
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРИОРИТЕТНА ОС 

„НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ“



СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ

Подобряване на природозащитното състояние

на видове и местообитания от мрежата Натура

2000



Изпълнение на мерки от Национална приоритетна рамка за

действие за Натура 2000 (НПРД) – 101 390 000 евро

• Развитие и прилагане на управленски подход за ЗЗ от НАТУРА

2000

• Допълване на сухоземната част на мрежата от защитени зони и

на мрежата от морски защитени зони

• Изготвяне/актуализиране/хармонизиране на планове и други

стратегически документи и планове за действие за приоритетни

видове

• Анализи и проучвания с цел докладване по Директивата за

местообитанията и Директивата за птиците в сухоземната част

на страната и в морски и крайбрежни територии; оценки на

състоянието на елементите на зелената инфраструктура

ПРИОРИТЕТНА ОС „ НАТУРА 2000 И 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ“ - 1



• Изграждане и поддържане на инфраструктура за текущо

наблюдение; за възстановяване на природни местообитания и

видове; за съществуващи обекти с цел намаляване на

въздействието от тяхната експлоатация

• Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/

подобряване на природозащитното състояние

• Подобряване на структурата и функциите на горските природни

местообитания в държавен горски фонд

• Ограничаване антропогенното замърсяване на водите

• Закупуване на земи
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• Подкрепа за развитие и управление на екосистемни услуги

• Информационни и комуникационни мерки за мрежата Натура

2000

• Техническа помощ за органите за управелние на ЗЗ и за

кампании за възможностите за финансиране на проекти

Бенефициенти:

Държавни органи и техните поделения в сферата на своята

компетентност (напр. МОСВ, МЗХ, ДНП, РИОСВ, ДПП), общини и

сдружения на общини, регионални власти, научни и академични

институти, НПО, органите за управление и администриране на

ЗЗ, МС (в случай че звеното за НПРД е в МС)
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ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ

Показател Мерна единица
Базова 

стойност 

Базова 

година

Целева 

стойност 

(2023 г.) 

Източник на данните Честота на 

отчитане

Видове с подобрено 

природозащитно 

състояние 

брой 153 2013 307
Окончателни доклади за 

изпълнение на проекти 

и годишни доклади за 

изпълнение на ОПОС 

Двукратно

2019

2023

Местообитания с 

подобрено 

природозащитно 

състояние

брой 5 2013 83
Окончателни доклади за 

изпълнение на проекти 

и годишни доклади за 

изпълнение на ОПОС 

Двукратно

2019

2023



ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Показател Мерна 

единица

Фонд

Категория 

региони 

(когато е 

уместно)

Целева стойност 

(2023 г.) 

Източник на данните Честота на 

отчитане

Площ на местообитанията, 

подкрепени с цел постигане 

на по- добра степен на 

съхраненост

Хектари ЕФРР
По-

слабо 

развит 

регион

1 565 668

МОСВ; 

бенефициент; 

формуляри за 

кандидатстване; 

доклади за 

напредъка по 

одобрените 

проекти

Годишно

Площ на местообитания на 

видове, подкрепени с цел 

постигане на по-добра 

степен на съхраненост

Хектари ЕФРР

По-

слабо 

развит 

регион

2 878 749

Доклади за 

напредък, 

аналитични 

доклади и оценки 

от: УО, НСЗП, ИАОС, 

бенефициенти, 

РИОСВ

Годишно

Повишени информираност 

и капацитет на 

заинтересовани страни (ЗС) 

за постигане на Натура 2000 

целите към декември 2023г. 

спрямо 2013г. 

% ЕФРР

По-

слабо 

развит 

регион

най-малко 50% да 

са информирани 

и да са повишили 

капацитета си за 

постигане целите 

на Натура 2000

Аналитични 

доклади, базирани 

на представителни 

анкетни проучвания 

към 2015г. и 2023г. 

Двукратно

първата

година след

одобрение

на ОПОС

2023



РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Вид показател

Показател или 

основна стъпка за 

изпълнението 

Мерна единица, 

когато е 

целесъобразно 

Етапна цел 

за 2018 г.

Крайна цел 

(2023 г.)
Източник на 

данните

Обяснение за значението на 

показателя, по 

целесъобразност

Финансов 

показател

Общ размер на 

сертифицираните 

разходи от 

Сертифициращия 

орган

% 10 100 Сертифициращ 

орган

Етапната цел е заложена

на база опита от

програмен период 2007 –

2013 г. и допълнителни

мерки за повишаване на

усвояемостта

Показател за 

изпълнение

Площ на 

местообитанията, 

подкрепени с цел 

постигане на по-

добра степен на 

съхраненост

хектар 156 566.8 1 565 668 УО

Крайна цел: съгл. данни 

от досиетата на 

Защитените зони, 

неразделна част от НПРД.

Етапна цел: съгл. 

прогнозни плащания в 

размер на 10%

Основна 

стъпка за 

изпълнение 

изпълнение

Стартирало 

изпълнение на 

консервационни 

мерки за опазване 

на видове и 

местообитания, 

идентифицирани 

като приоритетни в 

Директивата за 

хабитатите

Брой видове и 

местообитания

18 36 УО
С код „*“ (приоритетни

съгл. Директивата за

хабитатите) са 8 вида и 28

местообитания, като за

тях ще се изпълняват

мерките – общо 36



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

programming@moew.government.bg


