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онвенционал

е и обога

рошене, с

рика с напъ

ат ще се п

итационно р

съвместно д

о съоръжен

бъдат:  

 тепе); 

оизводство 

жение за съх

териали;  

то би дов

а костенур

уги територи

 се причис

е на сухозе

а текуща а

популациит

, че екстре

у репродукт

ричинени от

 своя стра

 

а проекта 

е дейности  

стиционен 

да тепе на 

ждането на 

аботка на з

богатяване ч

лн. тона го

00.  

три основн

 тепе ще бъ

лен с откри

атяване чр

смилането 

ълно закрит

получава пр

разделяне и

депониране

ие за съхра

 на златно

хранение на

вело до е

рки. Възмож

ии.  

сляват към

мни костену

ктуална ин

те на сухоз

мни промен

тивния успе

т климатичн

ана са пр

 

проект за

находище 

 открит руд

злато, прил

чрез флотац

дишно, а о

ни фази (

де добивана

т метод на д

рез флота

ще се и

т трансфер. 

ри флотаци

 изсушаван

е на строите

анение на м

о-сребърен 

а минни отп

естествено 

жно е да 

 съществув

урки.  

формация з

земни косте

ни в климат

ех на косте

ните измене

як лимити

 добив и 

Хан Крум, 

ник, като в 

агаща уста

ция. Очаква

очакваното 

според Алт

а от открит 

добив.  

ция на р

извършва 

Крайният п

ия с помощ

е.   

елни отпадъ

инни отпадъ

концентра

падъци; 

намаляван

се предви

ващите лок

за влияние

енурки. Въп

тичните усл

тенурките. Д

ения, увели

ращ факто

преработк

гр. Крумов

 това се вкл

новени мет

аното колич

производст

тернатива 

 рудник. Ме

рудата – 

в рамките

продукт – зл

щта на реаг

ъци и отпад

ъци с обща 

ат (обогати

12 

е на 

иди и 

кални 

то на 

преки 

ловия 

Дълги 

чават 

ор за 

ка на 

вград, 

лючва 

тоди - 

чество 

во на 

1 от 

етодът 

след 

е на 

латно-

генти, 

дъчна 

 площ 

телна 



ДПМ

 

1.3.2

Участ

защи

место

BG00

 

Възм

предл

възде

Докл

рамк

 

След

заклю

отпеч

изпъл

прил

92/43

 

Както

приб

със 

Посл

като 

Към 

на Пр

на ко

 

1.3.3

Прог

дейн

започ

напр

почва

Навр

мина

План

рекул

възст

рекул

реинт

М Крумовгр

Съоръже

инфрастр

 

2 Въздейст

тък „Ада теп

итена зона 

ообитания 

002012 Крум

ожните нег

ложени ме

ействия въ

ада за оцен

ка за изготвя

д разглежда

ючено, че о

чатък 85 ха

лнение, вз

агането на

3/ЕИО.  

о е посоче

лизително 

средна плъ

едващи кос

 белки напр

настоящия 

роекта, като

остенурки.  

3 Прогреси

ресивното в

остите по 

чване на въ

имер по-бъ

ата, нама

ременното ст

ата, което мо

нът за закр

лтивация, к

тановяване 

лтивация, 

тродукция/в

рад ПДБ | 20

ения за изв

руктурата с

твие на прое

пе” на нахо

“Родопи-Из

и дивата ф

мовица, коя

гативни въз

рки за оп

в всички ф

нка за съвм

яне на Оцен

ане и анали

освен „Нул

а, с включе

зимайки по

а действащ

ено в тези

28 ха подх

ътност на 

свени възде

ример, както

момент е и

о около зон

 

ивно възста

възстановяв

добив и п

ъзстановите

ързото уста

ляване на

тартиране с

оже да дове

риване на м

като планъ

 на подходя

земята и 

връщане на

014 

вличане и 

ъоръжения.

екта  

дище „Хан 

зточни”, с к

флора и фа

то е защите

действия н

азване на 

фази на пр

местимост (О

нка на възде

изиране на 

евата алтер

ено интегри

д внимани

щите Закон

и доклади, 

ходящи за д

популацият

ействия са в

о и вследст

звършена р

ата е изгра

новяване по

ване включв

преработка 

елните дейн

ановяване 

а ерозията

също така о

еде до спест

мината е р

ът предвижд

ящите за к

 новозасет

а костенурк

пренос на 

.  

