на опазване на ниво обект е да се подобрява природозащитния статус на пъстрия пор в ЗЗ „Драгоман“. 

За определяне на специфични цели са избрани следните параметри: 

1. Размер на популацията 

2. Площ на оптимално местообитание  

3. Състояние на оптималната плячка 

4. Интензивност на пашата 

5. Наличие на коситба в ливадите 

6. Фрагментация на местообитанията 

Целите са формулирани по параметри в таблицата по-долу. 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

Размер на 

популацията 

Брой находища Неизвестна 

 

Необходими са допълнителни 

данни, които да се осигурят през 

следващите 2-3 години. 

Предполагаемата численост на 

популацията в зоната според 

специфичния доклад за вида, 

публикуван в „Информационна 

система за защитени зони от 

екологичната мрежа Натура 2000 на 

МОСВ“, е 9-10 индивида. 

Подобряване познанието за популацията 

на вида в зоната с оглед уточняване на 

целевата стойност на параметъра. 



163 
 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

Площ на оптимално 

местообитание  

 

ha Не по-малко от 

11 527. 28 ha 

 

Според изготвения модел на 

подходящите местообитания за 

специфичния доклад за пъстрия пор 

от 2013 г., площта им е 9512,8 ha. С 

оглед специфичната цел по този 

параметър, обаче, е възприета малко 

по-висока стойност. Посочената 

целева стойност се определя от 

сумата от площите на 

местообитания 40A0, 6110, 6210, 

62A0, 6410, 6510, представени в 

СДФ за съответните местообитания 

от 2013 г.  

Поддържане на БПС на пригодните за 

пъстрия пор местообитания с тревна и 

храстова растителност, а именно: 40A0, 

6110, 6210, 62A0, 6410, 6510. 

Поддържане на площта на тези 

природни местообитания. Недопускане 

на унищожаване на местообитанията и 

загуба на площи. 

Състояние на 

оптималната 

плячка 

Брой колонии 

и обилие на 

лалугера  

Най-малко 4 

колонии и 

обилие от 

минимум 5-10 

дупки средно 

на 100 m 

трансект за 

всяка колония 

 

Налице е трайна тенденция към 

влошаване състоянието на 

популацията на лалугера в зоната. 

Броят на находищата му намалява. 

Според актуалните данни (от 2020 

г.) обилието в съществуващите 

колонии е от критично ниско в две 

от колониите (1.8 и 2.7 дупки на 100 

m трансект) до ниско в третата 

колония (5 дупки на 100 m 

трансект). 

Подобряване на ПС на лалугера, което 

да осигури добри показатели на 

разпространение и обилие на 

оптималната плячка на пъстрия пор в 

зоната съобразно капацитета й. 

Интензивност на 

пашата 

Брой 

Животински 

единици 

(ЖЕ)/ha 

0,3-1,5 ЖЕ/ha 

за 

местообитания 

40А0, 6410, 

Този параметър е от значение за 

поддържане на ПС на лалугера като 

оптимална плячка на пъстрия пор и 

предотвратяване на сукцесионни 

процеси, които в дългосрочен план 

биха могли да доведат до загуба на 

Поддържане на БПС на пригодни за 

пъстрия пор местообитания с кодове 

40А0, 6410, 6510, 6110, 6210, 62А0 и на 

лалугера като оптимална плячка на 

пъстрия пор. Поддържане на 

състоянието чрез регулиране на 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

6510 и 

0,3-1,0 ЖЕ/ha 

за 

местообитания 

6110, 6210, 

62А0 

 

 

местообитания за пъстрия пор. интензивността на пашата, прилагане на 

екстензивно животновъдство. 

 

Наличие на коситба 

в ливадите  

наличие/ 

отсъствие 

В 

местообитания 

6410 и 6510 се 

коси всяка 

година един 

или 

два пъти 

според 

характеристика

та на ливадата 

Този параметър е от значение за 

поддържане на ПС на лалугера като 

оптимална плячка на пъстрия пор и 

предотвратяване на сукцесионни 

процеси, които в дългосрочен план 

биха могли да доведат до загуба на 

местообитания на пъстрия пор.  

Поддържане на БПС на пригодните за 

пъстрия пор местообитания с кодове 

6410 и 6510.  

Фрагментация на 

местообитанията 

 

 

наличие/ 

отсъствие на 

бариери 

 

 

Липсват 

изкуствени 

бариери за 

свободното 

придвижване 

на индивиди и 

респективно за 

генетичен 

обмен в 

Изграждането на автомагистрала 

„Европа“ води до фрагментация на 

местообитанията на пъстрия пор в 

района и изолация за вида в ЗЗ 

„Драгоман“, което в дългосрочен 

план може да доведе до инбридинг и 

негативна тенденция по отношение 

на състоянието на популацията в 

зоната. За целта е необходимо 

Поддържане на добра свързаност между 

пригодните за пъстрия пор 

местообитания в ЗЗ „Драгоман“ и 

съседни територии, предоставящи 

такива местообитания. Осигуряване на 

свободното придвижване на индивиди и 

респективно генетичния обмен в 

рамките на популацията на пъстрия пор 

в района. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели  

рамките на 

популацията в  

пригодните 

местообитания 

в зоната и в 

съседните 

територии.  

изграждане на пасажи за диви 

животни, които да сведат до 

минимум бариерния ефект. 

Не се създават нови изкуствени бариери. 

Предприемат се мерки за намаляване 

ефекта от съществуващите. 

 

Цитирана литература:  

Ivanov V., Spassov N. 2015. Some new data on the distribution, habitats and ecology of the threatened European mustelids Mustela eversmanii 

and Vormela peregusna in Bulgaria. Historia naturalis bulgarica, 21: 267-271. 

Spassov, N., Georgiev, K., Ivanova, N., Ivanov, V., 2002. Study of the status of marbled polecat (Vormela peregusna peregusna Guld.) in 

Western and North-Eastern Bulgaria with data on the status of its potential main prey species and competitors. — Historia naturalis 

bulgarica, 14: 123—140. 

 

4.3.4. Природозащитни цели за 1355 Lutra lutra, Видра 

 

Видрата (Lutra lutra) е хищен бозайник от семейство Порови (Mustelidae), който обитава сладководни и бракични водоеми у нас. 

Храни се  основно с водни организми - риба, раци, миди и др. Предпочита запазени брегови ивици обрасли с дървесна и храстова 

растителност, където си прави бърлоги и укрития (Кошев и др. 2013). В Червената книга на България (ЧКБ), видът е включен като 

„уязвим“ (Спиридонов, Спасов 2011). 

ЗЗ BG0000322 „Драгоман“ е разположена изцяло в континентален биогеографски регион (CON), където видрата по отношение 

на площта на разпространение, численост на популацията, местообитания и бъдещи перспективи е определена в благоприятно 

състояние (FV) през 2007-2012 и 2013-2018г (EEA 2020). По отношение на периода 2013-2018г по трите показателя е постъпило 

възражение от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) (08.03.2020 - EEA 2020), в което се предлага на база оценката в ЧКБ 

популацията да бъде поставена в неблагоприятно - незадоволително състояние (U1) поради значителното незаконно отстрелване от 

рибари и интензивни рибовъдни стопанства, които считат вида за вредител. Предлага се параметър „местообитание“ също да бъде - U1, 
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тъй като са изградени много малки водноелектрически централи (ВЕЦ), които променят значително качеството на водата и намаляват 

рибните популации. Предлага се бъдещите перспективи да бъдат променени на U1 поради гореспоменатите причини (EEA 2020).  

Според стандартния формуляр на защитената зона (СДФ) качество на данните за видрата е „добро“ (G), т.е. базира се изцяло на 

наблюдения на терен. Популацията е оценена на 3-4 индивида (мин-макс) или 2% >= p > 0% в сравнение с тези на националната 

популация. Опазването е (C) - средно или слабо опазване. Изолираността на популацията е с оценка (B), т.е. популацията не е 

изолирана, но е на границата на района на разпространение. Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на видрата е със 

значима стойност (С). Целевият обект не е включен в НПРД, като обект на конкретна мярка в зоната.  

Специфичен видов доклад за състоянието на вида в зоната има достъпен само за докладването за периода 2007-2012г. Обща 

оценка по четирите критерия на благоприятно природозащитно състояние (БПС) е „неблагоприятно – незадоволително“ (Петров 2013).  

На база дългогодишни изследвания в района, съществуват данни за присъствие на вида от най-малко 2005 г насам (Й. Кошев – 

непубл. данни). На тази основа местообитанията на видрата могат да се обособят в три основни локации: 1) Драгоманско блато; 2) 

Алдомировско блато; 3) изворите на река Блато (протежението на реката в зоната) и всички прилежащи водоеми, вкл. тези около с. 

Безден, блатото до с. Опицвет и рибарниците на с. Петърч.   

Общо записите са повече от 20. Тъй като видът се счита за лесно наблюдаван и не винаги са правени точни записи - негови 

следи се откриват често при посещение на водоемите. Най–много локации на видра има в границите на Драгоманско блато: множество 

регистрирани следи, заснети с фотокапан видри, зимни пързалки в снега и т.н. (Сдружение за Дива Природа „Балкани“ – непубл. 

данни). На 6.05.2020 минимум 2 възрастни и 2 млади индивида са заснети на видео в Драгоманско блато (БФБ – непубл. данни). 

Алдомировско блато също се обитава от вида. При напълно пресъхнало Алдомировско блато  през октомври 2020г. са открити стари 

екскременти, което показва, че видът е обитавал, но напуснал водоема след неговото пресъхване (СДП Балкани, БФБ - непубл. данни). 

Другата основна част от популацията се намира в р. Блато и прилежащите й водоеми (блатото до с. Опицвет, рибарниците на с. Петърч, 

изворите на реката до с. Безден и др.) (Й. Кошев – непубл. данни). Възможно е другите непресъхващи потоци/реки като Шумска река 

временно да се обитават от млади неполовозрели видри. На база така направения анализ може да се предположи, че броят на видрите е 

по-голям от предложения в СДФ. Популацията може да се оцени на най-малко 5 и максимум 7 възрастни индивида (Георгиев, Кошев 

2006, Кошев 2009).  

Основните заплахи за вида в защитената зона може да се определят като: 

 Непостоянно водно ниво на двата основни стоящи водоема – Драгоманско и Алдомировско блато. Непостоянните води пряко 

влияят на състоянието на рибните популации, основна хранителната база.  

 Опожаряване на местообитанията. Пряко влияе на качеството на водата, а от там на рибните популации. Унищожава 

растителността в чиято основа видрата си прави укритията. Няколко пъти пълно или частично опожаряване на Драгоманско и 

Алдомировско блато през 2016, 2018 и 2020г (РИОСВ-София, МОСВ) 
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 Бракониерство на видри по протежение на река Блато. Под бракониерство тук се има предвид нерегламентиран отстрел/улов на 

видри. Най-често това се извършва от рибовъди/арендатори/пазачи на водоеми и други, които при анкетиране открито го 

споменават. 

 Смъртност от автомобилен трафик и бариерен ефект - фрагментация. През 2018 е регистрирана видра, жертва на автомобилния 

трафик на река Беличка на юг от рибарници Петърч. Този негативен фактор може да се засили с пускането в експлоатация на 

АМ „Европа“, която няма предвидени проходи за видри в участъците до Алдомировско и Драгоманско блато.  

 Унищожаване на дървесно-храстовата растителност по бреговете – пожар, сеч, утъпкване от добитък (до с. Големо Малово), 

почистването на крайречната растителност по река Блато и др.  

 Индустриално и битово замърсяване. На 

 Драгоманското блато дългогодишен проблем е заустването на непречистените битови отпадни води от град Драгоман направо в 

блатото. В югозападната част на блатото се наблюдава засилен процес на еутрофикация и има опасност от формирането на 

анаеробна среда във водата (Шурулинков 2014). Проблемът е факти поради липса на Пречиствателна станция за отпадъчни води 

(ПСОВ), като се наблюдава огромна смъртност на риби при маловодие. Замърсяване на водите на р. Блато от индустриални 

източници Постъпили сигнали в РИОСВ – София за замърсяване (замърсяване на р. Блато на юг от зоната, заустяване на 

индустриални отпадъчни води до с. Опицвет). 

 Инвестиционни намерения за застрояване на територията на рибарниците Петърч (Окончателен проект на Общ устройствен 

план на община Костинброд  и екологична оценка към него). 

 Липса на план за управление на рибните ресурси. Липсва план за зарибяване по отношение на видовете риба, също къде, как и 

по-колко да се риболовства.  

От проучената до момента информация Драгоманско и Алдомировско блато не са водни обекти по Закона за водите и съответно 

нямат мониторинг и цели за опазването им и респективно няма пункт за пробонабиране към Националната система за мониторинг на 

околната среда, „Мониторинг на води“. 

За определяне на цели за защитената зона, са избрани следните показатели:  

1. Размер на популацията. 

2. Площ на потенциалните местообитания в границите на защитената зона. 

3. Площ на стоящите водоеми в зоната.  

4. Дължина на речните участъци, подходящи за обитаване. 

5. Степен на фрагментация. 

6. Качество на водата – въз основа на екологични показатели (БЕК Макрозообентос, Фитобентос, Риби). 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

Размер на 

популацията 

брой Най-малко 5 

индивида 

Популационната оценката (3-4 индивида) в 

СДФ може да се счита за занижена, понеже са 

установени следи в три основни 

местообитания, като например в едно от тях 

регистрирани едновременно 2 възрастни 

видри.  

Данните относно числеността на вида 

показват, че местообитанията предполагат 

естествената структура на популацията. 

Видът се нуждае от възстановяване. 

Конкретни дейности намаляващи фактора 

„смъртност“, които могат да се приемат са: 

- намаляване на случаите на бракониерство, 

чрез проверки от компетентните пргани, 

поставяне на електропастири на рибарниците, 

изплащане на компенсаторни мерки за щети от 

видри и други. 

-ограничаване на автомобилния трафик в 

застрашени зони, като пътя Драгоман-Големо 

Малово  

- проверка на функционирането на проходите 

за животни на АМ „Европа“ и ако е 

необходимо планиране и изграждане на нови  

- превенция на пожари 

Площ на стоящите 

водоеми* 

ha Най-малко     

306** ha  

 

Съгласно специфичния доклад, публикуван на 

страницата на Информационната система за 

защитените зони от екологичната мрежа 

Натура 2000 (Петров 2013), общата площ на 

потенциалните нефрагментирани 

местообитания „намалява през годините“. 

Поддържане на водната площ на Драгоманско 

и Алдомировско блато, водоемите до с. 

Безден, рибарниците на Петърч до посочената 

площ, като не с позволява пресъхване или 

промяна на начина на ползване.   

Своевременно запушване на губилища и 

понори.  

Площ на 

потенциалните 

местообитания в 

границите на 

защитената зона 

ha Най-малко     

830,49 ha 

 

 

Съгласно специфичния доклад, публикуван на 

страницата на Информационната система за 

защитените зони от екологичната мрежа 

Натура 2000 (Петров 2013), общата площ на 

потенциалните нефрагментирани 

местообитания  включва: подходящи брегове с 

различна пригодност, площ обхващаща 

водното огледало на всички водоеми в зоната 

и ивицата от 20 м в страни от границата на 

Поддържане на покритието с дървесно 

храстова растителност на бреговите ивици на 

сладководните водоеми, което осигурява 

благоприятно състояние за видрата в зоната. 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 
Допълнителна информация. Специфични цели 

водата върху брега. Целевата стойност по този 

параметър е посочена в същия доклад. 

Дължина и площ на 

речните участъци, 

подходящи за 

обитаване и площта 

на бреговете им  

km 

ha 

Най-малко 

74,05 km, а 

площта на 

бреговете им 

e 693,03 ha,  

Съгласно специфичния доклад, публикуван на 

страницата на Информационната система за 

защитените зони от екологичната мрежа 

Натура 2000 (Петров 2013), съществуват речни 

участъци с постоянно присъствие на видра и 

предоставящи подходящи местообитани, но 

„намалява през годините“. 

Поддържане на дължината на речните 

участъци, подходящи за обитаване, което 

осигурява благоприятно състояние за видрата 

в зоната. 

Степен на 

фрагментация 

Брой 

фрагментиращи 

елементи 

1 В защитената зона са установен бариерен 

ефект за вида водещ до фрагментация, като 

АМ „Европа“ и третокласната пътна мрежа.  

Извършване на конкретни дефрагментационни 

дейности, целящи подобряване на състоянието 

на вида в зоната. Като например изграждане на 

проходи за диви животни, ако се окаже 

необходимо, изкуствени неравности за 

намаляване на скоростта по третокласната 

пътна мрежа Драгоман – с. Големо Малово, 

поставяне на табели и знаци за намаления на 

скоростта.  

Качество на водата 

– въз основа на 

екологични 

показатели (БЕК 

Макрозообентос, 

Фитобентос, Риби) 

Клас на качество 

на водата 

По-високо 

или равно на 

Клас 2 

Настоящото състояние на качеството на водата 

е умерено (Клас 3), съгласно ПУРБ 

(https://wabd.bg/docs/plans/purb1621/04_Razdel_

4_Monitoring.pdf). По време на теренната 

работа не са регистрирани източници на 

замърсяване или други сериозни заплахи в 

обследваните участъци.  

Включване на Драгоманско и Алдомировско 

блато, като пункт за пробонабиране към 

Националната система за мониторинг на 

околната среда, „Мониторинг на води“. 

Поддържане на водните тела в добро 

хидрологично състояние, които осигуряват и 

достатъчна хранителна база. 

Мониторинг по РДВ.   

Изграждане на ПСОВ на гр. Драгоман. 

Зачестени проверки за нераглементирано 

заустяване на отпадни води. 
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Забележки: *-този параметър не присъства в специфичните цели за видра в ЗЗ „Кресна-Илинденци“; ** Площта на всички стоящи 

водоеми е подадена от ГИС експерта, като само за Драгоманско и Алдомировско блато, тя е изислена на база експертно мненеи и 

очертаване на подходящите за вида местообитания в двете блата. *** По Петров (2013) 

 

На този етап се предлагат следните промени в СДФ, както следва:  

Тъй като липса видов доклад за вида при докладването по чл. 17 през 2019, предвид изложените в този документ данни предлага се 

следната промяна в СДФ: 

Стар формуляр 

Species  Population in the site  Site assessment  

G  Code  Scientific Name  S  NP  T  Size  Unit  Cat.  D.qual.  A|B|C|D  A|B|C  

            Min Max      Pop. Con. Iso. Glo. 

