
 
 
 

ФИНАНСИРАНЕ НА МРЕЖАТА НАТУРА 2000  

В БЪЛГАРИЯ  

 
ОПОС 2007 – 2013 г. и ОПОС 2014 – 2020 г. 

 
22 май 2018 г., 

 гр. София 

 

 







Загуба на местообитания 



Пространство, храна, енергия 
 



Замърсяване и прекомерно ползване на ресурси 









 Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза І  

 

 Разработване и внедряване на информационна система за защитените 

зони от екологична мрежа Натура 2000  

 

 Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата 

НАТУРА 2000  

 

 Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване 

на птици, които не се припокриват със зони за опазване на 

местообитания 

 

 

17 млн. лв. 

2007-2013 



Проекти за: 

 изпълнение на консервационни мерки 

 разработване на планове за управление на защитени територии  

и планове за действие за видове 

 техническо обезпечаване 

 

180 млн. лв. 

 

 Изготвяне на Национална приоритетна рамка за действие за 

мрежата Натура 2000 

 
3 млн. лв. 

2007-2013 



 Управленско планиране – управление на мрежата Натура 2000, 

допълване на мрежата, планови документи, докладване състоянието 

на видове и местообитания 

 

 Опазване на видове и местообитания – мерки за подобряване на 

природозащитното състояние, вкл. оценка на екосистемите и 

предоставяните от тях услуги  

 

 Споделена визия за мрежата Натура 2000 – кампании и др. 

събития за информиране и въвличане на заинтересованите страни 

 

 
200 млн. лв. 

2014-2020 



 

 Управленски подход за мрежата „Натура 2000“  

 

 Натура 2000 в Черно море  

 

 Знания за Натура 2000  

 

 Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, 

предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за 

местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците 

 
35 млн. лв. 

2014-2020 

май 2018 г.  



 Подобряване на природозащитното състояние на видове и 

типове природни местообитания на територията на мрежата 

Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове 

и поддържани резервати (обявена) 

 

 Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове 

 

 Подкрепа за развитие и управление на екосистемните услуги и 

оценка на състоянието на елементите на зелената инфраструктура 

 

 Техническа помощ за националния и регионалните органи за 

управление на мрежата Натура 2000 

 
47 млн. лв. 

2014-2020 

предстои през 2018 г.  



TO BE CONTINUED … 
 
 

2014-2020 

след 2018 г.  



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

  

http://ope.moew.government.bg/bg 