Крум”, общ

код ЗЗО BG

ауна по Ди

ена зона по 

а проекта в

околната 

роекта, са 

ОС), изпълн

ействието в

 алтернати

рнатива”, е

ирано съоръ

е целите 

н за биоло

 при изгра

двата вида 

та около 3

възможни в

вие на дейн

релокация/п

дена ограда

о време на е

ва възстано

 на златос

ности може 

на екосис

а, подобр

означава и п

тявания на р

разработен 

да прилага

костенуркит

тите район

ки, поради 

 вода, път

ина Крумов

G0001032 з

иректива 92

 Директива 

върху околн

среда и н

анализира

нен според 

ърху околна

вите на Пр

единствено 

ъжение за 

на опазван

огичното р

аждане на 

сухоземни 

-4 възраст

в резултат н

ността на ме

преместване

а, възпрепя

експлоатаци

вяването на

съдържащи 

да доведе 

теми, подо

ряване на 

по-малко де

разходи. 

и разглежд

нето на ди

е местооби

ни няма 

 все още н

ища и дру

град попада

за опазване

2/43 на ЕС 

за птиците.

ната среда,

амаляване 

ни и описа

предоставен

ата среда (О

роекта в До

Алтернатив

отпадъци) 

не на защ

разнообрази

 мината щ

костенурки

ни екземпл

на активнос

естните общ

е на костену

тстваща обр

ия на минат

а нарушенит

руди тере

до редица 

обрение на

 визуална

ейности след

да в детайл

изайн, койт

тания. В ра

да бъдат 

недостатъчн

уги подпома

а в граници

е на природ

 и включва

  

, както и в

на негати

ани подроб

ната национ

ОВОС).  

оклада за О

ва 1 (с про

е подходящ

щитената зо

ие и Дире

ще бъдат о

и местообит

ляра на хе

стта на хищ

щности в ра

урките от з

ратното връ

та 

те вследств

ени. Наврем

предимства

а качестват

ата обстан

д затваряне

ли биологи

то да гара

анните етап

подходящ

ната покрив
13 

агащи 

ите на 

дните 

а СЗЗ 

сички 

вните 

бно в 

нална 

ОС, е 

ектен 

ща за 

она и 

ктива 

отнети 

тания, 

ектар. 

ници, 

айона. 

оната 

ъщане 

вие на 

менно 

а като 

та на 

новка. 

ето на 

чната 

нтира 

пи на 

и за 

вка и 



ДПМ

съотв

Прог

порад

на въ

налож

 

М Крумовгр

ветно нед

ресивният 

ди продълж

ъзстановява

жи последв

рад ПДБ | 20

достатъчно 

етап също 

жаващи в ми

ането на по

аща актуал

014 

наличие 

 няма да в

ината дейно

одходящи за

изация на п

на подхо

включва ре

ости. Трябва

а костенурк

плана за рек

одящи за 

еинтродукци

а да се взем

ките местоо

култивация 

 костенур

ия/връщане 

ме предвид,

обитания, е 

 на мината. 

рките хаби

 на костен

, че за пост

 възможно 

  

14 

итати. 

нурки, 

игане 

да се 



ДПМ

2 

2.1 

Възм

предл

възде

Докл

По-до

на п

изиск

  1. Ст

прое

на 

ефе

засе

стро

  2. Е

да б

дват

вред

  3. Р

възм

фин

След

е зак

изпъл

92/43

Прем

излож

извър

от ми

което

 

Съгла

пости

изиск

извър

числе

косте

ПДБ,

ПДБ.

М Крумовгр

Разреши

Разрешите

ожните нег

ложени ме

ействия въ

ада за оцен

олу са избр

проекта, ко

кванията на

троителство

ект, трябва д

подходящи 

ективно таков

елване на 

оителството. 

ксплоатаци

бъде поддър

та вида кост

дното въздей

Рекултиваци

можно, е сло

нансови ресур

д анализира

ключено, че

лнение, взи

3/ЕИО и Зак

местването 

жената мяр

ршване на д

инистъра на

о е потвърд

асно Станда

игането на 

ква недопус

ршването н

еността на 

енурки мест

 както и по

   

рад ПДБ | 20

ителни и 

елни  

гативни въз

рки за оп

в всички ф

нка за съвм

роени смекч

оито са н

а националн

о: Поне една 

да започне и

за местообит

ва мероприят

костенурките

  

я: През този

ржано изправ

тенурки и пр

йствие.  

