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СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“ 

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ“ НА ОПОС 2014-2020 г. 

 

Наименование на 

бенефициента 

Наименование на 

операцията 
Кратко описание на проекта 

Начална и 

крайна дата 

на проекта 

Обща 

стойност на 

проекта в лв. 

Процент 

на 
съфинансир

ане 

 от ЕС 

Място 

на 

изпълнение 

Държава 
Област на 

интервенци

я 

 

 
Дата 

 на последна 

актуализация 

 

 

 

МОСВ 

 

Дирекция 

"Национална 

служба защита 

на природата" 

 

 

Управленски 

подход за 

мрежата „Натура 

2000“  

Проектът ще подпомогне МОСВ в 

избора на модел за управление на 

защитените зони от мрежата 

„Натура 2000“, чрез изготвяне на 

анализ. Всички заинтересовани 

страни ще бъдат включени на 

определените етапи от 

разработването му. Анализът следва 

да обоснове избора на управленски 

подход за защитените зони от 

НАТУРА 2000 и за Национална 

приоритетна рамка за действие по 

Натура 2000.  

 

 

16.02.2016 г. -

15.08.2018 г. 

 

 

980 000 лв. 

 

85% 

 

 

България 

 

 

България 

 

 

086 

 

 

24.02.2015 

г. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА 

АГЕНЦИЯ ПО 

ОКОЛНА СРЕДА 

 

Анализи и 

проучвания на 

видове и 

природни 

местообитания, 

предмет на 

докладване по 

чл. 17 от 

Директивата за 

местообитанията 

Проектът се разработва с цел 

изпълнение на ангажиментите на 

Република България за докладване по 

две от основните за опазване на 

природата Директиви на Европейския 

съюз - Директивата за местообитанията 

(92/43/ЕИО) и Директивата за птиците 

(2009/147/ЕО), въз основа на одобрената 

ОПОС 2014 – 2020 г., включваща мерки 

съгласно Националната приоритетна 

рамка за действие (НПРД) за Натура 

29.08.2016 - 

29.08.2020 

18 122 412.00 

лв. 
85% 

 

България 

 

България 

 
085 30.08.2016 
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и чл. 12 от 

Директивата за 

птиците 

 

2000 в България, както и на база 

последователната политика на 

програмата по отношение финансиране 

на дейности за опазване на 

биологичното разнообразие. Съгласно 

Директивата за местообитанията, 

държавите-членки изготвят на всеки 

шест години доклад с информация за 

изпълнените консервационни мерки и 

оценка за въздействието им върху 

състоянието на природните 

местообитания от приложение І и 

видовете от приложение ІІ на 

Директивата, както и най-важните 

резултати от наблюдението съгласно 

чл.11 на Директивата. 

България докладва по двете директиви за 

първи път през 2013 г., като следващото 

докладване е през 2019 г. 

Очакваните резултати от изпълнението 

на дейностите от проекта са събрани 

данни за видове и природни 

местообитания за целите на 

докладването през 2019 г. по чл. 17 от 

Директива за местообитанията и чл. 12 

от Директива за птиците и попълване на 

форматите за докладване по двете 

директиви.  

Въз основа на получените данни ще е 

възможно планирането на необходимите 

мерки за запазване или възстановяване 

на благоприятното състояние на 

видовете и природните местообитания, 

обект на опазване по двете директиви, 

през следващите години. 

Основните дейности по проекта ще се 

извършват на територията на Р. 

България, без морските пространства. 
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Министерство на 

околната среда и 

водите - 

дирекция 

"Национална 

служба за 

защита на 

природата" 
 

Натура 2000 в 

Черно море 

 

Основната цел на настоящия проект е 

завършване на мрежата НАТУРА 2000 в 

морска среда, в съответствие с 

изискванията на Директивата за 

местообитанията. В рамките на проекта 

ще се осигури цялостен методологичен 

подход за проучване разпространението 

на видовете и техните популации, както 

и на типовете природни местообитания в 

морските пространства,  и определяне на 

тяхното природозащитно състояние 

(ПС). При необходимост, ще се 

определят нови морски защитени зони 

(ЗЗ) и/или коригират границите на 

съществуващите морски ЗЗ. Ще се 

поставят основите на съвместен 

мониторинг по Директива за 

местообитанията, Рамкова директива за 

водите и Рамкова директива за морска 

стратегия. Планирани дейности: 

Организация и управление на проекта; 

Разработване на Технически 

спецификации и изисквания за 

проучване на разпространението на 

целевите обекти и техните популации, 

както и определяне на тяхното ПС в 

морските пространства на България, по 

приложен списък (Приложение 1); 

Проучване на разпространението на 

целевите обекти и техните популации и 

определяне на тяхното ПС в морските 

пространства на България, по приложен 

списък (Приложение 1); Оценка и 

контрол на данните; Информация и 

публичност,  

Очаквани резултати: Техническо 

задание за основната Дейност 3 по 

проекта;методологичен подход за 

картиране и за оценка на ПС на целевите 

обекти;установено разпространение и 

09.10.2017-

09.01.2024 

11 734 980.00 85% 

 

България 

 

България 

 
086 09.10.2017 
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ПС на  целевите обекти;определяне на 

нови/актуализация на границите на 

морските защитени зони;попълнена ГИС 

база данни с пространствените 

данни;синхронизирани и оптимизирани 

процеси за набиране на данни и 

докладването им по Директива за 

местообитанията, РДВ и 

РДМС;актуализирани стандартни 

формуляри на зоните, включващи 

морска акватория; ръководство за 

определяне на морските местообитания; 

изготвени/актуализирани схеми за 

мониторинг на целевите обекти; 

осигурена достоверност на получените 

резултати. 

 

 