M 1355 Lutra lutra        p   3   4   i      G   C   C   B   C   

 

Предлагани промени – в жълто 

 

Species  Population in the site  Site assessment  

G  Code  Scientific Name  S  NP  T  Size  Unit  Cat.  D.qual.  A|B|C|D  A|B|C  

            Min Max      Pop. Con. Iso. Glo. 

M 1355 Lutra lutra        p   5   7   i      G   C   C   B   B  

 

Използвана литература: 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lutra+lutra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lutra+lutra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Петров И. 2013. Разпространение и оценка на ПС на целеви вид 1355. Видра (Lutra lutra) в ЗЗ BG0000322 „Драгоман“. Проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”. 

Спиридонов Ж., Н. Спасов. 2011. Видра Lutra lutra L., 1758. В: Големански, в . и др. (ред.) 2011. Червена книга на Република България. 

Том 2. Животни. ИБЕИ - БАН & МОСВ, София.  

Шурулинков П. 2014. План за действие за опазване на големия воден бик (Botaurus stellaris) в България 2014 - 2023 г, МОСВ, 50стр. 

 

4.4.Бозайници –прилепи 

 

4.4.1.Природозащитни цели за 1308 Barbastella barbastellus (Schreber, 1774).  Широкоух прилеп 

Територията на Балканския полуостров е реликтна част от ареала. Рядък в България, разпространен главно в карстови и горски 

райони между 30 м и 1540 м  н. в. Предпочита влажни горски местообитания в средно-пла¬нинския пояс (700-1400 м).  През летните 

месеци вероятно живее почти само в хралупи на дървета, под части изсъх¬нала откъртена кора по стволовете на големи дървета и по-

рядко в други убежища (напр, цепнатини в скали). Ловува в окрайнините на гори, над пътища и алеи в гори и паркове, понякога над 

водна повърхност. Отдалечава се значително от дневното убежище - до 5 км. Предпочита структурирани и продуктивни горски 

местообитания, а избягва скалисти места, редки гори. Предполага се, че у нас обитават около 10 000 индивида (Иванова, Попов, 2007). 

Според други експертни оценки, у нас обитават между 21576 и 36905 индивида, но липсва аргументация за тези цифри (Документ За 

Целите На Натура 2000). От друга страна, в Докладването през 2018 по чл. 17 от Директивата за местообитанията се посочва, че 

липсват данни за популацията на вида в алпийски биогеографски район на България.   

Природозащитно състояние в Европа е Уязвим (IUCN), като състоянието му във всички биогеографски райони е оценено като 

Unfavorable. Обект е на опазване в 2120 зони от мрежата Натура 2000. Според последни оценки у нас, природозащитното състояние 



172 
 

оценено като благоприятно по отношение на ареал, популация и местообитание и неблагоприятно за бъдещи перспективи, в контекста 

на високата значимост на такива заплахи като разчистване на горите (B02.02), отстраняване на горския подлес (B02.03), отстраняване 

на мъртви и умиращи дървета (B02.04),  използване на биоциди, хормони и химикали в горското  стопанство (B04). На тази основа, 

като цяло, състоянието е оценено като неблагоприятно (U1), поради влошаващо се качество на местообитанието. Предвидени на първо 

ниво консервационни цели са подобряване на ПС по отношение на "Бъдещи перспективи" чрез ограничаване на влиянията и заплахите, 

свързани най-вече с качеството на местообитанието  (Документ За Целите На Натура 2000).  

Липсват конкретни данни за зона BG0000322 - Драгоман. Според Стандартния формуляр, в зоната обитават между 61 и 96 

индивида, основано на експертна оценка, което е по-малко от 1% от предполагаемата численост у нас. На тази основа популацията е 

оценена като С. Оценката на степента на опазване в контекста на два критерия, а именно запазеност на оптимални местообитания и 

възможност за възстановяване, е оценена като средна (В), т. е. съществуват реални възможности за подобряване на природозащитното 

състояние на вида. Степента на изолация е ниска. Зоната е с най-ниска степен на значимост (С) за опазване на вида у нас, превид 

липсата на достатъчно пригодни местообитания, респ. нисък процент от популацията, която тя опазва. Според Документ За Целите На 

Натура 2000  в зоната следва да се подобри природозащитното състояние на вида. Препоръчани мерки в това отношение са обявяване 

за защитени територии на местата за есенно размножително струпване на вида, разработка на план за управление на горските видове 

прилепи, организиране на целеви мониторинг. 

През 2020 г. се проведоха пилотни теренни проучвания в защитената зона, включващи маршрутно обхождане и експертна 

преценка на състоянието на местообитанието. Получената информация е използвана при определяне на целите на Четвърто ниво за 

защитената зона. 

За определяне на специфичните цели за защитената зона, са избрани следните показатели: площ на горите във фаза на старост; 

брой зрели широколистни дървета с хралупи; наличие на едроразмерни/ биотопни дървета; количество мъртва дървесина; 

антропогенна активност в горите във фаза на старост, включително всички видове промяна на естественото местообитание. Целите са 

формулирани по показатели, в таблицата по-долу. 

 

Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Площ на горите 

във фаза на 

старост  

ха Най-малко 327.11 

ха 

Съгласно заповед № РД 49-493 от 13.12.2016г. 

на Министъра на земеделието и храните, горите 

във  фаза на старост, попадащи в границите на 

зоната са с площ от  327.11 ha. Те са 

представени от местообитания 91M0, 9170, 

40A0, 91H0, 9150, 9180. Част от целевите 

параметри, предложени за тях са подходящи и 

Целевата стойност трябва да бъде запазена в 

дългосрочен план. Представена е карта на 

локализацията на тези гори, изготвена на 

основата официална база данни, налична в 

Министерство на земеделието и храните 

(Приложение 1).  
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

за широкоухия прилеп.    

 

Зрели 

широколистни 

дървета с хралупи  

 

Брой 

дървета с 

хралупи / 

ха 

най-малко 7 
Този тип дървета са от съществено значение за 

вида тъй като предоставят убежища за почивка, 

размножаване и отглеждане на малките.  

Предлаганата целева стойност е основана 

проучвания в други европейски страни. 

Липсват данни за този параметър в зоната. 

Следва да бъде обект на мониторинг. 

Наличие на 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

%, бр/ха Нарастваща. Над 

60% площта на 

горите с минимум 

5 броя 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

на хектар  

Тези дървета осигуряват убежища, подходящи 

за отглеждане на малките, както и места за 

есенно струпване на прилепите, важно за 

размножаването и подържане на генетичното 

разнообразие и интегритет на популацията; по-

големият брой потенциални убежища намалява 

конкуренцията с други дендрофилни видове 

прилепи и е благоприятен за подържане на 

биоразнообразието. Този параметър е 

предложен за горски местообитания в зоната и 

целевата стойност е съобразена с Наредба № 8 

от 05.08.2011 г. за сечите в горите, обновена от 

29.09.2020 г. 

При прилотни проучвания в горски 

местообитания през 2020 г. броят на 

установените едроразмерни/ биотопни дървета 

е под целевата стойност. 

Дългосрочната цел по този показател е 

целевата стойност да бъде постигната през 

следващите 50 години. Не е необходима 

промяна в стопанския режим, тъй като горите 

в зоната не се стопанисват. При промяна на 

стопанския режим в бъдеще е необходимо при 

извършване на сечите да се оставят 

едроразмерни/ биотопни дървета. 

Осъществяване на мониторинг на състоянието 

на местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на 

природното местообитание в защитената зона, 

един път на всеки 6 години. 

Количество 

мъртва дървесина 

% В над 60% от 

площите на горите 

количеството 

мъртва дървесина 

трябва да е 

Този параметър,  предложен за горски 

местообитания в зоната, е валиден и за 

широкоухия прилеп; разнообразието и 

обилието от нощни пеперуди  в горите, 

свързано с  мъртва дървесина, е изключително 

Дългосрочната цел към местообитанието по 

този показател е целевата стойност да бъде 

постигната през следващите 50 години. При 

извършване на сечите е необходимо да се 

оставя достатъчно количества мъртва 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

минимум 8% от 

запаса 

важно изхранването на този вид.  Целевата 

стойност кореспондира с  посочената в Наредба 

№ 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, 

обновена от 29.09.2020 г. 

Пилотни проучвания през 2020 г. показват, че 

количеството мъртва дървесина е по-малко от 

8% от запаса  

дървесина, както стояща така и лежаща.  

Осъществяване на мониторинг на състоянието 

на местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на 

природното местообитание в защитената зона, 

един път на всеки 6 години.  

Антропогенна 

активност в горите 

във фаза на 

старост 

включително 

всички видове 

промяна на 

естественото 

местообитание  

% 

засегнати 

площи 

Постоянна или 

намаляваща, но не 

повече от  1% от 

местообитанията 

на вида са 

засегнати 

Този параметър дава допълнителна 

информация и тенденции в оптималното 

местообитание на вида.  

Няма данни за нивото на антропогенна 

активност в тези гори. Параметърът следва да 

бъде обект на мониторинг 

 

Цитирана литература 

 

ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАТУРА 2000, https://www.moew.government.bg 

Иванова Т., Попов В. 2007. Разред Прилепи (Chiroptera). с. 89 - 162. В: Попов В. и др. Бозайниците важни за опазване в България . 

Dutch Mammal Society. Arnhem, The Netherlands. ISBN 978 - 90 - 73162 - 93 - 8. 

 

4.4.2. Природозащитни цели за 1310 Miniopterus  schreibersii  (Bonaparte, 1837)  Пещерен дългокрил 

 

Разпространен в цялата страна, главно в интервала  100 -  600 м н.в. По-рядко се среща в планините по време на сезонните 

миграции. Обитател на карстови райони. Тясно свързан с пещери, по-рядко е намиран в изкуствените подземни галерии. Летните 

убежища обикновено са малки, сухи и проветриви,пещери или привходните части на по-големи пещери. Храни се с „въздушен 
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планк¬тон", главно с рояците нощни пеперуди, различни двук¬рили и бръмбари, които улавя високо над короните на дърветата. 

Зимува само в подземни убежища, където се струпват огромен брой индивиди. Силно е привързан към зимните убежища и конкретен 

географски район, чиято площ достига до няколко хиляди квадратни километра. Общата численост в у нас се изчислява на  около 

170000 индивида зимуваща популация и около 120 000  индивида лятна популация (Иванова, Попов, 2007). Според други оценки, 

числеността у нас е 81077 -  136151 индивида (Документ За Целите На Натура 2000). 

Природозащитно състояние в Европа е Почти застрашен (IUCN), като състоянието му във всички биогеографски райони, освен 

черноморския, е оценено като Unfavorable. Обект е на опазване в 1233 зони от мрежата Натура 2000.  

Според последни оценки у нас (Докладване 2018 по чл. 17 на Директивата за местообитанията), природозащитното състояние в 

континенталния биогеографски район е оценено като благоприятно по отношение на ареал, популация и местообитание и 

неблагоприятно за бъдещи перспективи, в контекста на високата значимост на такива заплахи като Пещернячество (G01.04.02), 

Посещения на пещери за отдих (G01.04.03), Вандализъм (G05.04), Затваряне на пещери или галери (G05.08). На тази основа, 

състоянието е оценено като неблагоприятно (U1).  

Липсват конкретни данни за зона BG0000322 - Драгоман. Според Стандартния формуляр, в зоната обитават между 251 и 500 

индивида, основано на експертна оценка. Популацията е оценена като С, т. е. нисък дял от общата популация на вида у нас. Оценката 

на степента на опазване в контекста на два критерия, а именно запазеност на оптимални местообитания и възможност за 

възстановяване, е оценена като средна (В), т. е. съществуват реални възможности за подобряване на природозащитното състояние на 

вида. Степента на изолация е ниска. Зоната е с най-ниска степен на значимост (С) за опазване на вида у нас, превид липсата на 

достатъчно пригодни местообитания, респ. нисък процент от популацията, която тя опазва. Според Документ За Целите На Натура 

2000  в зоната следва да се подобри природозащитното състояние на вида. Препоръчани мерки в това отношение са опазване на 

подземните убежища, разработване на планове за управление за тези от тях, които са обявени за защитени територии, проучвания за 

установяване на размножителни убежища, както и на конкретни ловни местообитания и летателни коридори, продължаване на 

ежегодния мониторинг в значимите подземни убежища на прилепи.  

През 2020 г. се проведоха пилотни теренни проучвания в защитената зона, включващи маршрутно обхождане и експертна 

преценка на състоянието на потенциални местообитания. Получената информация е използвана при определяне на целите на Четвърто 

ниво за защитената зона. 

Предвид оскъдните сведения за важни аспекти от биологията и екологията на вида и липсата на данни за неговото присъствие в 

зоната, за определяне на специфичните цели е избран само един показател,  формулиран в таблицата по-долу. 

Показател 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Убежища  Брой 

убежища / 

следва да се 

установи 
В рамките на зоната има потенциални 

убежища, но само в едно от тях 

Следва да се проведе изследване за оценка 

на състоянието на пещерите в зоната и 
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Показател 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

 колонии (Гарванската пещера, 42.94
о
 / 22.95

о
)  по 

време на пилотно проучване са 

установени следи от обитаване на 

прилепи.  

оценка на тяхната пригодност като летни 

убежища. Особено внимание трябва да се 

обърне на пещерния комплекс в каньона на 

Крива река, край Беледие хан, за който има 

исторически сведения за обитаване от 

прилепи.   

 

Цитирана литература 

ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАТУРА 2000, https://www.moew.government.bg 

Иванова Т., Попов В. 2007. Разред Прилепи (Chiroptera). с. 89 - 162. В: Попов В. и др. Бозайниците важни за опазване в България . 

Dutch Mammal Society. Arnhem, The Netherlands. ISBN 978 - 90 - 73162 - 93 - 8. 

 

4.4.3. Прирдозащитни цели за 1323 Myotis bechsteinii  (Kuhl, 1817). Бехщайнов нощник 

 

Бехщайновият нощник е рядък вид в България. Характерен обитател на стари широколистни и смесени гори, които му 

осигуряват  достатъчно количество и качество на естествени убежища (хралупи, цепнатини, хлабави кори на дървета и др.). У нас най-

често обитава букови и смесени гори в пояса 800-1450 м. Горите с преобладаване на цер, полски ясен и по-рядко от обикновен габър са 

предпочитани в низините, обикновено такива в близост до водни площи.  През лятото обитава почти само хралупи на дървета и по-

рядко постройки, пещери и други типове укрития. Ловува близо до дневното  убежище си (50-250, максимум 450 м) над окрайнини на 

гори и речни течения в горски масиви. Размножителни колонии се формират в хралупи на дървета. Зимува в пещери и галерии. 

Липсват конкретни данни за числеността на вида у нас (Иванова, Попов, 2007). Според Документ За целите на Натура 2000 

числеността му е в интервала 23478 - 41658 индивида, но липсва аргументация за тези стойности. Достоверността на тези оценки 

следва да се постави под съмнение, имайки предвид, че числеността на далеч по-често срещания  и многочислен вид Myotis myotis, 

според същия документ е оценена на 10820- 27760 индивида. Освен това при последното докладване по чл. 17 от Директивата за 

местообитанията се посочва, че няма сведения за популацията на вида у нас.  

Природозащитно състояние в Европа е Уязвим (IUCN), като състоянието му във всички биогеографски райони е оценено като 

Unfavorable. Обект е на опазване в 1718 зони от мрежата Натура 2000.  

Според последни оценки у нас, природозащитното състояние оценено като благоприятно по отношение на ареал, популация и 

местообитание и неблагоприятно за бъдещи перспективи, в контекста на високата значимост на такива заплахи като разчистване на  
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горите (B02.02), отстраняване на горския подлес (B02.03), отстраняване на мъртви и умиращи дървета (B02.04),  използване на 

биоциди, хормони и химикали в горското  стопанство (B04). На тази основа, като цяло, състоянието е оценено като неблагоприятно 

(U1), поради влошаващо се качество на местообитанието. Предвидени на първо ниво консервационни цели са подобряване на ПС по 

отношение на "Бъдещи перспективи" чрез ограничаване на влиянията и заплахите, свързани най-вече с качеството на местообитанието  

(Документ За Целите На Натура 2000).  

Липсват конкретни данни за зона BG0000322 - Драгоман. Според Стандартния формуляр, в зоната обитават между 68 и 137 

индивида, основано на експертна оценка. Популацията е оценена като С, т. е. нисък дял от общата популация на вида у нас. Оценката 

на степента на опазване в контекста на два критерия, а именно запазеност на оптимални местообитания и възможност за 

възстановяване, е оценена като средна (В), т. е. съществуват реални възможности за подобряване на природозащитното състояние на 

вида. Степента на изолация е ниска. На основата на експертна оценка, зоната е с най-ниска степен на значимост (С) за опазване на вида 

у нас, превид липсата на достатъчно пригодни местообитания, респ. нисък процент от популацията, която тя опазва. Според Документ 

за целите на Натура 2000  в зоната следва да се подобри природозащитното състояние на вида. Препоръчани мерки в това отношение 

са обявяване за защитени територии на местата за есенно размножително струпване на вида, разработка на план за управление на 

горските видове прилепи, организиране на целеви мониторинг. 

През 2020 г. се проведоха пилотни теренни проучвания в защитената зона, включващи маршрутно обхождане и експертна 

преценка на състоянието на местообитанието. Получената информация е използвана при определяне на целите на Четвърто ниво за 

защитената зона. 

Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели на Четвърто ниво, в 

конкретни площи на разпространението му в 

зоната 

Площ на горите 

във фаза на 

старост  

ха Най-малко 327.11 

ха 

Съгласно заповед № РД 49-493 от 13.12.2016 г. на 

Министъра на земеделието и храните, горите във  

фаза на старост, попадащи в границите на зоната 

са с площ от  327.11 ha. Те са представени от 

местообитания 91M0, 9170, 40A0, 91H0, 9150, 

9180. Част от целевите параметри, предложени за 

тях са подходящи и за нощника на Бехщайн.    

 

Дългосрочната цел е целевата стойност да бъде 

запазена. Представена е карта на локализацията на 

тези гори, изготвена на основата официална база 

данни, налична в Министерство на земеделието и 

храните (Приложение 1).  

Зрели 

широколистни 

Брой 

дървета с 

най-малко 7 
Този тип дървета са от съществено значение за 

вида тъй като предоставят убежища за почивка, 

Предлаганата целева стойност е основана 

проучвания в други европейски страни. Липсват 
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дървета с хралупи  

 

хралупи / 

ха 

размножаване и отглеждане на малките.  данни за този параметър в зоната. Следва да бъде 

обект на мониторинг. 

Наличие на 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

%, бр/ха Нарастваща. Над 

60% площта на 

горите с минимум 

5 броя 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

на хектар  

Тези дървета осигуряват убежища, подходящи за 

отглеждане на малките, както и места за есенно 

струпване на прилепите, важно за размножаването 

и подържане на генетичното разнообразие и 

интегритет на популацията; по-големият брой 

потенциални убежища намалява конкуренцията с 

други дендрофилни видове прилепи и е 

благоприятен за подържане на биоразнообразието. 

Този параметър е предложен за горски 

местообитания в зоната и целевата стойност е 

съобразена с Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за 

сечите в горите, обновена от 29.09.2020 г. 

При прилотни проучвания в горски 

местообитания през 2020 г. броят на установените 

едроразмерни/ биотопни дървета е под целевата 

стойност. 

Дългосрочната цел по този показател е целевата 

стойност да бъде постигната през следващите 50 

години. Не е необходима промяна в стопанския 

режим, тъй като горите в зоната не се 

стопанисват. При промяна на стопанския режим в 

бъдеще е необходимо при извършване на сечите 

да се оставят едроразмерни/ биотопни дървета. 

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години. 

Количество 

мъртва дървесина 

% В над 60% от 

площите на горите 

количеството 

мъртва дървесина 

трябва да е 

минимум 8% от 

запаса 

Този параметър,  предложен за горски 

местообитания в зоната, е валиден и за 

широкоухия прилеп; разнообразието и обилието 

от нощни пеперуди  в горите, свързано с  мъртва 

дървесина, е изключително важно изхранването 

на този вид.  Целевата стойност кореспондира с  

посочената в Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за 

сечите в горите, обновена от 29.09.2020 г. 

Пилотни проучвания през 2020 г. показват, че 

количеството мъртва дървесина е по-малко от 8% 

от запаса  

Дългосрочната цел към местообитанието по този 

показател е целевата стойност да бъде постигната 

през следващите 50 години. При извършване на 

сечите е необходимо да се оставя достатъчно 

количества мъртва дървесина, както стояща така и 

лежаща.  

Осъществяване на мониторинг на състоянието на 

местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години.  

Антропогенна 
% 

засегнати 

Постоянна или 

намаляваща, но не 

Този параметър дава допълнителна информация и Няма данни за нивото на антропогенна активност 

в тези гори. Параметърът следва да бъде обект на 
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За определяне на специфичните цели за защитената зона, са избрани следните показатели: площ на горите във фаза на старост; 

брой зрели широколистни дървета с хралупи; наличие на едроразмерни/ биотопни дървета; количество мъртва дървесина; 

антропогенна активност в горите във фаза на старост, включително всички видове промяна на естественото местообитание. Целите са 

формулирани по показатели, в таблицата по-долу. 

 

Цитирана литература 

ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАТУРА 2000, https://www.moew.government.bg 

Иванова Т., Попов В. 2007. Разред Прилепи (Chiroptera). с. 89 - 162. В: Попов В. и др. Бозайниците важни за опазване в България . 

Dutch Mammal Society. Arnhem, The Netherlands. ISBN 978 - 90 - 73162 - 93 - 8. 

 

4.4.4. Природозащитни цели за 1307 Myotis blythii  (Kuhl, 1818)  Остроух  нощник 

 

Обикновен вид, разпространен главно в диапазона  100 и 800 м н.в., най-често в  карстови райони. Обитава едни и същи 

убежища с вида- двойник - голям нощник (Myotis myotis). Поради липса на подробни регионални проучвания, които да изясняват 

съотношението между двата вида, е трудно да се оцени съвсем точно разпространението и числеността на всеки от тях. По непреки 

оценки, на основата най-вече на  мониторингови проучвания, числеността у нас е около 40 000 инди¬вида (Иванова, Попов, 2007). 

Според други експертни оценки числеността му е в интервала 3888  - 26997  индивида (Документ За Целите На Натура 2000), но липсва 

аргументация за тези стойности. Привързан е към широколистни или смесени гори с открити пространства сред тях.  Избягва 

урбанизирани територии. Най-често ловува в овощни градини и широколистни гори, а по-рядко в смесени гори, лозя, обработваеми 

полета с малка площ, иглолистни гори - на 3-7 км от постоянното убежище. Храни главно с наземни нелетящи бръмбари. У нас обитава 

целогодишно подземни убежища - пещери, минни галерии; рядко   в постройки.   

Природозащитно състояние в Европа е Почти застрашен (IUCN), като състоянието му във всички биогеографски райони с 

изключение на черноморския е оценено като Unfavorable. Обект е на опазване в 973 зони от мрежата Натура 2000.  

активност в горите 

във фаза на 

старост 

включително 

всички видове 

промяна на 

естественото 

местообитание  

площи повече от  1% от 

местообитанията 

на вида са 

засегнати 

тенденции в оптималното местообитание на вида.  мониторинг 
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Според последни оценки у нас (Докладване 2018 по чл. 17 на Директивата за местообитанията), природозащитното състояние в 

континенталния биогеографски район е оценено като благоприятно по отношение на ареал, популация и местообитание и 

неблагоприятно за бъдещи перспективи, в контекста на високата значимост на такива заплахи като Разрушаване на сгради и построени 

от човека конструкции (E06.01), Пещернячество (G01.04.02), Посещения на пещери за отдих (G01.04.03), Вандализъм (G05.04), 

Затваряне на пещери или галери (G05.08). На тази основа, състоянието е оценено като неблагоприятно (U1), поради влошаващо се 

качество на местообитанието. Предвидени на първо ниво консервационни цели са подобряване на ПС по отношение на "Бъдещи 

перспективи" чрез ограничаване на влиянията и заплахите, свързани най-вече с качеството на местообитанието  (Документ За Целите 

На Натура 2000).  

Липсват конкретни данни за зона BG0000322 - Драгоман. Според Стандартния формуляр, в зоната обитават между 100 и 250 

индивида, основано на експертна оценка. Популацията е оценена като С, т. е. нисък дял от общата популация на вида у нас. Оценката 

на степента на опазване в контекста на два критерия, а именно запазеност на оптимални местообитания и възможност за 

възстановяване, е оценена като средна (В), т. е. съществуват реални възможности за подобряване на природозащитното състояние на 

вида. Степента на изолация е ниска. Зоната е с най-ниска степен на значимост (С) за опазване на вида у нас, превид липсата на 

достатъчно пригодни местообитания, респ. нисък процент от популацията, която тя опазва. Според Документ За Целите На Натура 

2000  в зоната следва да се подобри природозащитното състояние на вида. Препоръчани мерки в това отношение са обявяване за 

защитени територии на местата за есенно размножително струпване на вида, разработка на план за управление на горските видове 

прилепи, организиране на целеви мониторинг. 

През 2020 г. се проведоха пилотни теренни проучвания в защитената зона, включващи маршрутно обхождане и експертна 

преценка на състоянието на потенциални местообитания. Получената информация е използвана при определяне на целите на Четвърто 

ниво за защитената зона. 

За определяне на специфичните цели за защитената зона, са избрани следните показатели: Широколистни или смесени гори, с 

полуотворен субстрат , Убежища за почивка и размножаване. Целите са формулирани по показатели, в таблицата по-долу. 

 

Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Широколистни 

или смесени гори, с 

полуотворен 

субстрат  

 

ha следва да се 

установи 

Проучвания показват, че Myotis myotis и  Myotis 

blythii  се нуждаят от висок процент такива гори, 

които се използват като  като хранителни 

местообитания в 98% от времето, отделено за лов. 

Идентифициране на площта и локализацията на 

този тип местообитание, оценка на неговата 

представителност и предлагане на референтна 

стойност.  
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Убежища за 

почивка и 

размножаване  

 

Брой 

убежища / 

колонии 

следва да се 

установи 
В рамките на зоната има потенциални убежища от 

този тип, но само в едно от тях (Гарванската 

пещера, 42.94
о
 / 22.95

о
)  по време на пилотно 

проучване са установени следи от обитаване на 

прилепи.  

Следва да се проведе изследване за оценка на 

състоянието на пещерите в зоната и оценка на 

тяхната пригодност като летни убежища. Особено 

внимание трябва да се обърне на пещерния 

комплекс в каньона на Крива река, край Беледие 

хан, за който има исторически сведения за 

обитаване от прилепи.  В зона Драгоман досега не 

са известни пещери, подходящи за зимни 

убежища. Такива има в съседни зони от мрежата 

Натура 2000.    

 

Цитирана литература 

ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАТУРА 2000, https://www.moew.government.bg 

Иванова Т., Попов В. 2007. Разред Прилепи (Chiroptera). с. 89 - 162. В: Попов В. и др. Бозайниците важни за опазване в България . 

Dutch Mammal Society. Arnhem, The Netherlands. ISBN 978 - 90 - 73162 - 93 - 8. 

 

4.4.5. Природозащитни целли за 1316 Myotis capaccinii  (Bonaparte, 1837)  Дългопръст нощник 

 

Среща се в ниските части на цялата страна, в интервала 100 и 600 м н.в., главно в гористи карстови райони, често близо до вода. 

Обитава целогодишно само подземни убежища - карстови пещери, вулкански пещери и минни галерии. В повечето случаи летните 

убежища са малки, сухи и проветриви пещери, докато тези, в които зимува, са големи водни  пещери с висока влажност и относително 

ниска температура.  Ловува край реки. На основата на мониторингови данни (1997 - 2003) численост на вида у нас се  изчислява на 

около 18500 през лятото и около 45 000 екз. през зимата (Иванова, Попов, 2007). Според други оценки, числеността у нас е 12184-  

29641 индивида (Документ За Целите На Натура 2000), но липсва аргументация за тези стойности.  

Природозащитно състояние в Европа е Уязвим (IUCN), като състоянието му във всички биогеографски райони е оценено като 

Unfavorable. Обект е на опазване в 464 зони от мрежата Натура 2000.  

Според последни оценки у нас (Докладване 2018 по чл. 17 на Директивата за местообитанията), природозащитното състояние в 

континенталния биогеографски район е оценено като благоприятно по отношение на ареал, популация и местообитание и 

неблагоприятно за бъдещи перспективи, в контекста на високата значимост на такива заплахи като Разрушаване на сгради и построени 
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от човека конструкции (E06.01), Пещернячество (G01.04.02), Посещения на пещери за отдих (G01.04.03), Вандализъм (G05.04), 

Затваряне на пещери или галери (G05.08). На тази основа, състоянието е оценено като неблагоприятно (U1).  

Липсват конкретни данни за зона BG0000322 - Драгоман.  

През 2020 г. се проведоха пилотни теренни проучвания в защитената зона, включващи маршрутно обхождане и експертна 

преценка на състоянието на потенциални местообитания. Получената информация е използвана при определяне на целите за 

защитената зона. 

Предвид оскъдните сведения за важни аспекти от биологията и екологията на вида и липсата на данни за неговото присъствие в 

зоната, за определяне на специфичните цели е избран само един показател,  формулиран в таблицата по-долу. 

 

Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Убежища  

 

Брой 

убежища / 

колонии 

следва да се 

установи 
В рамките на зоната има потенциални 

убежища, но само в едно от тях 

(Гарванската пещера, 42.94
о
 / 22.95

о
)  по 

време на пилотно проучване са 

установени следи от обитаване на 

прилепи.  

Следва да се проведе изследване за 

оценка на състоянието на пещерите в 

зоната и оценка на тяхната пригодност 

като летни убежища. Особено 

внимание трябва да се обърне на 

пещерния комплекс в каньона на Крива 

река, край Беледие хан, за който има 

исторически сведения за обитаване от 

прилепи.   

 

Цитирана литература 

ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАТУРА 2000, https://www.moew.government.bg 

Иванова Т., Попов В. 2007. Разред Прилепи (Chiroptera). с. 89 - 162. В: Попов В. и др. Бозайниците важни за опазване в България . 

Dutch Mammal Society. Arnhem, The Netherlands. ISBN 978 - 90 - 73162 - 93 - 8. 

 

4.4.6. Природозащитни цели за 1321 Myotis emarginatus  (Geoffroy, 1806)  Трицветен  нощник 

 

Трицветният нощник обитава главно ниските части на страната -  до 400-500 м н.в., най-вече в карстови райони. Избягва 

открити пространства и предпочита райони с храстова или дървесна растителност. Понякога ловува над водни площи. Заселва се също 

в паркове и градини. Първично пещерен обитател. В райони без пещери намира  убежище в  мазета и  тавани на изоставени постройки,  
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стари военни бункери и др. антропогенни структури.  През лятото използва за дневни убежища и плитки скални цепнатини. Липсват 

данни за  числеността (Иванова, Попов, 2007). 

Природозащитно състояние в Европа е Слабо засегнат (IUCN), като състоянието му във всички биогеографски райони, освен 

панонския, е оценено като Unfavorable. Обект е на опазване в 1597 зони от мрежата Натура 2000.  

Според последни оценки у нас (Докладване 2018 по чл. 17 на Директивата за местообитанията), природозащитното състояние в 

континенталния биогеографски район е оценено като благоприятно по отношение на ареал, популация и местообитание и 

неблагоприятно за бъдещи перспективи.  

Липсват конкретни данни за зона BG0000322 - Драгоман.  

През 2020 г. се проведоха пилотни теренни проучвания в защитената зона, включващи маршрутно обхождане и експертна 

преценка на състоянието на потенциални местообитания. Получената информация е използвана при определяне за защитената зона. 

За определяне на специфичните цели на Четвърто ниво за защитената зона, са избрани следните показатели: широколистни или 

смесени гори с полуотворен субстрат , убежища за почивка и размножаване. Целите са формулирани по показатели в таблицата по-

долу. 

Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Широколистни 

или смесени гори, с 

полуотворен 

субстрат  

 

ha следва да се 

установи 

Този тип гори са предпочитано 

хранително местообитание на вида. 

Идентифициране на площта и 

локализацията на този тип 

местообитание, оценка на неговата 

представителност и предлагане на 

референтна стойност.  

 

Убежища за 

почивка и 

размножаване  

 

Брой 

убежища / 

колонии 

следва да се 

установи 
В рамките на зоната има потенциални 

убежища от този тип, но само в едно от 

тях (Гарванската пещера, 42.94
о
 / 22.95

о
)  

по време на пилотно проучване са 

установени следи от обитаване на 

прилепи.  

Следва да се проведе изследване за 

оценка на състоянието на пещерите в 

зоната и оценка на тяхната пригодност 

като летни убежища. Особено внимание 

трябва да се обърне на пещерния 

комплекс в каньона на Крива река, край 

Беледие хан, за който има исторически 

сведения за обитаване от прилепи.   

 

Цитирана литература 
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4.4.7. Природозащитни цели за 1324 Myotis myotis  (Borkhausen, 1797)  Голям нощник 

 

Обикновен вид, разпространен най-често в диапазона 100 и 800 м н.в, най-често в  карстови райони. Обитава едни и същи 

убежища с вида двойник - остроух нощник (Myotis blythii). Поради липса на подробни регионални проучвания, които да изясняват 

съотношението между двата вида, е трудно да се оцени съвсем точно разпространението и числеността на всеки от тях. Привързан е 

към широколистни или смесени гори с открити пространства сред тях.  Избягва урбанизирани територии. Най-често ловува в овощни 

градини и широколистни гори, а по-рядко в смесени гори, лозя, обработваеми полета с малка площ, иглолистни гори - на 3-7 км от 

постоянното убежище. Храни главно с наземни нелетящи бръмбари. У нас обитава целогодишно подземни убежища - пещери, минни 

галерии; рядко   в постройки.  По непреки оценки, на основата най-вече на  мониторингови проучвания, числеността у нас е около 60 

000 индивида (Иванова, Попов, 2007). Според други експертни оценки числеността му е в интервала 5410 - 27760  индивида (Документ 

За Целите На Натура 2000), но липсва аргументация за тези стойности. 

Природозащитно състояние в Европа е Слабо засегнат (IUCN), като състоянието му във всички биогеографски райони, освен 

черноморския, е оценено като Unfavorable - Inadequate. Обект е на опазване в 3498 зони от мрежата Натура 2000.  

Според последни оценки у нас (Докладване 2018 по чл. 17 на Директивата за местообитанията), природозащитното състояние в 

континенталния биогеографски район е оценено като благоприятно по отношение на ареал, популация и местообитание и 

неблагоприятно за бъдещи перспективи, в контекста на високата значимост на такива заплахи като Разрушаване на сгради и построени 

от човека конструкции (E06.01), Пещернячество (G01.04.02), Посещения на пещери за отдих (G01.04.03), Вандализъм (G05.04), 

Затваряне на пещери или галери (G05.08). На тази основа, състоянието е оценено като неблагоприятно (U1), поради влошаващо се 

качество на местообитанието. Предвидени на първо ниво консервационни цели са подобряване на ПС по отношение на "Бъдещи 

перспективи" чрез ограничаване на влиянията и заплахите, свързани най-вече с качеството на местообитанието  (Документ За Целите 

На Натура 2000).  