ия: Пълното

ожен процес

рси.  

не на алтер

е освен „Нул

имайки под 

кон за биоло

на костену

рка по т.V

дейностите 

а околната 

ено с Прото

арта за изп

нетна полз

скане на не

а внимател

популациит

тообитания. 

о-нататъшн

014 

природоз

действия н

азване на 

фази на пр

естимост (О

аващи възд

еобходими 

ното законод

 година преди

знасянето на

тание места,

тие трябва д

е. Премества

и етап задълж

вно. Да се и

ри нужда да 

 възстановя

, който може

рнативите н

лева алтерн

внимание ц

огичното ра

рки продъл

V.9 на Реш

по преместв

среда и вод

окол №727/1

пълнение 6 

за по отнош

етна загуба 

ен монитор

те, нито в н

 С тази цел 

и природоз

защитни

а проекта в

околната 

роекта, са 

ОС). През но

действието м

за постиг

дателство и

и стартиране

а костенурки

, разположе

да се изгради

ането трябв

жително е за

извършва пос

 се предприе

ване на мес

е да отнеме 

а инвестици

атива”, еди

целите на оп

азнообразие

лжава в пе

ение 18-8.

ване е изда

дите. Преме

1.08.2013, и

 (СИ6) на М

шение на су

 или постиг

ринг, който 

наличието н

 е разработе

ащитни дей

 дейност

върху околн

среда и н

анализира

оември 201

мерки за вс

гане на съ

 с Директив

 на строителн

, обитаващи 

ни достатъчн

и заграждени

а да се и

граждението

стоянен мони

емат адекват

стообитаният

 повече от 1

ионния мин

инствено Алт

пазване на з

е.  

ериода 2012

11/2011г. 

дено Разреш

естването п

издаден от Р

МФК, Проек

ухоземните 

гане на нет

да покаже 

на подходящ

ен План за 

йности, иде

ти   

ната среда,

амаляване 

ни и описа

1 Доклада з

ички етапи 

ъответствие 

вата за мест

ни дейности п

 района и тях

но далеч от

ие, предотвра

звърши пред

, изградено в

иторинг върх

тни мерки за

та на костен

10 години и 

ен проект в

тернатива 1

защитената 

2г. до 2013

за одобряв

шително №4

риключва п

РИОСВ – Ха

ктът трябва 

костенурки

на полза). Т

че няма на

щи за двата

мониторинг

нтифициран

, както и в

на негати

ани подроб

за ОС е одо

 от реализа

е на проек

тообитаният

по инвестици

хното премес

т ИП. За да

атяващо обра

еди започван

в предишния

ху популации

а ограничава

нурките, къд

 изисква сер

в Доклада з

1 е подходя

 зона, Дире

3г. в съгла

ване на ИП

464/25.06.2

през юни 20

асково.  

 да демонс

и (ИИ 6 на 

Това предп

маляване н

а вида сухоз

г, описан в 2

ни в 3.2 на

15 

сички 

вните 

бно в 

обрен. 

цията 

кта с 

та:  

ионния 

стване 

 бъде 

атното 

не на 

я етап, 

ите на 

ане на 

дето е 

риозни 

за ОС, 

ща за 

ктива 

сие с 

П. За 

2012г. 

013г., 

трира 

 ЕБВР  

олага 

нито в 

земни 

2.3 на 

а този 



ДПМ
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Важе

прем

местн

на о

стойн

рело

 

Прем

оград

терит

пред

разст

прие

им за

80 см

на те

на а

резул

прем

сухоз

М Крумовгр

Премества

ен критери

естените ек

ните екземп

целяване, 

ности и не 

кираните ин

местването 

дата и сле

тория на п

отврати обр

тояние от м

ма в конкр

аселване. П

м) около тер

ериторията 

активна екс

лтати от р

естването 

земни косте

рад ПДБ | 20

ане  

й за успе

кземпляри к

пляри. Ако 

размножава

се поражда

ндивиди, то

на костенур

ед това. Пр

роекта и с

ратно им за

аксимум 2 к

етния случа

През септем

риторията н

на инвестиц

сплоатация 

релокацията

през 2013

енурки са ус

014 

ешното пре

към новите 

наблюдава

ане, степен

а съществен

 може да се

рки е осъщ

рез 2012г. 

