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• Припознаване на мрежата Натура 2000 като 

възможност, а не като ограничение 

 

• Опазване на биоразнообразието от местните общности, 
които най-добре я познават 

 

• Създаване на работни места 

 

• Повишаване на капацитета на общността 
 

ЗАЩО ВОМР: 



Общ ресурс за подхода ВОМР по приоритетна ос 3 “Натура 2000 
и биоразнообразие”:  
38 057 831 лева 
 
Безвъзмездна финансова помощ (БФП):  
100% от общите допустими разходи 
 
Максимален размер на БФП за изпълнение на дадена дейност:  
до 60 евро за 1 хектар (по изкл. и повече с представяне на 
обосновка) 
 
Допустими бенефициенти:  
Юридически лица с нестопанска цел (вкл. местните групи) и 
общини 
 
 



 
Подобряване на природозащитното състояние на видове и 
местообитания на видове в мрежата Натура 2000.  
 
Водещ документ за мрежата Натура 2000 е Националната 
приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД) - 
http://natura2000.moew.government.bg/Home/Documents. 
 
Информация за Натура 2000 е налична на 
http://natura2000.moew.government.bg/ 
  

 

        ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ: 
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• ограничаване на антропогенното замърсяване на влажните 
зони 

• дейности съгласно Плановете за управление на влажните зони 
(напр. косене на тръстика) 

• информационни и образователни дейности съгласно 
Националния план за опазване на най-значимите влажни зони 
(не като основна дейност на проекта) 

 
 Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България 

http://www.moew.government.bg/files/file/Nature/Natura%202000/RAMSAR
/plan18062014.pdf 

Изпълнение на мерки от Националния план за опазване на 
най-значимите влажни зони в България (М 22  от НПРД) 

          ПРИМЕРНИ ДЕЙНОСТИ (1) 



 
 

 
 Източник: Н.Генчев 

Източник: Интернет, 
http://galleryhip.com/trash-in-the-water.html 

Източник: Интернет, Косене на 
тръстика 



ПРИМЕРНИ ДЕЙНОСТИ (2) 

 

 
 

• инфраструктура за поддържане на воден режим 
(отводнителни и наводнителни канали) 

• изкуствени съоръжения (платформи, гнезда, хранилки) 

• рибни прагове и проходи 

• съоръжения за избягване физическото разделяне на 
вид/местообитания (вкл. зелена инфраструктура) 

 

 Идеи за мерки могат да се вземат от: ПУЗТ, ПУЗЗ, ПУРБ, ПД за видове 

Зелена инфраструктура 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/illustrations.htm 

Изграждане и поддържане на инфраструктура, необходима 
за възстановяване на природни местообитания и видове (М 
98 от НПРД) 



Източник: Център за опазване на влажна 
зона „Драгоманско блато“ (facebook) 

Източник: Wikipedia 

Източник: К.Киров 



ПРИМЕРНИ ДЕЙНОСТИ (3) 

Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/ 
подобряване на природозащитното състояние на видове и 
природни местообитания (М 109 от НПРД) 
 

• опазване на растителни видове (събиране на семена, 
производство на посадъчен материал, 
залесяване/засаждане, премахване на инвазивни видове) 
 

• опазване на животински видове (улов, размножаване и 
реинтродукция, подхранване, гнездилки) 
 

• опазване на местообитания (косене, премахване на 
нежелани растителни видове, укрепване на местообитания в 
риск от ерозия, временно ограждане) 



Източник: WWF, К. Иванов, Премахване 
на инвазивен вид rainutria japonica в 
Природен парк Българка 

Източник: ДПП Сините камъни, 
подхранване на черен лешояд в ПП  

Източник: Интернет, 
Реинтродукция на рис 
и дива коза 



http://natura2000.moew.government.bg/ 



 

  

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 

 

Министерство на околната среда и водите 

programming@moew.government.bg 