Липсват конкретни данни за зона BG0000322 - Драгоман. Според Стандартния формуляр, в зоната обитават между 100 и 250 

индивида, основано на експертна оценка. Популацията е оценена като С, т. е. нисък дял от общата популация на вида у нас. Оценката 

на степента на опазване в контекста на два критерия, а именно запазеност на оптимални местообитания и възможност за 

възстановяване, е оценена като средна (В), т. е. съществуват реални възможности за подобряване на природозащитното състояние на 

вида. Степента на изолация е ниска. На основата на експертна оценка, зоната е с най-ниска степен на значимост (С) за опазване на вида 

у нас, превид липсата на достатъчно пригодни местообитания, респ. нисък процент от популацията, която тя опазва. Според Документ 
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За Целите На Натура 2000  в зоната следва да се подобри природозащитното състояние на вида. Препоръчани мерки в това отношение 

са обявяване за защитени територии на местата за есенно размножително струпване на вида, разработка на план за управление на 

горските видове прилепи, организиране на целеви мониторинг. 

През 2020 г. се проведоха пилотни теренни проучвания в защитената зона, включващи маршрутно обхождане и експертна 

преценка на състоянието на потенциални местообитания. Получената информация е използвана при определяне на целите за 

защитената зона. 

За определяне на специфичните цели за защитената зона, са избрани следните показатели: Широколистни или смесени гори, с 

полуотворен субстрат , Убежища за почивка и размножаване. Целите са формулирани по показатели, в таблицата по-долу. 

 

Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Широколистни 

или смесени гори, с 

полуотворен 

субстрат  

 

ha следва да се 

установи 

Проучвания показват, че Myotis myotis и  

Myotis blythii  се нуждаят от висок процент 

такива гори, които се използват като  като 

хранителни местообитания в 98% от 

времето, отделено за лов. 

Идентифициране на площта и 

локализацията на този тип местообитание, 

оценка на неговата представителност и 

предлагане на референтна стойност.  

 

Убежища за 

почивка и 

размножаване  

 

Брой 

убежища / 

колонии 

следва да се 

установи 
В рамките на зоната има потенциални 

убежища от този тип, но само в едно от тях 

(Гарванската пещера, 42.94
о
 / 22.95

о
)  по 

време на пилотно проучване са установени 

следи от обитаване на прилепи.  

Следва да се проведе изследване за оценка 

на състоянието на пещерите в зоната и 

оценка на тяхната пригодност като летни 

убежища. Особено внимание трябва да се 

обърне на пещерния комплекс в каньона на 

Крива река, край Беледие хан, за който има 

исторически сведения за обитаване от 

прилепи.  В зона Драгоман досега не са 

известни пещери, подходящи за зимни 

убежища. Такива има в съседни зони от 

мрежата Натура 2000.    

 

Цитирана литература 

ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАТУРА 2000, https://www.moew.government.bg 
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Иванова Т., Попов В. 2007. Разред Прилепи (Chiroptera). с. 89 - 162. В: Попов В. и др. Бозайниците важни за опазване в България . 

Dutch Mammal Society. Arnhem, The Netherlands. ISBN 978 - 90 - 73162 - 93 - 8. 

 

4.4.8. Природозащитни цели за 1306 Rhinolophus blasii  (Peters, 1866)  Средиземноморски подковонос 

 

Разпространен е в  топлите южни части на страната с изразено средиземноморско климатично влияние, където е относително 

обикновен и с по-висока срещаемост в сравнение със Северна България. Обитава карстови райони в равнинните и хълмистите части на 

страната. Изцяло е свързан с подземни убежища - пещери и минни галерии. Често обитава едно и също убежище заедно с други 

пещеролюбиви видове. Формира „смесени“ размножителни и зимни колонии с южния подковонос и подковоноса на Мехели. Храни се 

с  дребни нощни пеперуди. Зимува в само естествени пещери. Не извършва далечни миграции. Общата численост на вида в България 

наброява минимум 5000 индивида (Иванова, Попов, 2007). Според други оценки, числеността у нас е 1774-  4356 индивида (Документ 

За Целите На Натура 2000). 

 Природозащитно състояние в Европа е Уязвим (IUCN). Състоянието му в алпийския и континталния биогеографски райони е 

оценено като Unfavorable. Обект е на опазване в 140 зони от мрежата Натура 2000.  

Според последни оценки у нас (Докладване 2018 по чл. 17 на Директивата за местообитанията), природозащитното състояние в 

континенталния биогеографски район е оценено като благоприятно по отношение на ареал, популация и местообитание и 

неблагоприятно за бъдещи перспективи, в контекста на високата значимост на такива заплахи като Пещернячество (G01.04.02), 

Посещения на пещери за отдих (G01.04.03), Вандализъм (G05.04), Затваряне на пещери или галери (G05.08). На тази основа, 

състоянието е оценено като неблагоприятно (U1).  

Липсват конкретни данни за зона BG0000322 - Драгоман.  

През 2020 г. се проведоха пилотни теренни проучвания в защитената зона, включващи маршрутно обхождане и експертна 

преценка на състоянието на потенциални местообитания. Получената информация е използвана при определяне на целите за 

защитената зона. 

Предвид оскъдните сведения за важни аспекти от биологията и екологията на вида и липсата на данни за неговото присъствие в 

зоната, за определяне на специфичните цели е избран само един показател,  формулиран в таблицата по-долу. 

 

Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Убежища  

 

Брой 

убежища / 

следва да се 

установи 
В рамките на зоната има потенциални 

убежища, но само в едно от тях (Гарванската 

Следва да се проведе изследване за оценка на 

състоянието на пещерите в зоната и оценка 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

колонии пещера, 42.94
о
 / 22.95

о
)  по време на пилотно 

проучване са установени следи от обитаване 

на прилепи.  

на тяхната пригодност като летни убежища. 

Особено внимание трябва да се обърне на 

пещерния комплекс в каньона на Крива река, 

край Беледие хан, за който има исторически 

сведения за обитаване от прилепи.   

Цитирана литература 

ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАТУРА 2000, https://www.moew.government.bg 

Иванова Т., Попов В. 2007. Разред Прилепи (Chiroptera). с. 89 - 162. В: Попов В. и др. Бозайниците важни за опазване в България . 

Dutch Mammal Society. Arnhem, The Netherlands. ISBN 978 - 90 - 73162 - 93 - 8. 

 

 

4.4.9. Природозащитни цели  за 1305 Rhinolophus euryale (Blasius, 1853)  Южен  подковонос 

 

Среща се в ниските части на страната. Най-честият от трите "средни" по размери подковоноси у нас. Обитава гористи равнинни 

карстови райони в близост до вода. Ловува около и сред горска растителност. Показва предпочитание към крайречни гори, които 

използва както като места за хранене, така и като защитени от хищници трасета за достигане до ловните територии. Избягва открити 

пространства, такива като обработваеми площи, пасища, храсталаци. Всяка нощ се придвижва до едни и същи хранителни тери¬тории, 

които може да се намират на разстояние до 10 км . Ето защо за устойчивото обитаване на вида в даден район са необходими ли¬нейни 

горски местообитания и междинни убежища.  Храната му се състои главно от дребни нощни пеперуди, но при наличие лови също и 

типулиди и торни бръмбари. Зимните убежища са изключително подземни - естествени пещери и по-рядко изкуствени галерии.  

Сравнително „уседнал“ вид със силно изразена привързаност към убежищата си. Извършва редовни сезонни миграции между летните 

и зимните убежища, изминавайки разстояния от порядъка на 10-60 км. Общата численост в България може да бъде изчислена на 

минимално около 40 000 индивида (численост на лятната популация), като се вземат пред¬ вид данните от проведените в периода 

1997-2003 г. мониторингови проучвания  (Иванова, Попов, 2007). Според други оценки, числеността у нас е 20921- 23279 индивида 

(Документ За Целите На Натура 2000). 

Природозащитно състояние в Европа е Уязвим (IUCN). Състоянието му във всички биогеографски райони, освен черноморския 

е  оценено като Unfavorable. Обект е на опазване в 844 зони от мрежата Натура 2000.  

Според последни оценки у нас (Докладване 2018 по чл. 17 на Директивата за местообитанията), природозащитното състояние в 

континенталния биогеографски район е оценено като благоприятно. За показателя бъдещи перспективи няма данни.   
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Липсват конкретни данни за зона BG0000322 - Драгоман.  

През 2020 г. се проведоха пилотни теренни проучвания в защитената зона, включващи маршрутно обхождане и експертна 

преценка на състоянието на потенциални местообитания. Получената информация е използвана при определяне на целите за 

защитената зона. 

Предвид оскъдните сведения за важни аспекти от биологията и екологията на вида и липсата на данни за неговото присъствие в 

зоната, за определяне на специфичните цели е избран само един показател,  формулиран в таблицата по-долу. 

 

Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Убежища  

 

Брой 

убежища / 

колонии 

следва да се 

установи 
В рамките на зоната има потенциални 

убежища, но само в едно от тях 

(Гарванската пещера, 42.94
о
 / 22.95

о
)  по 

време на пилотно проучване са 

установени следи от обитаване на 

прилепи. В близост до пещерата на брега 

на Драгоманското блато беше записан 

ехолокационен сигнал, който с голяма 

доза вероятност принадлежи на южен 

подковонос.  

Следва да се проведе изследване за оценка на 

състоянието на пещерите в зоната и оценка на 

тяхната пригодност като летни убежища. Особено 

внимание трябва да се обърне на пещерния 

комплекс в каньона на Крива река, край Беледие 

хан, за който има исторически сведения за 

обитаване от прилепи.   

Цитирана литература 

ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАТУРА 2000, https://www.moew.government.bg 

Иванова Т., Попов В. 2007. Разред Прилепи (Chiroptera). с. 89 - 162. В: Попов В. и др. Бозайниците важни за опазване в България . 

Dutch Mammal Society. Arnhem, The Netherlands. ISBN 978 - 90 - 73162 - 93 - 8. 

 

4.4.10. Приодозащитни цели за 1304 Rhinolophus ferrumequinum  (Schreber, 1774)  Голям подковонос 

 

Среща се на територията на цялата страна, без най-високите части на планините. Повечето находища са между 100 и 500 м н.в., 

но редовно е намиран до 1100 м н.в., а по-рядко - до 1600 м. Най-често обитава карстови райони, представляващи мозайка от открити 

пространства и площи, обрасли с дървесна и храстова растителност. Хранителни местообитания са постоянно използвани пасища, 

прекъсвани от масиви от широколистни гори, полезащитни пояси или синори от висо¬ки храсти. Наличието на водни площи е 

благоприятно, особено ако крайбрежията са обрасли с дървесна растителност. Неподходящи местообитания са урбанизираните 
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териториии, орните полета, плантациите от иглолистни дървета. Използва различни убежища, както подземни - пещери и изкуствени 

галерии, така и постройки. Карстовите райони, богати на подземни кухини, осигуряват необходимите убежища. Особено важно е да 

има поне едно убежище, подходящо за майчина колония, където женските да раждат и да отглеждат малките си. Около него, в радиус 

от 4 до 14 км, тряб¬ ва да има временни убежища, които да се използват за почивка по време на лов. Необходими са също така и 

подходящи места за зимуване в радиус от около 60 км. Зимните убежища са основно подземни - пещери и минни галерии. Сравнително 

„уседнал“ вид. Общата численост на вида в България се изчислява на около 100 000 (Иванова, Попов, 2007).  

Природозащитно състояние в Европа е Почти застрашен (IUCN), като състоянието му във всички биогеографски райони с 

изключение на черноморския е оценено като Unfavorable. Обект е на опазване в 2360 зони от мрежата Натура 2000.  

Според последни оценки у нас (Докладване 2018 по чл. 17 на Директивата за местообитанията), природозащитното състояние у 

нас е благоприятно. 

Липсват конкретни данни за зона BG0000322 - Драгоман. Според Стандартния формуляр, в зоната обитават между 50 и 150 

индивида, основано на експертна оценка. Популацията е оценена като С, т. е. нисък дял от общата популация на вида у нас. Оценката 

на степента на опазване в контекста на два критерия, а именно запазеност на оптимални местообитания и възможност за 

възстановяване, е оценена като средна (В), т. е. съществуват реални възможности за подобряване на природозащитното състояние на 

вида. Степента на изолация е ниска. На основата на експертна оценка, зоната е с най-ниска степен на значимост (С) за опазване на вида 

у нас, превид липсата на достатъчно пригодни местообитания, респ. нисък процент от популацията, която тя опазва. Според Документ 

За Целите На Натура 2000  в зоната следва да се поддържа природозащитното състояние на вида.  

През 2020 г. се проведоха пилотни теренни проучвания в защитената зона, включващи маршрутно обхождане и експертна 

преценка на състоянието на потенциални местообитания. Получената информация е използвана при определяне на целите за 

защитената зона. 

За определяне на специфичните цели за защитената зона, са избрани следните показатели: убежища за почивка и размножаване , 

площ на хранителни местообитания - пасища и ливади в близост до гори , площ на пасища в разредени гори или стари овощни градини. 

Целите са формулирани по показатели, в таблицата по-долу. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Убежища за 

почивка и 

размножаване 

Брой 

убежища / 

колонии 

следва да се 

установи 
В рамките на зоната има потенциални убежища 

от този тип, но само в едно от тях (Гарванската 

пещера, 42.94
о
 / 22.95

о
)  по време на пилотно 

проучване са установени следи от обитаване на 

прилепи.  

Необходимо е да се проведе изследване за оценка 

на състоянието на пещерите в зоната и оценка на 

тяхната пригодност като летни убежища. Особено 

внимание трябва да се обърне на пещерния 

комплекс в каньона на Крива река, край Беледие 

хан, за който има исторически сведения за 
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Показател 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

обитаване от прилепи.  В зона Драгоман досега не 

са известни пещери, подходящи за зимни 

убежища. Такива има в съседни зони от мрежата 

Натура 2000.    

Площ на 

хранителни 

местообитания - 

пасища и ливади в 

близост до гори  

 

ha следва да се 

установи 

Проучвания показват, че големият подковонос  се 

нуждае от висок процент такива местообитания, 

като най-благоприятни са тези, които се намират 

в радиус от 4 - 5 км от убежища  

Идентифициране на площта и локализацията на 

този тип местообитание, в контекста на 

установените убежища,   оценка на неговата 

представителност и предлагане на референтна 

стойност.  

 

Площ на пасища в 

разредени гори 

или стари овощни 

градини  

ha следва да се 

установи 
Проучвания показват, че големият подковонос  се 

нуждае от висок процент такива местообитания, 

като най-благоприятни са тези, които се намират 

в радиус от 4 - 5 км от убежища 

Идентифициране на площта и локализацията на 

този тип местообитание, в контекста на 

установените убежища,   оценка на неговата 

представителност и предлагане на референтна 

стойност.  

 

Цитирана литература 

ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАТУРА 2000, https://www.moew.government.bg 

Иванова Т., Попов В. 2007. Разред Прилепи (Chiroptera). с. 89 - 162. В: Попов В. и др. Бозайниците важни за опазване в България . 

Dutch Mammal Society. Arnhem, The Netherlands. ISBN 978 - 90 - 73162 - 93 - 8. 

 

4.4.11. Природозащитни цели за 1303 Rhinolophus hipposideros  (Bechstein, 1800)  Малък подковонос 

 

Малкият подковонос е един от най-често срещаните видове у нас. Обитава главно ниските части  на страната  в интервала 100-

600 м, но се среща редовно до около 1300 м; липсва в най-високите части на планините. Първично пещерен вид, свързан преди всичко 

с богати на растителност карстови райони. Има предпочитание към влажни горски биотопи. Използва разнообразни убежища, като 

предпочита такива с широк отвор; обитава и различни постройки - тавани, мазета и необитаеми стаи на къщи, трафопостове, военни 
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бункери и др. Ловува в широколистни и смесени гори, храсталаци, окрайнини на гори, край обрасли с растителност водоеми, около  

скали в карстовите райони. Не се отдалечава на повече от 5 км от убежището си. Най-често ловува в непосредствените околности на 

убежището - до около 600 м. Линейните ландшафтни елементи са важни особено в райони, където площта на горите е малка и те 

образуват отделни петна. При тези условия използва полезащитните пояси, живите плетове и други линейни елементи на ландшафта за 

придвижване от една хранителна територия към друга. Там, където горите покриват големи площи малкият подковонос въобще 

избягва откритите пространства. Зимните убежища са изключително подземни - пещери, минни галерии и тунели. Общата численост 

на вида в България може да бъде изчислена на минимално около 100 000 индивида  (Иванова, Попов, 2007).  

Природозащитно състояние в Европа е Почти застрашен (IUCN), като състоянието му в повечето биогеографски райони (без 

черноморския и панонския) е оценено като Unfavorable. Обект е на опазване в 2466 зони от мрежата Натура 2000.  

Според последни оценки у нас (Докладване 2018 по чл. 17 на Директивата за местообитанията), природозащитното състояние у 

нас е оценено като благоприятно. 

Липсват конкретни данни за зона BG0000322 - Драгоман. Според Стандартния формуляр, в зоната обитават между 50 и 150 

индивида, основано на експертна оценка. Популацията е оценена като С, т. е. нисък дял от общата популация на вида у нас. Оценката 

на степента на опазване в контекста на два критерия, а именно запазеност на оптимални местообитания и възможност за 

възстановяване, е оценена като средна (В), т. е. съществуват реални възможности за подобряване на природозащитното състояние на 

вида. Степента на изолация е ниска. На основата на експертна оценка, зоната е с най-ниска степен на значимост (С) за опазване на вида 

у нас, превид липсата на достатъчно пригодни местообитания, респ. нисък процент от популацията, която тя опазва. Според Документ 

За Целите На Натура 2000  в зоната следва да се поддържа природозащитното състояние на вида.  

През 2020 г. се проведоха пилотни теренни проучвания в защитената зона, включващи маршрутно обхождане и експертна 

преценка на състоянието на потенциални местообитания. Получената информация е използвана при определяне на целите за 

защитената зона. 