са освободе

аселване. В

км по права

ай като ест

ври 2013г. 

а проекта, 

ционния про

 на обекта

а и подпо

г. още об

спешно прем

еместване 

условия на

ното повед

н на смъртн

н риск от в

е твърди, че

ществено на

119 костен

ени на срав

Все пак пер

а линия от м

тествена ба

е построен

предотвратя

оект. Оград

а. Поставя

омага посл

бщо 284 въ

местени (ви

на костену

 живот, в т

дение, здрав

ност и др. 

взаимното съ

е релокацият

 два етапа 

нурки са п

внително го

риметърът з

мястото на у

риера, коят

а ограда (д

яваща евен

дата ще бъд

нето на о

едвалият м

ъзрастни е

ж Фигура 2

урките, е 

ова число и

вословно съ

параметри 

ъществуван

та е успешн

 – преди п

преместени 

оляма диста

а освобожд

улавяне. Ре

то предотвр

дължина – 7

туалното об

е оставена 

градата за

мониторинг.

екземпляра 

-1).  

адаптацият

и съвместим

ъстояние, с

 са сходни

не на местн

на.  

построяване

 от центра

анция, за д

даване оста

ека Крумови

ратява обра

7 км; височ

братно засел

 за целия пе

силва жел

. По врем

от двата 

16 

та на  

мост с 

тепен 

 като 

ите и 

то на 

лната 

да се 

ва на 

ица се 

атното 

ина – 

лване 

ериод 

аните 

ме на 

вида 



ДПМ

Фигу

Обща

хекта

разко

които

забел

се на

оград

дърв

от те

плътн

М Крумовгр

ура 2-1. Зони

ата площ н

ара. 10 хек

опки. В сев

о не са пост

лязано прем

амират по ю

дата. Това 

ета, има и о

еренната ра

ност (403/1

рад ПДБ | 20

и, в които и

на територ

ктара от таз

верната час

тоянно обит

минаване на

южния и по 

са гори с 

открити тре

абота, са п

130) на два

014 

и двата вида

ията, на к

зи площ е 

ст на грани

тавани от ко

а индивиди

 източния с

 предимно 

висти площ

преместени 

ата вида е 

а костенурки

която косте

земя, върху

ицата на пр

остенурки. 

 в този уча

склон, в най

ниска дъбо

и – ливади.

 общо 403 

около 3 ек

и са хванати

нурките са

у която са 

роекта има 

Единствено

астък. Най-п

й-ниската ч

ова растите

 От територ

 възрастни 

кз/ха. Това 

и и пуснати

а преместен

извършени 

гъсти висо

 през най-т

подходящит

аст и сравн

елност, на 

рията на про

 екземпляр

е ниска сто

и   

ни е около

 археологи

оки борови 

топлите мес

те местооби

нително бли

места с бо

оекта, в рез

ра, т.е. сре

ойност, кое

17 

 

о 130 

чески 

гори, 

сеци е 

тания 

изо до 

орови 

зултат 

дната 

ето се 



ДПМ

дълж

на ка

горат
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а необичайн

      

ркиран, порад

е, използвай

ивида. Не 

е отбележи

хидратация

вода, за да 

ание на рас

локирани и п

ул
ов
ен
и

 

М
ар
ки
р
ан
и

 

- -

305 2

177 -

482 2

от двата вид

Общо (

Ре

- 

403 

- 

403 

на двата ви

ановяване н

анни (от на

ова означава

на възпроиз

за референт

това и зат

причините з

но висока см

ди физическа

йки индекса

са намер

, че индекс

. Тъй като к

разградят х

стителностт

повторно ул

2013 

Р
ел
о
ки
р
ан
и

 

П
ов
то
р
н
о

 

- - 

284 148 

- 52 

284 200 

да 

(2012+2013

елокирани 

ида сухозем

на популаци

амиране и 

а, че попул

зводство. Те

тната зона. 

това е пре

а бавното в

мъртност.  