За определяне на специфичните цели за защитената зона, са избрани следните показатели: убежища за почивка и размножаване, 

площ на горите във фаза на старост, количество мъртва дървесина. Целите са формулирани по показатели, в таблицата по-долу. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Убежища за 

почивка и 

размножаване  

 

Брой 

убежища / 

колонии 

следва да се 

установи 
В рамките на зоната има потенциални убежища 

от този тип, но само в едно от тях (Гарванската 

пещера, 42.94
о
 / 22.95

о
)  по време на пилотно 

проучване са установени следи от обитаване на 

прилепи. В близост до тази пещера, на брега на 

Драгоманското блато малък подковонос беше 

Необходимо е да се проведе изследване за 

оценка на състоянието на пещерите в зоната и 

оценка на тяхната пригодност като летни 

убежища. Особено внимание трябва да се 

обърне на пещерния комплекс в каньона на 

Крива река, край Беледие хан, за който има 



192 
 

Показател 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

наблюдаван и записан ехолокационният му 

сигнал.  

исторически сведения за обитаване от прилепи.  

В зона Драгоман досега не са известни пещери, 

подходящи за зимни убежища. Такива има в 

съседни зони от мрежата Натура 2000.    

Площ на горите 

във фаза на 

старост  

ха Най-малко 

327.11 ха 
Съгласно заповед № РД 49-493 от 13.12.2016 г. на 

Министъра на земеделието и храните, горите във  

фаза на старост, попадащи в границите на зоната 

са с площ от  327.11 ha. Те са представени от 

местообитания 91M0, 9170, 40A0, 91H0, 9150, 

9180. Част от целевите параметри, предложени за 

тях са подходящи и за малкия подковонос.    

 

Дългосрочната цел е целевата стойност да бъде 

запазена. Представена е карта на локализацията 

на тези гори, изготвена на основата официална 

база данни, налична в Министерство на 

земеделието и храните (Приложение 1).  

Количество 

мъртва дървесина 

% В над 60% от 

площите на 

горите 

количеството 

мъртва 

дървесина 

трябва да е 

минимум 8% от 

запаса 

Този параметър,  предложен за горски 

местообитания в зоната, е валиден и за малкия 

подковонос; разнообразието и обилието от нощни 

пеперуди  в горите, свързано с  мъртва дървесина, 

е изключително важно изхранването на този вид.  

Целевата стойност кореспондира с  посочената в 

Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, 

обновена от 29.09.2020 г. 

Пилотни проучвания през 2020 г. показват, че 

количеството мъртва дървесина е по-малко от 8% 

от запаса  

Дългосрочната цел към местообитанието по 

този показател е целевата стойност да бъде 

постигната през следващите 50 години. При 

извършване на сечите е необходимо да се оставя 

достатъчно количества мъртва дървесина, както 

стояща така и лежаща.  

Осъществяване на мониторинг на състоянието 

на местообитанието по този показател в 

представителна извадка от пробни площи в 

териториите на разпространение на природното 

местообитание в защитената зона, един път на 

всеки 6 години.  

 

Цитирана литература 

ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАТУРА 2000, https://www.moew.government.bg 
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Иванова Т., Попов В. 2007. Разред Прилепи (Chiroptera). с. 89 - 162. В: Попов В. и др. Бозайниците важни за опазване в България . 

Dutch Mammal Society. Arnhem, The Netherlands. ISBN 978 - 90 - 73162 - 93 - 8. 

 

4.4.12. Природозащитни цели за 1302 Rhinolophus mehelyi  (Matschie, 1901)  Подковонос на Мехели 

 

Рядък вид у нас. Обитава равнинни карстови райони с наличие на гори. Изцяло е свързан с пещерите като убежища. Формира 

„смесени“ размножителни и зимни колонии с южния и средиземноморския подковонос. Избягва открити пространства - обработваеми 

полета, пасища, храсталаци. Често ловува в крайречни горски местообитания или ги използват като коридори за достигане на ловните 

територии. Зимните убежища са изклю чително подземни - естествени пещери и по-рядко изкуствени галерии.  Общата численост в 

България се изчислява на около 10 000 индивида (численост на лятната популация), като се вземат предвид данните от проведените в 

периода (1997-2003) мониторингови проучвания и всички останали налични данни за численост и разпространение  (Иванова, Попов, 

2007). Според други оценки, числеността у нас е 7130-  8430 индивида (Документ За Целите На Натура 2000). 

 Природозащитно състояние в Европа е Уязвим (IUCN), като състоянието му във всички биогеографски райони е оценено като 

Unfavorable. Обект е на опазване в 238 зони от мрежата Натура 2000.  

Според последни оценки у нас (Докладване 2018 по чл. 17 на Директивата за местообитанията), природозащитното състояние в 

континенталния биогеографски район е оценено като благоприятно по отношение на ареал, популация и местообитание и 

неблагоприятно за бъдещи перспективи, в контекста на високата значимост на такива заплахи като Пещернячество (G01.04.02), 

Посещения на пещери за отдих (G01.04.03), Вандализъм (G05.04), Затваряне на пещери или галери (G05.08). На тази основа, 

състоянието е оценено като неблагоприятно (U1).  

Липсват конкретни данни за зона BG0000322 - Драгоман.  

През 2020 г. се проведоха пилотни теренни проучвания в защитената зона, включващи маршрутно обхождане и експертна 

преценка на състоянието на потенциални местообитания. Получената информация е използвана при определяне на целите за 

защитената зона. 

Предвид оскъдните сведения за важни аспекти от биологията и екологията на вида и липсата на данни за неговото присъствие в 

зоната, за определяне на специфичните цели е избран само един показател,  формулиран в таблицата по-долу. 

 

Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

Убежища  

 

Брой 

убежища / 

следва да се 

установи 
В рамките на зоната има потенциални убежища, 

но само в едно от тях (Гарванската пещера, 42.94
о
 

Следва да се проведе изследване за оценка на 

състоянието на пещерите в зоната и оценка на 
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Показател 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация 

Специфични цели в зоната 

колонии / 22.95
о
)  по време на пилотно проучване са 

установени следи от обитаване на прилепи.  

тяхната пригодност като летни убежища. Особено 

внимание трябва да се обърне на пещерния 

комплекс в каньона на Крива река, край Беледие 

хан, за който има исторически сведения за 

обитаване от прилепи.   

 

Цитирана литература 

ДОКУМЕНТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАТУРА 2000, https://www.moew.government.bg 

Иванова Т., Попов В. 2007. Разред Прилепи (Chiroptera). с. 89 - 162. В: Попов В. и др. Бозайниците важни за опазване в България . 

Dutch Mammal Society. Arnhem, The Netherlands. ISBN 978 - 90 - 73162 - 93 - 8. 

 

 

 

 

 

Приложение 1. Карта на локализацията на горите във фаза на старост 
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Защитената зона обхваща влажните ливади, разположени в понижението на терена между гр. Драгоман и с. Цръклевци, включително 

Драгоманското блато, рида Чепън, а на юг – карстовите хълмове от Драгоман до землищата на селата Безден, Богьовци и Понор. 

Източната граница на мястото преминава по пътя София - Годеч от с. Белидие хан до местността Въртопите (Костадинова, Граматиков, 

2007). 

Територията е определена като Орнитологично Важно Място през 1997 г., а през 2007 г. нейният статут се трансформира в Защитена 

зона по ЗБР и Директива 2009/147/ЕО. Уникалното съчетание на мозайка от местообитания – голяма влажна зона (Драгоманското 

блато е най-голямото такова с карстов прозиход в страната), каменисти ридове с рехава храстова и тревиста растителност, горски 

масиви, влажни ливади и др., са в основата на богат видов състав на орнитофауната в района. Към 2007 г. са установени 216 вида птици 

за района на Драгоманското блато и рида Чепън (Shurulinkov et al., 2007), докато към 2020 г. техният брой е вече над 240 вида (ИБЕИ-

БАН и СДП Балкани – непубл. данни). 

На национално ниво територията е от изключителна важност за редица водолюбиви, хищни и врабчоподобни видове птици. 

По-долу са формулирани специфични цели спрямо отделните параметри, които са конкретни за всеки вид птица от съответната 

екологична група – птици, обитаващи ивици дървета и храсти, скали и скални стени, степни сухолюбиви тревни съобщества по 

варовити терени, водоеми със стояща вода, тревни съобщества по влажни терени и горски местообитания. Целевите стойности (в 

двойки или индивиди) се базират или на данните от стандартния формуляр (СДФ) на зоната или на експертно мнение за текущото 

състояние на популацията, ако то се различава от посочената в СДФ информация. 

 

1. Природозащитни цели за видове птици, обитаващи местообитания с ивици дървета и храсти, и мозайка 

от тях  

Местообитанията с ивици дървета и храсти и мозайка от тях са подходящи за редица видове птици. Тези видове предпочитат екотона 

между гората и откритите пространства, както и мозаечни местообитания, заради разнообразните хранителни възможности. Това 

разнообразие от растителни видове осигурява хранителни ресурси на множество насекомоядни видове птици. Редуващите се мозаечно 

храсти и дървета осигуряват убежище на дребни бозайници, земноводни и влечуги, които от своя страна са основата за качеството на 

тези хабитати за дневните хищни птици. 
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Много хищни птици също гнездят в тези местообитания, като ловуват в откритите пространства, а за почивка и разположение на 

гнездата използват единични дървета или групи от дървета. Дневните хищни птици от тази група се хранят основно с дребни 

бозайници, но също така и с насекоми и други безгръбначни, влечуги, земноводни и дребни пойни птици. 

В тази група са включени 15 вида птици: Accipiter nisus, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Clanga clanga, Circaetus gallicus, Coracias 

garrulus, Emberiza hortulana, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Lanius collurio, Lanius minor, Lullula arborea, Otus scops, Pernis apivorus, 

Sylvia nisoria. Те са разнообразни по начин на хранене и изисквания към хранителните ресурси и могат да се обособят в две основни 

групи:  

 Хищни видове птици: Accipiter nisus, Buteo buteo, Clanga clanga, Circaetus gallicus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Otus scops, 

Pernis apivorus; 

 Насекомоядни видове птици: Caprimulgus europaeus, Coracias garrulus, Emberiza hortulana, Lanius collurio, Lanius minor, Lullula 

arborea, Sylvia nisoria. 

Съгласно докладването по чл. 12 на Директива за птиците (2019 г.), тяхното състояние по отношение на краткосрочните и 

дългосрочните популационни тенденции на национално ниво е както следва: 

Код на вида Латинско наименование 

Краткосрочна 

популационна тенденция 

Докладване 2019 

Дългосрочна 

популационна тенденция 

Докладване 2019 

A086 Accipiter nisus = + 

A087 Buteo buteo = х 

A224 Caprimulgus europaeus = = 

A859 Clanga clanga x x 

A080 Circaetus gallicus + + 

A231 Coracias garrulus - + 

A379 Emberiza hortulana F = 
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Код на вида Латинско наименование 

Краткосрочна 

популационна тенденция 

Докладване 2019 

Дългосрочна 

популационна тенденция 

Докладване 2019 

A099 Falco subbuteo х + 

A096 Falco tinnunculus = + 

A338 Lanius collurio - - 

A339 Lanius minor - - 

A246 Lullula arborea + = 

A214 Otus scops = = 

A072 Pernis apivorus = + 

A307 Sylvia nisoria = = 

 

Съгласно СДФ състоянието на посочените видове птици в защитената зона е както следва: 

Species Population in the site Site assessment 

Group Code Scientific Name S NP Type 

Size 

Unit 
Cat. 

C/R/V/P 

Data 

qual. 

A/B/C/D A/B/C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

B A086 Accipiter nisus    p 3 3 p  G C A C C 

B A090 Aquila clanga   c  1 i  G B A C A 

B A087 Buteo buteo   p 10 10 p  G C B C C 
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B A224 Caprimulgus europaeus   r    R DD C A C C 

B A080 Circaetus gallicus   r 3 3 p  G C A C C 

B A231 Coracias garrulus   r  2 p  G C A C A 

B A379 Emberiza hortulana   r 104 196 p  G C A C A 

B A099 Falco subbuteo   r 2 2 p  G C B C C 

B A096 Falco tinnunculus   p 12 12 p  G C B C C 

B A338 Lanius collurio   r 820 1600 p  G C A C A 

B A339 Lanius minor   r 40 70 p  G C A B B 

B A246 Lullula arborea   p 115 115 p  G C B C C 

B A072 Pernis apivorus   r 1 2 p  G C A C C 

B A307 Sylvia nisoria   r 30 63 p  G C A C B 

 

Species Population in the site Motivation 

Group Code Scientific Name S NP Type 

Size 

Unit 
Cat. 

C/R/V/P 

Species 

Annex 
Other categories 

Min Max IV V A B C D 

B A214 Otus scops    1 1       X  

 

При определяне на специфичните цели за ЗЗ Раяновци на групата птици, обитаващи ивици дървета с храсти и мозайка от тях 

са формулирани следните параметри: 

1. Размер на популацията в защитената зона по видове птици. 
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2. Тенденции в популацията по видове птици. 

3. Наличие на едроразмерни/ биотопни дървета, в групи (само за хищните видове птици). 

4. Наличие на едроразмерни/ биотопни дървета, с хралупи – единични или в група (синявица, чухал). 

5. Площ на гнездово местообитание (само за насекомоядни видове птици). 

 

Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна информация Специфични цели 

Размер на 

популацията 

A086 Accipiter nisus  

двойки Най-малко 3 

Размерът на популацията се оценява на 

3-4 гнездящи двойки. Това представлява 

0.2-0.3% от националната популация. 

Стойност от 3 двойки е представена и в 

СДФ.  

 

Поддържане на популацията. Това е в 

пряка връзка със запазване/увеличаване 

на целевата стойност по параметър 

„Наличие на едроразмерни/ биотопни 

дървета в групи“ (видът е адаптивен и 

използва разнообразна по вид, тип и 

разположение дървесна растителност). 

Размер на 

популацията 

A859 Clanga clanga 

индивиди Най-малко 1 

Преминаващи индивиди. Размерът на 

популацията се оценява на един екз. 

Присъствието на вида в зоната е 

установено по време на миграция и 

зимуване. В района на Драгоманското 

блато временно остават  единични 

екземпляри с цел почивка и хранене.  

През 2013 г. е установена птица 

(наречена Ити) със сателитен 

предавател,  индивидуално маркирана в 

Естония: 

https://www.kotkas.ee/uudised/euroopas-

on-kuelm  

Това представлява 1-2% от популацията, 

преминаваща през България.  

Поддържане на популацията. 

https://www.kotkas.ee/uudised/euroopas-on-kuelm
https://www.kotkas.ee/uudised/euroopas-on-kuelm
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна информация Специфични цели 

Размер на 

популацията 

A087 Buteo buteo 

двойки Най-малко 9 

Размерът на популацията се оценява на 

9-12 гнездящи двойки. Това 

представлява 0.3-0.4% от националната 

популация. Стойност от 10 двойки е 

представена и в СДФ. 

 

Поддържане на популацията. Това е в 

пряка връзка със запазване/увеличаване 

на целевата стойност по параметър 

„Наличие на едроразмерни/ биотопни 

дървета в групи“ (видът е адаптивен и 

използва разнообразна по вид, тип и 

разположение дървесна растителност). 

Размер на 

популацията 

A224 Caprimulgus 

europaeus 

двойки 
Най-малко 

10 

Липсват целеви проучвания на вида в 

зоната. Неясен е размерът на  

популацията, което е и отразено в СДФ. 

През 2020 г, видът е установен както 

през размножителния период, така и по 

време на миграция.  

Изясняване размера на популацията в ЗЗ 

Раяновци. Поддържане на популацията. 

Това е в пряка връзка със 

запазване/увеличаване на целевата 

стойност по параметър „Площ на 

гнездово местообитание“. 

Размер на 

популацията 

A080 Circaetus 

gallicus 

двойки Най-малко 2 

Размерът на популацията се оценява на 

2-4 гнездящи двойки. Това представлява 

0.7-0.9% от националната популация. 

Стойност от 3 двойки е представена и в 

СДФ.  

Поддържане на популацията. Това е в 

пряка връзка със запазване/увеличаване 

на целевата стойност по параметър 

„Наличие на едроразмерни/ биотопни 

дървета в групи“. 

Размер на 

популацията 

A231 Coracias 

garrulus 

двойки Най-малко 1 

Размерът на популацията се оценява на 

1-2 гнездящи двойки. Това представлява 

0.1-0.4% от националната популация. 

Стойност от 2 двойки е представена в 

СДФ.  

Поддържане на популацията. Това е в 

пряка връзка със запазване/увеличаване 

на целевата стойност по параметър 

„Наличие на едроразмерни/ биотопни 

дървета, с хралупи – единични или в 

група“. 

Размер на 

популацията 

A379 Emberiza 

двойки 
Най-малко 

160 

Размерът на популацията се оценява на 

160-240 гнездящи двойки. Това 

представлява 0,2-0,5% от националната 

популация. В СДФ е представена 

Поддържане на популацията. Това е в 

пряка връзка със запазване/увеличаване 

на целевата стойност по параметър 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна информация Специфични цели 

hortulana численост от 104-196 двойки.  „Площ на гнездово местообитание“. 

Размер на 

популацията 

A099 Falco subbuteo 

двойки Най-малко 1 

Размерът на популацията се оценява на 

1-2 гнездящи двойки. Това представлява 

около 0.2% от националната популация. 

Стойност от 2 двойки е представена в 

СДФ.  

Поддържане на популацията. Това е в 

пряка връзка със запазване/увеличаване 

на целевата стойност по параметър 

„Наличие на едроразмерни/ биотопни 

дървета в групи“ (вкл. и такива със стари 

гнезда на вранови птици). 

Размер на 

популацията 

A096 Falco 

tinnunculus 

двойки 
Най-малко 

10 

Размерът на популацията се оценява на 

10-15 гнездящи двойки. Това 

представлява около 0.2% от 

националната популация. Стойност от 

12 двойки е представена в СДФ.  

Поддържане на популацията. Това е в 

пряка връзка със запазване/увеличаване 

на целевата стойност по параметър 

„Наличие на едроразмерни/ биотопни 

дървета в групи“ (вкл. и такива със стари 

гнезда на вранови птици). 