а невъзможно

а на теглото

рени екзем

сът има по-

костенуркит

храната, коя

а намалява

ловени косте

ул
ов
ен
и

 

М
ар
ки
р
ан
и

 

25 

149+19

70 

 245 

+2014)  

Пов

- 

213 

128 

341 

мни костену

иите е изкл

повторно у

ациите заст

ези наблюде

Към този мо

поръчителн

възстановяв

ост   

о, се устан

мпляри в 

-ниски стой

те са тревоп

ято поемат.

а, тази особ

тенурки (за д

2014 

Р
ел
о
ки
р
ан
и

 

- -

9 - 6

- 7

- 1

вторно улове

урки може 

лючително с

улавяне) са

таряват и н

ения са вал

омент не мо

но по-натат

ване на мес

21 

овява 

лошо 

ности 

пасни, 

 През 

беност 

 двата 

П
ов
то
р
н
о

 

ул
ов
ен
и

 

- 

65 

76 

141 

ени 

да се 

слаба. 

амо 3 

ивото 

лидни  

же да 

тъшни 

стните 



ДПМ

Друг 

Данн

темпо

мони

сравн

анал

набл

сравн

Възр

са х

Пред

окаж

        
10 „Ка
фаза 

М Крумовгр

 резултат, 

ните от мон

о от тези н

иторинг. Съб

нителен ан

из ще инд

юдава само

нителен ана

астните екз

ората, коит

дпочитат се 

же сериозно 

                 

артиране и оп
 І” 

рад ПДБ | 20

който се н

иторинга по

а T. herman

браната до

ализ с пре

дикира дал

о на локал

ализ е предл

земпляри в п

то уловят 

 предимно е

 негативно в

                 

пределяне на 

014 

наблюдава, 

оказват, че

nni. Тази те

сега инфор

едстоящите 

и наблюда

лно ниво, 

ложен да бъ

природата н

костенурки

едри женск

въздействие

      

 природозащ

 е намаляв

е популации

енденция щ

рмация от м

сурови да

аваното нам

и трябва 

ъде изготвен

нямат много

 с цел ко

и екземпля

е върху числ

итното състоя

ването на 

ите на T. gr

ще се просле

мониторинга

нни от про

маляване е

да се тър

н до Март 2

о врагове. О

нсумация (

ри. В кратк

леността на

яние на прир

популациит

raeca намал

едява по вр

а ще бъде 

оекта Натур

е обща тен

сят други 

015.  

Основен враг

(т. нар. кос

косрочен пл

 популации

одни местооб

те на T. Gr

ляват с по-

реме на тек

оценена и 

ра 200010, 

нденция ил

причини. Т

г в района н

стенуркоядс

лан това мож

ите.  

битания и вид

22 

raeca. 

бързо 

кущия 

 чрез 

който 

ли се 

Такъв 

на ИП 

ство). 

же да 

дове – 



ДПМ

3 

Спор

разно

прое

Testu

дефи

стойн

 

 

 

Прео

което

един 

След

ОВОС

биор

пред

не се

попул

косте

За да

сухоз

през 

от мо

евент

допу

прир

В слу

подо

пери

попул

опред

резул

план 

контр

базат

да се

М Крумовгр

Цели на 

ред изисква

ообразие и

кта се счит

udo herman

инирано в 

ност за биор

защита и

осигурен

разпрост

възприем

приорите

образуванет

о проектът н

 застрашен 

дователно, к

С) и разр

азнообрази

приемат, за

е допусне 

лациите и 

енурки.   

а се избера

земни косте

 2013г. и 20

ониторинга 

туалните н

сне нетна з

одозащитни

учай, че въ

бряване на 

од от 5 год

лациите), н

делят, ако 

лтати. За це

 за изпълн

рол с конк

та на конкр

е установят 

рад ПДБ | 20

 ПДБ  

анията за и

и устойчиво

та за критич

nni и Testu

Стандарт з

разнообрази

и опазване н

на полза от 

транение на

мането на 

етите за раз

о или влош

не трябва д

 вид.  

като допълн

аботения П

ето предла

а да се избе

нетна загуб

 достъпа 

т подходящ

енурки на т

014г. са ана

и установе

егативни въ

загуба и да 

и мерки.  

преки план

 местообита

дини (по от

настоящият 

 се налага

елите на пр

нение, който

ретни инст

ретни индик

и да се адр

014 

изпълнение 

о управлени

чно местооб

udo graeca.

а изпълнен

ието. Целите

на биологич

екосистемн

а устойчиво

практики, 

звитие 

шаването н

а води до н

нение към п

План за м

га дейност

егнат или см

ба (и дори

до подход

щи дейности

ериторията 

ализирани с

ните тенден

ъздействия 

бъде пости

ираните и п

анието и по

ношение на

ПДБ ще бъ

а други ме

рилагане на

о ще бъде 

рукции за 

атори. По то

есират на в

 на ЕБВР (

ие на жив
битание и з

. Определе

ние 6  (СИ

е на СИ6 са

чното разно

и услуги   

ото управле

които инт

а критични

амаляване 

приложенит

мониторинг,

и за опазв

мекчат поте

 да се пос

ящи место

и и мерки, т

 на проекта

старателно.

нции, е раз

 от Проект

гната нетна

приложени 

озитивна пр

а местообит

ъде оценен 

ерки и ин

а текущия П

 проследява

правилното

ози начин н

възможно на

(ИИ № 6: 

и природни

за двата ви

ението за 

И6) на МФК

а:  

образие 

ение на жи

тегрират п

и местообит

на численос

те мерки (о

, настоящи

ане на вид

нциалните 

стигне нетн

ообитания 

текущото съ

а, заедно с 

 Също така

работена ст

та върху ви

а полза чрез

консерваци

омяна в стр

танието) и 

и актуализ

дикатори з

ПДБ, компа

ан от вътре

о прилагане

необходими 

ай-ранен ета

Опазване н

и ресурси) 

ида сухозем

критично м

К като тери

иви природн

риродозащи

тания е заб

стта на попу

определени 

ят План з

довете, коит

негативни в

а полза) в 

за двата 

ъстояние на

данни от п

, въз основа

тратегия, ко

идовете, та

з прилагане

онни мерки

руктурата н

8 години (п

иран съотве

за постиган

нията ще и

ешна систе

е на ПДБ и

 корекции в

ап.  

на биологи

 територият

ни костену

местообитан

итория с в

ни ресурси

итните нуж

бранено, по

улациите на

 в Решение

за действи

то трябва д

въздействия

в численостт

вида сухоз

а популации

реместване

а на резулт

оято да адр

ака че да 

ето на избр

и, не се пос

на популаци

по отношен

етно, като щ

не на жел

зготви вътр

ма за каче

и докладван

в плана ще 

23 

чното 

та на 

рки – 

ние е 

исока 

 чрез 

жди и 

оради 

а нито 

то по 

ие за 

да се 

я и да 

та на 

земни 

ите на 

то им 

татите 

есира 

не се 

аните 

стигне 

иите в 

ие на  

ще се 

аните 

решен 

ествен 

не на 

могат 



ДПМ

3.1 

Мога

нама

попул

състо

След

 

 

 

 

 

3.1.1

Подд

Дълг

екзем

терит

на т

наказ

неосп

което

човеш

пести

попул

 

3.1.2

Подо

оптим

може

антро

место

        
11 Тоз
морск
2000.

М Крумовгр

Природоза

т да бъдат н

ляване на з

лациите; п

оянието на п

дните станда

Специфи

местооби

цели; 

Измерим

целите с

Реалисти

Постоянс

колкото 

с еднак

благопри

Изчерпат

описват 

1 Намаляв

държането н

осрочната 

мпляра/ха з

торията на 

ази нелега

зуемо и съ

поримо док

о се наблюд

шко влияни

ициди и д

лациите на 

2 Подобря

обряването 

мално место

е да се пос

опогенни въ

ообитания и

                 

зи метод е изп
ки специални
 

рад ПДБ | 20

ащитни цели

набелязани

загубата на 

одобряване

популациит

арти за прир

ичност – 

итание) и о

ост и докла

е постигат и

ичност – има

ство в подх

е възможно

къв интере

иятните усло

телност – а

състоянието

ане на загу

на стабилна

цел е пост

за двата ви

ИП са хора

лна дейнос

ъответно п

казват този 

дава, може 

ие. Други ф

др. може 

 костенурки

ване на мес

на местоо

ообитание з

стигне като 

ъздействия 

и отчитайки 

                 

ползван от ан
 защитени зо

014 

и 

 три конкре

 костенурки

е на местоо

е.  