Размер на 

популацията 

A338 Lanius collurio 

двойки 
Най-малко 

1100 

Размерът на популацията се оценява на  

1100-1600 гнездящи двойки. Това 

представлява 0,4-0,6 % от националната 

популация. В СДФ е представена 

численост от 820-1600 двойки.  

Ясно изразена негативна тенденция в 

числеността на гнездовата популация – 

спад от 32% за периода 2016-2020 г. и 

спад от 21% само за една година (2020 

г., в сравнение с 2019 г.) (данни от 

ежегоден мониторинг на представителна 

площ от 1400 ха; Б. Николов, ИБЕИ-

БАН – непубл. данни). Наблюдаваните 

промени не могат да се обяснят само с 

местни фактори, които са на ограничена 

площ в рамките на зоната (промени в 

Специфичните природозащитни цели би 

следвало да са насочени към обръщане 

на намаляващата тенденция на 

популацията в стабилна или нарастваща 

чрез запазване/увеличаване на целевата 

стойност по параметър „Площ на 

гнездово местообитание“. 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна информация Специфични цели 

местообитанията и други заплахи), по 

всяка вероятност те са резултат и от 

действието на негативни фактори по 

миграционните пътища и зимовищата на 

вида.  

Размер на 

популацията 

A339 Lanius minor 

двойки 
Най-малко 

50 

Размерът на популацията се оценява на  

50-90 гнездящи двойки. Това 

представлява 0.4-0.8 % от националната 

популация. В СДФ е представена 

численост от 40-70 двойки. 

Въпреки наличието на леки флуктуации 

в числеността, гнездовата популация на 

вида в зоната е сравнително стабилна за 

периода 2016-2020 г. (данни от ежегоден 

мониторинг на представителна площ от 

1400 ха; Б. Николов, ИБЕИ-БАН – 

непубл. данни).  

Поддържане на популацията. Това е в 

пряка връзка със запазване/увеличаване 

на целевата стойност по параметър 

„Площ на гнездово местообитание“. 

Размер на 

популацията 

A246 Lullula arborea 

двойки 
Най-малко 

180 

Размерът на популацията се оценява на 

180-230 гнездящи двойки. Това 

представлява 0.2-0.4% от националната 

популация. В СДФ е представена 

численост от 115 двойки.  

Поддържане на популацията. Това е в 

пряка връзка със запазване/увеличаване 

на целевата стойност по параметър 

„Площ на гнездово местообитание“. 

Размер на 

популацията 

A214 Otus scops 

двойки Най-малко 1 

Размерът на популацията се оценява на 

1-3 гнездящи двойки. Това представлява 

0.01-0.02% от националната популация. 

Стойност от 1 двойкa е представена в 

СДФ.  

Поддържане на популацията. Това е в 

пряка връзка със запазване/увеличаване 

на целевата стойност по параметър 

„Наличие на едроразмерни/ биотопни 

дървета, с хралупи – единични или в 

група“. 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна информация Специфични цели 

Размер на 

популацията 

A072 Pernis apivorus 

двойки Най-малко 1 

Размерът на популацията се оценява на 

1-2 гнездящи двойки. Това представлява 

0.25% от националната популация. 

Същите стойности са представени и в 

СДФ.  

 

Поддържане на популацията. Това е в 

пряка връзка със запазване/увеличаване 

на целевата стойност по параметър 

„Наличие на едроразмерни/ биотопни 

дървета в групи“ (видът е адаптивен и 

използва разнообразна по вид, тип и 

разположение дървесна растителност). 

Размер на 

популацията 

A307 Sylvia nisoria 

двойки 
Най-малко 

90 

Размерът на популацията се оценява на 

90-140 гнездящи двойки. Това 

представлява 0.9-2.0 % от националната 

популация. В СДФ е представена 

численост от 30-63 двойки.  

Поддържане на популацията. Това е в 

пряка връзка със запазване/увеличаване 

на целевата стойност по параметър 

„Площ на гнездово местообитание“. 

Тенденции в 

популацията по 

видове 

стабилна, 

намаляваща, 

нарастваща, ако е 

възможно 

представяне в % 

Дългосрочна 

тенденция за 

стабилна или 

нарастваща 

популация 

Запазване на стабилната/нарастваща 

тенденция или подобряване на 

намаляващата/флуктуираща тенденция. 

Проследяването на стойността на този 

параметър може да се осъществи чрез 

мониторинг. 

Наличие на 

едроразмерни/ 

биотопни дървета, 

в групи (само за 

хищните видове 

птици) 

Брой дървета на ha, 

в група 

Най-малко 5 

броя на ha, в 

група 

За групата хищни видове птици 

едроразмерните биотопни дървета в 

групи са важни като гнездово 

местообитание. Целевата стойност на 

показателя е съобразена с посочената в 

Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в 

горите, обновена от 29.09.2020 г. 

Поддържане на състоянието по този 

параметър. Мониторинг. 

Наличие на 

едроразмерни/ 

биотопни дървета, с 

хралупи – единични 

Брой дървета на ha, 

в група 

Най-малко 5 

броя на ha, в 

група 

За групата хищни видове птици 

едроразмерните биотопни дървета в 

групи са важни като гнездово 

местообитание. Целевата стойност на 

Поддържане на състоянието по този 

параметър. Мониторинг. 
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Параметър Мерна единица 
Целева 

стойност 

Допълнителна информация Специфични цели 

или в група 
(синявица, чухал) 

показателя е съобразена с посочената в 

Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в 

горите, обновена от 29.09.2020 г. 

Площ на гнездовото 

местообитание 
(само за 

насекомоядни 

видове птици) 

ha 
Трудно 

дефинируема  

Повечето насекомоядни видове птици в 

тази екологична група гнездят в 

различно гъсти храсти, на земята в 

близост до храсти или единични или 

групи дървета; изключение се явява 

козодоят, който гнезди на земята в 

горски просеки, проредени горски 

участъци или периферни части на 

горски масиви. Поради това площите 

обрасли с дървета и храсти, особено 

екотонните зони, са от ключово 

значение за поддържане/ увеличаване на 

техните популации. 

Трудността от дефинирането на целевата 

стойност идва от факта, че някои от 

насекомоядните видове птици обитават 

повече от един тип природно 

местообитание. 

Необходимо е да се установи площта на 

гнездовите местообитания на 

насекомоядните видове птици. 

 

Необходимост от промени в СДФ: 

Предлага се прецизиране на гнездовата численост на редица видове птици в зоната, основно врабчоподобни. Предлага се и 

включването на следните допълнителни видове – (1) голям ястреб (Accipiter gentilis) и (2) обикновена гургулица (Streptopelia turtur), 

които са представени в ЗЗ Раяновци: заради неблагоприятен консервационен статус на национално (1) и европейско (2) ниво. 
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Species Population in the site Site assessment 

Group Code 
Scientific 

Name 
S NP Type 

Size 

Unit 
Cat. 

C/R/V/P 

Data 

qual. 

A/B/C/D A/B/C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

B A899 

Accipiter 

gentilis all 

others 

  p 1 2 p P P C B C C 

B A210 
Streptopelia 

turtur 
  r   p P P C B C C 

 

За черночелата сврачка (Lanius minor) се предлага промяна в категорията Isolation от B на С поради факта, че ЗЗ Раяновци не се намира 

в периферията на ареала на вида и категория „В“ не е оправдана. 
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2. Природозащитни цели за видове птици, обитаващи скали и скални стени 
 

За зона „Раяновци” не са характерни обширни скални местообитания и високи скални стени. Подобни местообитания се срещат по 

високите части на рида Чепън и около вр. Петровски кръст, който е изграден от триаски и юрски скали, както и по стръмните южни 

склонове спускащи се към Драгоманското блато. Около 2% от зоната са скали и сипеи съгласно стандартния формуляр.  

 

Съгласно формуляра за защитената зона в тази група птици са включени 4 вида: Buteo rufinus, Bubo bubo, Falco cherrug, Falco 

peregrinus. Това са с различна денонощна активност хищни птици: 

- Дневни хищни птици – Buteo rufinus, Falco cherrug, Falco peregrinus; 

- Нощни хищни птици - Bubo bubo. 

 

Съгласно докладването по чл. 12 на Директива за птиците през 2019 г., тяхното състояние по отношение на краткосрочните и 

дългосрочните популационни тенденции на национално ниво е както следва: 

 

Код на вида Латинско наименование 

Краткосрочна 

популационна тенденция 

Докладване 2019 

Дългосрочна 

популационна тенденция 

Докладване 2019 

A403 Buteo rufinus - + 

A215 Bubo bubo = = 

A511 Falco cherrug - - 

A103 Falco peregrinus = + 

 

 

 

Съгласно СДФ състоянието на посочените видове птици в защитената зона е както следва: 
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Species Population in the site Site assessment 

Group Code Scientific Name S NP Type 

Size 

Unit 
Cat. 

C/R/V/P 

Data 

qual. 

A/B/C/D A/B/C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

B A403 Buteo rufinus   p 4 4 p  G C A C B 

B A215 Bubo bubo   p 1 1 p  G C A C C 

B A511 Falco cherrug   r  1 i  G C B B B 

B A103 Falco peregrinus   r 1 1 p  G C B C C 

 

При определяне на специфичните цели за ЗЗ Раяновци на групата птици, обитаващи скали и скални стени са формулирани 

следните параметри: 

1. Размер на популацията в защитената зона по видове птици. 

2. Тенденции в популацията по видове птици. 

3. Площ на гнездово местообитание 

 

Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна информация Специфични цели 

Размер на популацията 

A403 Buteo rufinus 

 

двойки  Най-малко 1 

Размерът на популацията се оценява на 

1-2 бр. гнездящи двойки. Това 

представлява от 0,2 до 0,3 % от 

националната популация. В СДФ е 

представена стойност от 4 двойки. 

Обръщане на негативната 

тенденция в числеността на 

вида, като се запази сегашната 

площ на скалните 

местообитания в зоната. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна информация Специфични цели 

Забележима негативна тенденция в 

числеността на вида през последните 

години. 

Видът е наблюдаван като гнездящ в 

зоната поне от 1992 г.  

Размер на популацията 

A215 Bubo bubo 

 

двойки  Най-малко 1 

Размерът на популацията се оценява на 1 

бр. гнездящи двойки. Същата стойност е 

представена и в СДФ. Това представлява 

от 0,18 до 0,22 % от националната 

популация. 

 

Запазване стабилната тенденция 

на вида, като се запази 

сегашната площ на скалните 

местообитания в зоната. 

Размер на популацията 

A511 Falco cherrug 

 

индивиди Най-малко 1 

Размерът на популацията се оценява на 

макс. 1 индивид наблюдаван през 

размножителния период. Същата 

стойност е представена и в СДФ. Това 

представлява до 1 % от националната 

популация. 

Видът е наблюдаван през април и 

октомври, двойка ловуваща по 

склоновете на Чепън. Няма данни за 

сигурно гнездене.  

Мониторинг на вида. Целта е в 

дългосрочен план да се достигне 

до гнездене на поне 1 двойка от 

вида. 

Размер на популацията 

A103 Falco peregrinus 

 

двойки  Най-малко 1 

Размерът на популацията се оценява на 1 

бр. гнездящи двойки. Същата стойност е 

представена и в СДФ. Това представлява 

от 0,53 до 0,83 % от националната 

популация. 

Запазване тенденцията на вида, 

като се запази сегашната площ 

на скалните местообитания в 

зоната. 

Тенденции в стабилна, Дългосрочна  Запазване на 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна информация Специфични цели 

популацията за всеки 

отделен вид 

намаляваща, 

нарастваща, 

ако е 

възможно 

представяне 

в % 

тенденция за 

стабилна или 

нарастваща 

популация 

Подобряване 

състоянието на 

намаляващата 

популация на 

Falco cherrug 

стабилната/нарастваща 

тенденция и подобряване на 

намаляващата тенденция на 

Falco cherrug 

 

Местообитания 

скали, скални стени, 

сипеи 

площ в ха 

Най-малко 263 ха 

или 2 % от 

площта на 

зоната. 

Значение на местообитанието за 

петрофилните видове птици, 

осигуряващи гнездови местообитания и 

укрития. За видовете птици от тази група 

това е основно изискване за 

разположение на гнездата.  

Запазване площта и поддържане 

качеството на местоообитанието, 

като се изключат загубите на 

местообитания, дължащи се на 

природни фактори (свлачища, 

срутища и др). Мониторинг. 

 

Необходимост от промени в СДФ: 

Предлага се включване в СДФ на пъстрия скален дрозд (Monticola saxatilis) – вид с неблагоприятен консервационен статус в България 

и представен значимо в зоната. 

Species Population in the site Site assessment 

Group Code 
Scientific 

Name 
S NP Type 

Size 

Unit 
Cat. 

C/R/V/P 

Data 

qual. 

A/B/C/D A/B/C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

B A280 
Monticola 

saxatilis 
  r 2 4 p V P C B C C 
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3.Природозащитни цели за видове птици, обитаващи степни сухолюбиви тревни съобщества по варовити 

терени 

Сухите тревни съобщества в зона „Раяновци” са широко разпространени, главно по варовиковите, хълмисти ридове северно от селата 

Безден и Богьовци, западно от с. Понор и южно от селата Цръклевци, Василовци и Мало Малово, както и по планината Чепън. Това са 

открити пасища с ниска тревна растителност, върху бедни почви върху варовици с голям процент каменно покритие. Тревните 

съобщества по сухи терени са широко разпространени в България и най-разпространеното местообитание в защитената зона. От 

значение са за гнезденето на някои специализирани видове, както и като ловни територии на хищни, насекомоядни, вкл. и редки видове 

птици. Това местообитаниe е силно зависимо от степента на пашуване и ерозията. 

В тази група птици са включени 5 вида птици: Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, Melanocorypha 

calandra и Galerida cristata. Те включват три вида чучулиги, един вид бъбрица и един вид дъждосвирцова птица, строго 

специализирана в гнездене в тревни съобщества.  

Съгласно докладването по чл. 12 на Директива за птиците през 2019 г., тяхното състояние по отношение на краткосрочните и 

дългосрочните популационни тенденции на национално ниво е както следва: 

 

 

Код на вида Латинско наименование 

Краткосрочна 

популационна тенденция 

Докладване 2019 

Дългосрочна 

популационна тенденция 

Докладване 2019 

А255 Anthus campestris = = 

А133 Burhinus oedicnemus х = 

A243 Calandrella brachydactyla = - 

A242 Melanocorypha calandra = = 

A103 Galerida cristata F = 
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Съгласно СДФ, състоянието на посочените видове птици в защитената зона е както следва: 

 

Species Population in the site Site assessment 

Group Code Scientific Name S NP Type 

Size 

Unit 
Cat. 

C/R/V/P 

Data 

qual. 

A/B/C/D A/B/C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

B А255 Anthus campestris   r 70 100 p  G A A C A 

B А133 Burhinus oedicnemus   r 10 10 p  G B A C A 

B А243 Calandrella brachydactyla   r 120 160 p  G B A C A 

B А242 Melanocorypha calandra   R 20 30 p  G B A C B 

 

Species Population in the site Motivation 

Group Code Scientific Name S NP Type 

Size 

Unit 
Cat. 

C/R/V/P 

Species 

Annex 
Other categories 

Min Max IV V A B C D 

B А244 Galerida cristata      p      X  

 

При определяне на специфичните цели за ЗЗ Раяновци на групата птици, обитаващи степни сухолюбиви съобщества по 

варовити терени са формулирани следните параметри: 

1. Размер на популацията в защитената зона по видове птици. 

2. Тенденции в популацията по видове птици. 

3. Площ на гнездово местообитание 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна информация Специфични цели 

Размер на популацията 

A255 Anthus campestris 

 

двойки  Най-малко 70 

Размерът на популацията се оценява на 

70-100 гнездящи двойки. Същата 

стойност е представена и в СДФ. Това 

представлява от 0,65 до 2,1 % от 

националната популация. 

Зоната е едно от най-важните за 

страната местообитания на вида, като 

поддържа над 2% от националната 

популация и между 3% и 10% от 

популацията на вида в границите на 

Натура 2000. 

Поддържане на стабилната 

популация на вида, като се запази 

площта и характера на 

местообитанието – сухи тревни и 

храстови съобщества. 

Размер на популацията 

A133 Burhinus 

oedicnemus 

 

двойки  Най-малко 3 

Размерът на популацията се оценява на 

до 5 гнездящи двойки. Това 

представлява от 1.6 до 3,3 % от 

националната популация. В СДФ е 

представена стойност от 10 двойки. 

Забележима негативна тенденция в 

числеността на вида, който се среща 

главно по каменистите, сухи, с рехава 

тревна растителност ридове.  

Обръщане на негативната 

тенденция на вида, като се запази 

сегашната площ и характера на 

сухите тревни съобщества. 

Размер на популацията 

A243 Calandrella 

brachydactyla 

 

двойки Най-малко 120 

Размерът на популацията се оценява на 

120-160 гнездящи двойки. Същата 

стойност е представена и в СДФ. Това 

представлява от 4,4% до 8,2 % от 

националната популация. 

Зоната е едно от най-важните за 

страната местообитания на вида, като 

поддържа между 2% и 15% от 

Подобряване на намаляващата 

тенденция в дългосрочен план и 

поддържане на стабилна 

популация на вида, като се запази 

площта и характера на 

местообитанието – сухи тревни и 

храстови съобщества. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна информация Специфични цели 

националната популация и до 20% от 

популацията на вида в границите на 

Натура 2000. 

Размер на популацията 

A242 Melanocorypha 

calandra 

 

двойки  Най-малко 20 

Размерът на популацията се оценява на 

20-30 гнездящи двойки. Същата 

стойност е представена и в СДФ. Това 

представлява от 0,37 до 0,5 % от 

националната популация. 

Следва да се запази тенденцията 

на вида, като се запази сегашната 

площ и характера на сухите 

тревни съобщества в зоната. 

Размер на популацията 

A244 Galerida cristata 

 

двойки неизвестна 

Видът гнезди в зоната по разнообразни 

открити терени – пасища, ливади, сухи 

тревни съобщества, покрай пътища и 

обработваеми площи, окрайнини на 

населени места и индустриални зони. 

Запазване състоянието в 

тенденцията на вида. 