родозащитн

отнася се

определя ус

адване – по

и също за ц

а реалистич

хода – стр

о, да бъде е

с използва

овия 

атрибутите 

о като благо

бата на кост

 плътност н

игане на ст

да сухозем

та, които ги

ст е трудно

рикриват п

 факт. От д

да обясни н

фактори, к

да имат в

и и променит

стообитания

обитанието 

за двата ви

 се вземат 

 върху подх

 собственос

      

нглийския Съ
они с цел под

етни цели за

и и следоват

обитанията;

и цели са р

е до опр

словията за

озволява мо

елите не чл

чна времева

уктурата н

една и съща

ат подобни

и целите 

оприятно ил

тенурки 

на популаци

табилна пл

ни костенур

и улавят с 

о да се ус

постъпките 

друга стран

намаляванет

ато неподх

влияние въ

те във възр

ята 

 цели пос

ида костену

предвид оп

ходящите з

стта върху з

ъвместен коми
дсигуряване н

а опазване 

телно, стаб

 и възстан

релевантни1

ределена х

а осъществя

ниторинг де

л. 17 от Дир

а рамка и ре

а природоз

а на всички 

и атрибути

покриват и

ли неблагоп

иите е цел о

ътност от п

рки. Основн

цел консума

танови, тъй

си. Въпре

на, ниското

то в числен

ходящо мест

ърху наблю

астовата и п

стигане на

урки в зонит

писаните по

за двата ви

емята и нач

итет за опазв
на последоват

на сухоземн

илизиране н

овяване и 

1: 

характерист

яване на пр

ейности за о

ектива за м

есурси; 

защитните ц

 обекти, кат

 и цели, 

збраната ха

риятно 

от първосте

порядъка н

ният враг н

ация. Реалн

й като хор

ки това, т

о ниво на в

ността на по

тообитание,

юдаването 

половата ст

 оптималн

те за монит

о-горе наст

да сухозем

чинът на изп

ане на приро
телността му 

ните костен

на плътност

подобряван

тика (вид 

риродозащи

определяне

естообитан

цели трябв

то всички о

за да оп

арактеристи

епенно знач

а 3-4 възр

на двата ви

ното въздей

рата знаят, 

теренните д

възпроизвод

опулациите 

, използван

намаляван

труктура.  

ното или 

торинг. Таз

тоящи запла

ните костен

ползването 

одата (СКОП)
 в мрежата Н

24 

урки: 

тта на 

не на 

или 

тните 

 дали 

ията; 

ва, до 

бекти 

пишат 

ика и 

чение. 

астни 

да на 

ствие 

че е 

данни 

дство, 

и без 

не на 

е на 

почти 

и цел 

ахи и 

нурки 

и.  

 за 
атура 



ДПМ

Упра

на пл

место

мони

прил

пости

мерк

 

3.1.3

Прил

тенде

За из

изсле

11-14

ще м

дадат

попул

разме

прил

попул

попул

3.2 

За по

3.2.1

 

В зап

моно

прич

равн

съще

задов

Регио

избяг

дейн

план

Крум

проц

прол

        
12 Баз
монит

М Крумовгр

влението на

ланираните

ообитанията

иторинг, оч

агането на

игане на не

ките ще се о

3 Възстано

лагането на 

енцията от 

зясняване н

едване. Сух

4 години (ж

оже да бъд

т първото 

лацията ще

ер по-малъ

агане на 

лациите и 

лациите.  

Природоза

остигане на 

1 Опазване

Разрежда

падната час

окултура, ко

ина е налож

омерно ра

ествуващото

волително 

онална дир

гване на е

ост е в пр

овете за у

мовград, в 

едура, с ко

етта на 201

                 

зова стойност
торинг сезона

рад ПДБ | 20

а съществув

е мерки (ви

а и статуса

чакваното н

 планирани

етна полза 

оценява и до

овяване и по

 мерки за по

застаряващ

на причинит

хоземните к

женски). При

е оценен сл

си потомст

е бъде дости

ък от 12 см

ПДБ. Този 

 следовате

ащитни дейн

 природозащ

е и подобря

ане на гори

ст на зонат

оято не е оп

жително в т

азреждане 

о покритие

извършена 

рекция по г

ерозия и п

равата и з

управление

следващит

оято тези д

15 г., което

                 

т за този инди
а през 2014. 