Тенденции в 

популацията за всеки 

отделен вид 

стабилна, 

намаляваща, 

нарастваща, 

ако е 

възможно 

представяне в 

% 

Дългосрочна 

тенденция за 

стабилна или 

нарастваща 

популация 

Подобряване 

състоянието на 

намаляващата 

популация на 

Calandrella 

brachydactyla 

 

 Запазване на 

стабилната/нарастваща тенденция 

и подобряване на намаляващата 

тенденция на Calandrella 

brachydactyla 

 

Местообитания 

сухи, тревни 
площ в ha 

Най-малко 3000 

ha или 23 % от 

площта на 

Гнездово местообитание за видовете 

птици предпочитащи сухи, тревни 

съобщества. За видовете птици от тази 

Необходим е мониторинг през 

гнездовия период. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Допълнителна информация Специфични цели 

съобщества, степи зоната. група основно изискване е запазване 

площта и характера на тревната 

покривка и каменното покритие, както 

и недопускане безпокойство през 

размножителния сезон.  

 

Необходимост от промени в СДФ: 

Националната популация на полската бъбрица (Anthus campestris) през 2019 г. е оценена на 4000 – 13000 двойки. Числеността на 

гнездящите двойки в зоната е между 2 и 15% от числеността на вида в страната, което попада в категория В за размера на популацията 

на вида в зоната. Предлагаме да се коригира категорията в графа популация от „А” на „В”. 

Националната популация на дебелоклюната чучулига (Melanocorypha calandra) през 2019 г. е оценена на 4500 – 6800 двойки. 

Числеността на гнездящите двойки в зоната е между 0 и 2% от числеността на вида в страната, което е в категория С за размера на 

популацията на вида в зоната. Предлагаме да се коригира категорията в графа популация от „В” на „С”. 
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4. Природозащитни цели за видове птици, обитаващи водоеми със стояща вода  

 

Това са подходящи местообитания за много видове птици от ЗЗ “Раяновци“. Тези видове предпочитат да гнездят в езера, блата, 

мочурища, обрасли с водна растителност канали. Повечето от тях в зоната са концентрирани в Драгоманското блато.  

В тази група са включени 25 вида птици (които 25 вида гнездящи, 3 вида зимуващи и 7 вида преминаващи/мигриращи): Spatula 

clypeata, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Spatula querquedula, Ardea cinerea, Ardea purpurea, Ardea alba, Ayhthya ferina, Aythya nyroca, 

Botaurus stellaris, Charadrius dubius, Circus aeruginosus, Fulica atra, Gallinula chloropus, Ixobrychus minutus, Podiceps cristatus, Podiceps 

nigricollis, Zapornia parva, Zapornia pussilla, Porzana porzana, Rallus aquaticus, Tachybaptus ruficollis, Tringa ochropus, Vanellus vanellus. 

Те са разнообразни по начин на хранене и изисквания към хранителните ресурси и могат да се обособят в три основни групи:  

 Предимно рибоядни видове - чапловите птици, големият гмурец 

 Хищни видове птици – хранят се с дребни птици и бозайници – тръстиков блатар (Circus aeruginosus). 

 Видове хранещи се предимно с безгръбначни животни и водна растителност – останалите горепосочени видове. 

Съгласно докладването по чл. 12 на Директива за птиците (2019), тяхното състояние по отношение на краткосрочните и дългосрочните 

популационни тенденции на национално ниво е както следва: 

 

Код на вида Латинско наименование 

Краткосрочна 

популационна тенденция 

Докладване 2019 

Дългосрочна 

популационна тенденция 

Докладване 2019 

A028 Ardea cinerea + = 

A029 Ardea purpurea + x 

A773 Ardea alba + + 

A022 Ixobrychus minutus = = 

A021 Botaurus stellaris + + 
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Код на вида Латинско наименование 

Краткосрочна 

популационна тенденция 

Докладване 2019 

Дългосрочна 

популационна тенденция 

Докладване 2019 

A053 Anas platyrhynchos = = 

A856 Spatula querquedula = = 

A857 Spatula clypeata F = 

А052 Anas crecca F F 

A060 Aythya nyroca - F 

A059 Aythya ferina + F 

A136 Charadrius dubius x = 

A081 Circus aeruginisus = + 

A125 Fulica atra = F 

A123 Gallinula chloropus = = 

A131 Himantopus himantopus = = 

A005 Podiceps cristatus = = 

A008 Podiceps nigricollis - - 

A892 Zapornia parva x x 

A119 Porzana porzana x x 
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Код на вида Латинско наименование 

Краткосрочна 

популационна тенденция 

Докладване 2019 

Дългосрочна 

популационна тенденция 

Докладване 2019 

A893 Zapornia pusilla x x 

A118 Rallus aquaticus = = 

A004 Tachybaptus ruficollis x x 

A165 Tringa ochropus x x 

A142 Vanellus vanellus x - 

 

 

Съгласно СДФ, състоянието на посочените видове птици в защитената зона е както следва: 

 

Species Population in the site Site assessment 

Group Code Scientific Name S NP Type 

Size 

Unit 
Cat. 

C/R/V/P 

Data 

qual. 

A/B/C/D A/B/C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

B A056 Anas clypeata   r 1 2 p  G C B C C 

B А052 Anas crecca   r 2 3 p  G C B C C 

B А053 Anas platyrhynchos   p 60 70 p  G C B C C 

B А055 Anas querquedula   r 8 20 p  G C B C C 
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B А028 Ardea cinerea   r 1 2 p  G C B C C 

B А029 Ardea purpurea   r 2 9 p  G B B A B 

B A060 Aythya nyroca   r 25 30 p  G B A C A 

B A059 Aythya ferina   r 2 15 p  G C B C C 

B А021 Botaurus stellaris   r 6 8 p  G B B A B 

B A136 Charadrius dubius   r 1 3 p  G C B C C 

B A081 Circus aeruginosus   w 40 60 i  G B B A B 

B A081 Circus aeruginosus   r 4 4 p  G B B A B 

B А027 Egretta alba   p 3 6 p  G A B A A 

B A125 Fulica atra   p 140 180 p  G C B C B 

B A123 Gallinula chloropus   p 25 30 p  G C B C C 

B A131 Himantopus himantopus   r  1 p  DD C A B C 

B A022 Ixobrychus minutus   r 30 32 p  G B A A B 

B A005 Podiceps cristatus   r 4 8 p  G C B C B 

B A008 Podiceps nigricollis   r 2 2 p  G A A C B 

B A120 Porzana parva   r    R DD B B A B 

B A119 Porzana porzana   r    R DD B B A B 

B A121 Porzana pusilla   r    V DD B B A B 
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B A118 Rallus aquaticus   p 40 40 p  G B A C B 

B A004 Tachybaptus ruficollis   r 26 30 p  G C B C B 

B A165 Tringa ochropus   r  3 p  G C B C C 

B A142 Vanellus vanellus   r 6 8 p  G C B C B 

 

 

При определяне на специфичните цели за ЗЗ Раяновци на групата птици, обитаващи водоеми със стояща вода са формулирани 

следните параметри (взето е под внимание основно Драгоманското блато и прилежащите му заблатени територии; блатото е с карстов 

произход, има приблизителна площ от 350 ha и е разположено на 1 km източно от гр. Драгоман): 

1. Размер на популацията в защитената зона по видове птици. 

2. Тенденции в популацията по видове птици. 

3. Площ на гнездово местообитание открити водни площи. 

4. Площ на гнездово местообитание потопена растителност. 

5. Площ на гнездово местообитание влажни ливади с мезофилна тревна растителност (Carex и др.) – само като преходна зона в 

окрайините на водоеми със стояща вода (Драгоманско блато). 

 

Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна информация Специфични цели 

Размер на 

популацията 

A028 Ardea cinerea 

Двойки Най-малко 3   

Размерът на популацията в СДФ 

се оценява на 1-2 гнездящи 

двойки. Тази стойност редовно се 

надвишава през последните 

години и реалната численост е в 

рамките на 3-5 гнездещи двойки, 

което представлява около 0,4% от 

Поддържане или увеличаване на популацията. 

В благоприятни в хидрологично отношение 

години Драгоманското блато има потенциал да 

поддържа и по-висока численост на вида.  
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Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна информация Специфични цели 

националната популация на вида. 

Размер на 

популацията 

A029 Ardea 

purpurea 

Двойки Най-малко 5  

Размерът на популацията се 

оценява на 2-10 гнездящи двойки, 

обикновено 5-10 двойки. В СДФ е 

представена близка стойност - 2-9 

двойки. Популацията на вида в 

зоната представлява около 4% от 

националната популация. 

Поддържане или увеличаване на популацията. 

В благоприятни в хидрологично отношение 

години Драгоманското блато има потенциал да 

поддържа и по-висока численост на вида.  

Размер на 

популацията 

A773 Ardea alba 

Двойки Най-малко 5 

Установена за първи път като 

гнездещ в зоната през 2007 г. 

(Hristov et al. 2008) с численост 3-

5 двойки. Аналогична е и 

стойността попълнена в СДФ – 3-

6 дв. Впоследствие числеността 

нарастна и през последните 

години е в рамките на 5-10 

двойки. Популацията на вида в 

зоната представлява около 23% 

от националната популация. 

Поддържане или увеличаване на популацията. 

В благоприятни в хидрологично отношение 

години Драгоманското блато има потенциал да 

поддържа и по-висока численост на вида.  

Размер на 

популацията 

A021 Botaurus 

stellaris 

Токуващи мъжки Най-малко 6 

Броят на токуващите мъжки в 

зоната варира от 3 до 16. Според 

СДФ – 6-8. Ниски числености са 

установени в сухи години, с чести 

пожари, засягащи масивите с 

висша водна растителност в 

Драгоманското блато. 

Популацията на вида в зоната 

представлява около 10% от 

националната популация. 

Поддържане на популацията. Синхронни 

ежегодни мониторингови проучвания за 

установавяне на броя на токуващите мъжки. 
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Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна информация Специфични цели 

Размер на 

популацията 

A022 Ixobrychus 

minutus 

Двойки Най-малко 30  

Размерът на популацията 

понастоящем е в рамките на 15-

35 дв. Според СДФ – 30-32 

двойки. Популацията на вида в 

зоната представлява около 0,8% 

от националната популация. 

Поддържане на популацията 

Размер на 

популацията 

A053 Anas 

platyrhynchos 

Двойки Най-малко 60 

Размерът на популацията 

понастоящем е в рамките на 50-

70 дв. Според СДФ – 60-70 

двойки. Популацията на вида в 

зоната представлява около 1,7% 

от националната популация. 

Поддържане на популацията 

Размер на 

популацията 

A856 Spatula 

querquedula 

Двойки Най-малко 10 

Размерът на популацията 

понастоящем е в рамките на 5-10 

дв. Според СДФ – 8-20 двойки. 

Налице е намаление на 

числеността на вида, както в тази 

зона, така и на други места в 

страната. Популацията на вида в 

зоната представлява около 1,8% 

от националната популация. 

Поддържане или увеличаване на популацията. 

Прекратяване на негативната тенденция в 

числеността. 

Размер на 

популацията 

A052 Anas crecca 

Двойки 
Налично гнездене, 

поне 1 

Нередовно гнездещ вид, с 

численост 0-3 двойки. Според 

СДФ – 2-3 двойки. Популацията 

на вида в зоната представлява 

около 11,8% от националната 

популация. 

Поддържане на подходящи местообитания за 

поддържане на гнезденето на вида в зоната.  

Размер на Двойки Налично гнездене, 
Нередовно гнездещ вид, с 

численост 0-3 двойки. Според 

Поддържане на подходящи местообитания за 
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Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна информация Специфични цели 

популацията 

A857 Spatula 

clypeata 

поне 1 СДФ – 1-2 двойки. Гнезденето и в 

страната има нередовен и 

спорадичен характер и не може 

да се говори за установена 

гнездова популация. 

поддържане на гнезденето на вида в зоната 

Размер на 

популацията 

A059 Aythya ferina 

Двойки Най-малко 8 

Редовно гнездещ вид в 

Драгоманското блато, с актуална 

численост 2-5 двойки. В СДФ - 2-

15 двойки. Популацията на вида в 

зоната представлява около 2,5% 

от националната популация. 

Поддържане или увеличаване на числеността 

на популацията. 

Размер на 

популацията 

A060 Aythya nyroca 

Двойки Най-малко 25 

Редовно гнездещ вид в 

Драгоманското блато, с актуална 

численост 25-30 двойки. В СДФ е 

посочена същата численост. 

Популацията на вида в зоната 

представлява около 10,4% от 

националната популация. 

Поддържане или увеличаване на числеността 

на популацията. 

Размер на 

популацията 

A136 Charadrius 

dubius 

Двойки Най-малко 1 

Спорадично гнездене на вида в 

Драгоманското блато 

(Shurulinkov et al., 2007). Видът е 

привързн основно към речната 

мрежа и рядко гнезди по 

бреговете на стоящи водоеми 

(Iankov, 2007). Според СДФ 

размерът на популацията е 1-3 дв. 

Това представлява около 0,1% от 

националната популация.   

Поддържане на числеността на популацията. 

Размер на Двойки Най-малко 4 Видът гнезди редовно в Поддържане на стабилна/нарастваща тенденция 



31 
 

Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна информация Специфични цели 

популацията 

А081 Circus 

aeruginosus 

Драгоманското блато. В периода 

1993 – 2006 г. е установявана 

ежегодно численост от 1-2 дв. 

(Shurulinkov et al., 2007). 

Размерът на популацията според 

СДФ се оценява на 4 гнездящи 

двойки. Това представлява от 

1,5% до 1,8% от националната 

популация. Сред гнездящите 

птици в зоната (и на съседното 

Алдомировско блато) често се 

наблюдава бигамия – един мъжки 

с два женски екз., което следва да 

се има предвид при мониторинг 

на вида (тази размножителна 

стратегия е нерядко срещана при 

тръстиковия блатар). 

В периода на изхранване на 

малките възрастните птици 

облитат райони до около 8км 

източно и западно от 

Драгоманското блато, ловувайки 

в открити тревисти райони. 

на популацията чрез запазване/увеличаване на 

целевата стойност по параметър „Площ блатно 

местообитание с потопена растителност“. 

Размер на 

популацията 

A125 Fulica atra 

Двойки Най-малко 140 

Размерът на популацията според 

СДФ се оценява на 140-180 

гнездящи двойки. Това 

представлява от 6,0% до 8,2% от 

националната популация, което е 

значителна част. Според 

Shurulinkov et al. (2007) 

размножаващите се двойки в 

Изясняване размера на популацията в ЗЗ 

Раяновци. Усилията трябва да бъдат насочени 

към разграничаването на гнездящите от 

неразмножаващите се птици, които могат да 

присъстват в големи концентрации при 

подходящи условия. 



32 
 

Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна информация Специфични цели 

Драгоманското блато са над 150.  

Размер на 

популацията 

A123 Gallinula 

chloropus 

двойки Най-малко 25 

Популацията се оценява на 25 - 

30 гнездящи двойки според СДФ. 

Това представлява 0,3 - 0,5 % от 

националната популация. 

 

Поддържане на стабилната тенденция на 

популацията чрез запазване/увеличаване на 

целевата стойност по параметри „Площ блатно 

местообитание с потопена растителност“. 

Размер на 

популацията 

A131 Himantopus 

himantopus 

двойки Най-малко 1 

Единично гнездене на вида е 

установено само през една година 

(2005) (Shurulinkov et al. 2007). 

Като процент от националната 

популация това е 0,2 %.  

Поддържане на стабилната тенденция на 

популацията чрез запазване/увеличаване на 

целевата стойност по параметри „Площ блатно 

местообитание с потопена растителност“. 

Размер на 

популацията 

A005 Podiceps 

cristatus 

двойки Най-малко 4 

Популацията се оценява на 4 - 8 

гнездящи двойки според СДФ. 

Това представлява 0,5 - 0,7 % от 

националната популация.  

Поддържане на стабилната тенденция на 

популацията чрез запазване/увеличаване на 

целевата стойност по параметри „Открити 

водни площи“ (около 1 ha на двойка) и „Площ 

блатно местообитание с потопена 

растителност“. 

Размер на 

популацията 

A005 Podiceps 

nigricollis 

Двойки Най-малко 1 

Нередовно гнездящ в зоната вид. 

Популацията се оценява на до 2 

гнездящи двойки според СДФ. 

Това представлява 3,0 – 10,0 % от 
националната популация.  

Българските популации 

представляват южната граница на 

ареала на вида. Популациите по 

границите на ареала са от 

специално природозащитно 

значение, следователно 

отговорността на България в 

Обръщане на намаляващата тенденция на 

популацията в стабилна или нарастваща чрез 

запазване/увеличаване на целевата стойност по 

параметри „Открити водни площи“ и „Площ 

блатно местообитание с потопена 

растителност“. 
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Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна информация Специфични цели 

рамките на Европа се счита за 

средна. ЗЗ „Раяновци“ е 

определена като „зона за 

поддържане“ в документа за 

целите на Натура 2000. Като 

„важно въздействие“ е посочен 

ловът.  

Размер на 

популацията 

A892 Zapornia 

parva 

Двойки Най-малко 10 

Установен като гнездящ вид в 

Драгоманското блато през 1989 г. 

(Iankov, 2007), редовно гнездящ и 

понастоящем. Включен в 

Червената книга на България като 

застрашен вид с посочено 

инцидентно гнездене в 

Драгоманското блато 

(Големански, (гл. ред.) 2011). 

Няма данни за числеността в 

СДФ на ЗЗ „Раяновци“, въпреки 

наличието на подходящи 

местообитания за вида. 

Характерно местообитание са 

водоеми с обширни, рехави 

тръстикови масиви, изпъстрени с 

малки водни огледала и плаваща 

водна растителност; 

отводнителни канали, гъсто 

обрасли с тръстика и папур. 

Вероятно поради прикрития 

начин на живот и краткото 

токуване тенденциите за 

националната популацията (300-

600 дв. според Докладването 2019 

Целево проучване и последващ мониторинг с 

постоянно прилагана методика за вида. 
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Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна информация Специфични цели 

г.) са неизвестни. 

Размер на 

популацията 

A119 Porzana 

porzana 

Двойки Най-малко 10 

Видът се размножава редовно в 

Драгоманското блато (Iankov, 

2007). Включен в Червената 

книга на България като застрашен 

вид (Големански, (гл. ред.) 2011). 

Предпочита мочурища и 

мочурливи ливади, обрасли 

предимно с Carex spp. Няма 

данни за числеността в СДФ на 

ЗЗ Раяновци, въпреки наличието 

на подходящи местообитания за 

вида. Вероятно поради прикрития 

начин на живот и краткото 

токуване тенденциите за 

националната популацията (150-

300 дв. според Докладването 2019 
г.) са неизвестни. 

Целево проучване и последващ мониторинг с 

постоянно прилагана методика за вида. 

Размер на 

популацията 

A892 Zapornia 

pusilla 

Двойки Най-малко 10 

Едно от най-значимите за 

страната гнездовища е в 

Драгоманското блато (Iankov, 

2007). Включен в Червената 

книга на България като критично 

застрашен вид (Големански, (гл. 

ред.) 2011). Предпочита обширни 

мочурливи площи, покрити със 

сравнително рядка 

дебелостъблена тревиста 

растителност (предимно от род 

Саrех), разпределена на отделни 

туфи и разделена от малки водни 

огледала със сравнително бистра 

Целево проучване и последващ мониторинг с 

постоянно прилагана методика за вида. 
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Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна информация Специфични цели 

вода. Няма данни за числеността 

в СДФ на ЗЗ Раяновци, въпреки 

наличието на подходящи 

местообитания за вида. Вероятно 

поради прикрития начин на 

живот и краткото токуване 

тенденциите за националната 

популацията (20-150 дв. според 

Докладването 2019 г.) са 
неизвестни. 

Размер на 

популацията 

A118 Rallus 

aquaticus 

Двойки Най-малко 40 

Видът гнезди редовно в 

Драгоманското блато. 

Популацията се оценява на 40 

гнездящи двойки според СДФ. 

Това представлява 1,0 % – 2,0 % 

от националната популация. 

Поддържане на стабилната тенденция на 

популацията чрез запазване/увеличаване на 

целевата стойност по параметри „Площ блатно 

местообитание с потопена растителност“. 

Размер на 

популацията 

A004 Tachybaptus 

ruficollis 

Двойки Най-малко 26 

Популацията се оценява на 26-30 

гнездящи двойки според СДФ. 

Това представлява 2,0 % – 5,2 % 
от националната популация. 

 

Поддържане на стабилната тенденция на 

популацията чрез запазване/увеличаване на 

целевата стойност по параметри „Площ блатно 

местообитание с потопена растителност“ и 

„Открити водни площи“. 

Размер на 

популацията 

A165 Tringa 

ochropus 

Двойки Най-малко 1 

Нередовно гнездящ вид. 

Популацията се оценява на до 3 

гнездящи двойки според СДФ, 

което представлява 3.3-7.5% от 

националната популация. 

Типични местообитания на вида 

са реки и стоящи водоеми, 

влажни ливади и пасища в 

близост до водоизточници. 

Поддържане на числеността на популацията 

чрез запазване/увеличаване на целевата 

стойност по параметри „Площ блатно 
местообитание с потопена растителност“. 

България носи „висока отговорност“ за 

малката, изолирана популация на територията 

на страната. ЗЗ Раяновци е определена като 

„зона за подобряване“ в документа за целите на 

Натура 2000. Като „важно въздействие“ е 
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Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна информация Специфични цели 

посочен ловът. 

Размер на 

популацията 

A142 Vanellus 

vanellus 

Двойки Най-малко 6 

Популацията се оценява на 6-8 

гнездящи двойки, същата 

численост на вида се посочва и в 

СДФ, което представлява 0.5-
0.7% от националната популация. 

Гнезди редовно в Драгоманското 

блато кто е установяван почти 

ежегодно в периода 1993 – 2006 г. 

(Shurulinkov et al. 2007). 

Предпочитани местообитания са 

тревни съобщества по влажни 

терени и мезофилни тревни 

съобщества, често в близост до 

стоящи сладководни водоеми. 

Много често и в селскостопански 

площи и изкуствени ландшафти, 

предпочита периферии на 

сезонно заливани терени, като 

оризища и временно заливани 

житни ниви (Iankov, 2007). 

Поддържане на числеността на популацията 

чрез запазване/увеличаване на целевата 

стойност по параметри „Площ блатно 

местообитание с потопена растителност“. 

България носи „средна отговорност“ за 

популацията на територията на страната. ЗЗ 

Раяновци е определена като „зона за 

подобряване“ в документа за целите на Натура 

2000. Като „важно въздействие“ е посочен 

ловът. 

Тенденция в 

числеността на 

популациите 

 

стабилна, 

намаляваща, 

нарастваща, ако е 

възможно 

представяне в % 

Дългосрочна 

тенденция за 

стабилна или 

нарастваща 

популация 

Запазване на 

стабилната/нарастваща тенденция 

или спиране/обръщане на 

негативната тенденция. 

Проследяването на стойността на този 

параметър може да се осъществи само чрез 

редовен мониторинг. 

Площ на 

местообитанието 

за гнездене 

ha 350 ha 

Недопускане намаляване на 

площа, заета от водни и 

околоводни местообитания  

Мониторинг. Възстановяване и увеличаване на 

площа на водни и околоводни местообитания в 

района на Драгоманското блато. 
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Параметър Мерна единица Целева стойност Допълнителна информация Специфични цели 

Наличие на 

масиви от водна 

растителност в 

Драгоманското 

блато 

Процент от 

повърхноста на 

водоема заета от 

водна растителност 

 30-90% 

При липса на масиви от водна 

растителност – след пожари или 

дълго засушаване, всъщност 

липсват места за гнездене на 

водолюбивите птици в 

Драгоманското блато 

Поддържане на масивите от водна растителност 

чрез подходящи мерки. Система за мониторинг 

на пожарите и осигуряване на възможност за 

бърза реакция при такива. 

Необходимост от промени в СДФ: 

В СДФ трябва да бъдат включени видовете Egretta garzetta, Platalea leucorodia, Mareca strepera и Panurus biarmicus. При създаването 

на защитената зона и попълването на СДФ тези видове не е било известно да гнездят в района. Понастоящем вече и 4-те вида са 

установени да гнездят в Драгоманското блато. Видовете сива патица (Mareca strepera) и мустакат синигер (Panurus biarmicus) гнездят 

ежегодно. Малката бяла чапла (Egretta garzetta) гнезди с единични двойки в чапловата колония в Драгоманското блато, в отделни 

години. За лопатарката (Platalea leucorodia) е установено еднократно твърде вероятно гнездене на 1 дв. в чапловата колония. Сивата 

патица и малката бяла чапла се концентрират в Драгоманското блато и по време на миграция, главно по време на пролетната миграция. 

Вероятно е допусната грешка в СДФ за тръстиковия блатар (Circus aeruginosus), чието присъствие в зоната трябва да се промени от 

„зимуващ“ (w) на „преминаващ“ (c). Видът преминава редовно в района на Драгоманското блато, но зимува там само по изключение 

(до 1 екз.), тъй като то е замръзнало през по-голямата част от зимния сезон. 

 

Species Population in the site Site assesment 

Group Code Scientific Name S NP Type 

Size 

Unit 
Cat. 

C/R/V/P 

Data 

qual. 

A/B/C/D A/B/C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

B А081 Circus aeruginosus   c 40 60 i P G C B A C 

В A889 Mareca strepera   r 2 6 p R G B B B B 

B A889 Mareca strepera   c 10 30 i C G B B B B 
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В A323 Panurus biarmicus   p 15 30 p R G B B C B 

В A026 Egretta garzetta   r 0 2 p V G D B A B 

B A026 Egretta garzetta   c 5 20 i R G D B A B 

В A034 Platalea leucorodia   r 0 1 p V G D B C C 
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5. Природозащитни цели за видове птици, обитаващи тревни съобщества по влажни терени 

 

Такива са разнообразни тревни съобщества, разположени в близост до източници на вода, които им позволяват да останат влажни през 

целия размножителен сезон на видовете птици. Тези местообитания приютяват като оазис разнообразие от безгръбначни и дребни 

гръбначни видове, които са хранителна база на целевите видове птици от тази група. Често тези видове използват и аграрни територии 

с посеви в близост до основните си местообитания. 

В тази група са включени 5 вида птици: Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Circus pygargus, Coturnix coturnix, Crex crex. Те включват 

различни по таксономично положение видове които често се хранят или гнездят в тревни съобщества на влажни ливади. 

Съгласно докладването по чл. 12 на Директива за птиците, тяхното състояние по отношение на краткосрочните и дългосрочните 

популационни тенденции на национално ниво е както следва: 

 

Код на вида Латинско наименование 

Краткосрочна 

популационна тенденция 

Докладване 2019 

Дългосрочна 

популационна 

тенденция      

Докладване 2019 

A031-B Ciconia ciconia + F 

A030 Ciconia nigra x + 

A084 Circus pygargus x + 

A113 Coturnix coturnix (гнезд.) - - 

A122 Crex crex - - 

 

Съгласно СДФ, състоянието на посочените видове птици в защитената зона е както следва: 
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Species Population in the site Site assessment 

Group Code Scientific Name S NP Type 

Size 

Unit 
Cat. 

C/R/V/P 

Data 

qual. 

A/B/C/D A/B/C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

B A031 Ciconia ciconia   r 10 12 p  G C A C C 

B A030 Ciconia nigra   r 1 1 p  G C B B C 

B A084 Circus pygargus   r  3 p  G C B A C 

B A122 Crex crex   r 37 48 p  G C A C A 

 

Species Population in the site Motivation 

Group Code Scientific Name S NP Type 

Size 

Unit 
Cat. 

C/R/V/P 

Species 

Annex 
Other categories 

Min Max IV V A B C D 

B A113 Coturnix coturnix     500 500       Х  

 

 

При определяне на специфичните цели за ЗЗ Раяновци на групата птици, обитаващи тревни съобщества по влажни терени са 

формулирани следните параметри: 

1. Размер на популацията в защитената зона по видове птици. 

2. Тенденции в популацията по видове птици. 

3. Площ с редовно косене. 

4. Площ с редовна паша на домашни животни. 
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация Специфични цели 

Размер на популацията 

A031-B Ciconia ciconia 
двойки 

Най-малко 

10 

Съгласно СДФ популацията се 

оценява на 10-12 двойки. Това 

представлява 0,1 – 0,2% от 

националната популация. 

Птиците гнездят в рамките на 

селищата, но посещават тревните 

съобщества по влажни терени с цел 

изхранване. 

Поддържане на популацията.  

Размер на популацията 

A030 Ciconia nigra 
двойки 

Най-малко 

1 

Съгласно СДФ популацията на вида 

се оценява на 1 гнездяща двойка, 

което представлява до 0,1% от 

националната популация.  

Поддържане на популацията.  

 

Размер на популацията 

A084 Circus pygargus 

 

 

двойки 
Най-малко 

1 

Съгласно СДФ популацията на вида 

се оценява на до 3 гнездящи двойки 

или на 0,3 - 1 % от националната 

популация на вида. Информацята за 

20-40 зимуващи индивида вероятно 

е грешка в СДФ и се отнася за 

мигранти, или 3 – 4% от всички 

преминаващи през страната 

индивиди.  

Поддържане на популацията.  

 

Размер на популацията 

A113 Coturnix coturnix 

 

индивиди (?) Най-малко 

500 

Съгласно СДФ популацията на вида 

се оценява на около 500 индивида, 

вероятно преминаващи 

(неуточнено).  

Предлага се добавянето му като 

Поддържане на популацията.  
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Параметър 
Мерна 

единица 

Целева 

стойност 
Допълнителна информация Специфични цели 

гнездяш вид поради тенденциите 

към намаляване на популацията. 

Размер на популацията 

A122 Crex crex 
двойки 

Най-малко 

37 

Съгласно СДФ популацията на вида 

се оценява на 37-48 двойки, което 

представлява от 1 – 1,8 %  от 

националната популация.   

Поддържане на популацията.  

 

Тенденции в 

популацията по видове 

стабилна, 

намаляваща, 

нарастваща, 

ако е 

възможно 

представяне в 

% 

Дългосрочна 

тенденция за 

стабилна или 

нарастваща 

популация 

Запазване на стабилната/нарастваща 

тенденция или подобряване на 

намаляващата/флуктуираща 

тенденция. 

Проследяването на стойността на този 

параметър може да се осъществи чрез 

мониторинг. 

Площ с редовно косене  ha 

Запазване 

площта на 

съществуващ

ите в 

рамките на 

зоната 

ливади. 

Гнездово местообитание на 

ливадния дърдавец, пъдпъдъка и 

ливадния блатар. 

 

Поддържане на местообитанието чрез косене, 

съобразено с гнездовата биология на ливадния 

дърдавец и ливадния блатар. 

Площ с редовна паша 

на домашни животни 
ha 

Запазване 

площта на 

съществуващ

ите в 

рамките на 

зоната 

пасища. 

Гнездово местообитание на 

ливадния дърдавец, пъдпъдъка и 

ливадния блатар.  

Поддържане на месттообитанието чрез редовна 

паша на домашни животни. 
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Необходимост от промени в СДФ: 

Необходимо е да се добави пъдпъдъкът (Coturnix coturnix) освен като преминаващ и като гнездящ вид, предвид тенденциите към 

намаляване на популaцията му. 

Вероятно е допусната грешка в СДФ за ливадния блатар (Circus pygargus) чието присъствие в зоната трябва да се промени от 

„зимуващ“ (w) на „преминаващ“ (c). 

 

 

Species Population in the site Site assesment 

Group Code Scientific Name S NP Type 

Size 

Unit 
Cat. 

C/R/V/P 

Data 

qual. 

A/B/C/D A/B/C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

B А084 Circus pygargus   c 20 40 I  G C B A C 

В A113 Coturnix cotirnix   r   P       
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6. Природозащитни цели за видове птици, обитаващи гори  

 

Горите са естествено местообитание на много гнездящи  и зимуващи в България видове птици. Повечето от тях правят гнезда по 

клоните на дърветата, използват хралупите им или сами издълбават гнездови камери в дървесните стъбла. Доста са видовете, които 

гнездят или предпочитат да гнездят в храстовия подлес или тревния етаж в горите. Наличието на специализирани горски видове птици, 

като кълвачите, са важен индикатор за състоянието на горите, основно като индикатор за наличие на стари дървета и паднали трупи с 

условия за хранене на тези видове.  

В тази група птици e включен един вид кълвач – сирийски (Dendrocopos syriacus), специализиран към горски местообитания. 

 

Съгласно докладването по чл. 12 на Директива за птиците, неговото състояние по отношение на краткосрочните и дългосрочните 

популационни тенденции на национално ниво е както следва: 

 

Код на вида Латинско наименование 

Краткосрочна 

популационна тенденция 

Докладване 2019 

Дългосрочна 

популационна тенденция 

Докладване 2019 

A429 Dendrocopos syriacus - = 

 

Съгласно СДФ, състоянието на посочените видове птици в защитената зона е както следва: 

Species Population in the site Site assessment 

Group Code Scientific Name S NP Type 

Size 

Unit 
Cat. 

C/R/V/P 

Data 

qual. 

A/B/C/D A/B/C 

Min Max Pop. Con. Iso. Glo. 

B A429 Dendrocopos syriacus   p    R DD C A C C 
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При определяне на специфичните цели за ЗЗ Раяновци на групата птици, обитаващи гори са формулирани следните 

параметри: 

1. Размер на популацията в защитената зона по видове птици. 

2. Тенденции в популацията по видове птици. 

3. Площ широколистни гори 

4. Наличие на едроразмерни/ биотопни дървета. 

5. Количество мъртва дървесина. 

 

В таблицата по-долу са формулирани специфични цели спрямо отделните параметри: 

Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация Специфични цели  

Размер на популацията 

A429 Dendrocopos 

syriacus 

двойки Неизвестна 

Липсва оценка на популацията 

според СДФ. 

Освен изразени горски 

местообитания видът населява и 

овощни градини, паркови зони в 

селища и др. 

Проучване на числеността.  

 

Тенденции в 

популацията по видове 

стабилна, 

намаляваща, 

нарастваща, 

ако е 

възможно 

представяне в 

% 

Дългосрочна 

тенденция за 

стабилна или 

нарастваща 

популация 

Запазване на стабилната тенденция 

или подобряване на намаляващата 

тенденция. 

Проследяването на стойността на този 

параметър може да се осъществи чрез 

мониторинг. 

Площ широколистни ha Запазване на Периферията на широколистни гори Поддържане на стойността по този параметър.  
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Параметър 
Мерна 

единица 
Целева стойност Допълнителна информация Специфични цели  

гори площта на 

широколистните 

гори в зоната. 

представлява местообитание за 

вида. 

 

Наличие на 

едроразмерни/ биотопни 

дървета 

Брой/% от 

площите на 

горите в 

зоната 

Над 60% от 

площите на 

горите в зоната се 

характеризират  с 

наличие на поне 

5 броя 

едроразмерни/ 

биотопни дървета 

на хектар  

Наличие на дървета с хралупи е 

определящ критерий за гнездене на 

много горски видове птици.  

Целевата стойност на показателя е 

съобразена с посочената в Наредба 

№ 8 от 05.08.2011 г. за сечите в 

горите, обновена от 29.09.2020 г. 

Поддържане на състоянието по този параметър. 

Количество мъртва 

дървесина 
% мъртва 

дървесина/ % 

от площите с 

гори в зоната 

Над 60% от 

площите на 

местообитанието 

в зоната се 

характеризират с 

количество 

мъртва дървесина 

поне 8% от 

запаса 

Мъртвата дървесина осигурява 

хранителни ресурси за видовете 

целевите видове кълвачи.  

Целевата стойност на показателя е 

съобразена с посочената в Наредба 

№ 8 от 05.08.2011 г. за сечите в 

горите, обновена от 29.09.2020 г. 

 

Поддържане на състоянието по този параметър.  
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