014 

ващите запл

иж 3.2.2 и 4

а на попула

намаляване

ите мерки, 

за двата ви

окладва еже

одобряване 

одобряване 

щи и невъзоб

те за намал

костенурки д

и толкова ба

лед едно де

тво. Знак 

игане на 45

 за двата 

 индикатор

елно ще с

ности 

щитните цел

яване на мес

те 

а за релока

птимална за

тези зони да

с коефиц

е. Тези пр

дейност. И

горите коеф

оследващо 

задълженият

 на горит

те 4 годин

дейности мо

о ще доведе

      

икатор е 3 – б
 

лахи по отн

4), ще дов

ациите. На 

е на запла

 ще бъде 

ида сухозем

егодно.  

 на популац

 на територ

бновяващи 

еното възоб

достигат по

авно съзряв

есетилетие, 

за позитив

5 индивида 

вида сухозе

р ще пока

служи за д

ли са подбр

стообитания

ация “Ада т

а пълноцене

а се извърш

циент 0,6-0

роценти мо

Избрани са 

фициент на 

 разрушени

та на Реги

те, изготвен

ни предстоя

огат да се 

е до търсен

броя екземпл

ношение на 

еде до под

 база на ре

ахите и съ

измерено и

мни костену

циите  

рията цели с

се популац

бновяване е

олова зряло

ване, резулт

когато сега

вна тенден

(намерени 

емни косте

же значите

доказателст

ани следнит

ята 

тепе” има т

ен живот на

ши разрежд

0,8 т.е. н

огат да сл

на базата 

 прореждан

ие на тере

ионална ди

ни от Дър

ят такива 

 ускорят и 

ния ефект в

ляри под 12 с

популациит

обряване н

езултатите 

ъответно п

и оценено 

урки. Импле

стабилизира

ии към стаб

е необходим

ст на 5-8 го

татът от пре

 излюпенит

ция за въз

по време на

нурки на о

елен ръст 

тво за въз

те дейности

еритории п

а костенурки

ане на гора

намаление 

лужат като

на максиму

не и оптима

на. Изпълн

рекция по 

ржавно гор

прореждан

 да се извъ

в максималн

см намерени п

те и прилаг

на качество

от провежд

подобрениет

в контекст

ементиране

ане и промя

билни и раст

мо допълни

одини (мъж

едприетите м

те костенурк

зстановяван

а мониторин

осмата годи

(15 пъти1

зстановяван

и:  

покрити с бо

ите. Поради

ата. Оптима

с 20-40%

о индикато

ума позвол

ален проце

нението на 

 горите. Сп

рско стопан

ния. Същес

ършат още 

но къси сро

по време на 

25 

гането 

то на 

дания 

то от 

та на 

то на 

на на 

тящи. 

телно 

жки) и 

мерки 

ки ще 

не на 

нга) с 

ни от 
2) на 

не на 

орова 

и тази 

лно е 

% на 

ор за 

ен от 

ент за 

 тази 

поред 

нство-

ствува 

 през 

окове. 



ДПМ

Тази 

пери

 

 

Пълн

части

дърв

и на 

такив

все п

обект

дрян

се за

Но т

дости

необх

подх

диня

 

 

Често

(трад

нама

осигу

коли

“сухи

конк

“Ада 

 

 

Пото

Най-

прир

метъ

на к

Същи

Опти

да сл

 

 

Подд

достъ

Необ

необх

М Крумовгр

 мярка ще с

од.  

Подхран

ното изсъхва

ично компе

ета се отра

 птици, и 

ва дървета 

пак е възмож

ти за засаж

, дива круш

аложи 10 дъ

тъй като от

игане на по

ходими 5-7

ранване в т

, круши, яб

Създаван

о в района 

диционна к

ляване на х

ури напояв

чествата ва

ите” месеци

ретните тер

 тепе”.  

Създаван

ците, които

често през

одосъобраз

р) по проте

костенурките

ите водоеми

малната пл

лужи и като 

Възстано

държането н

ъпни за кос

бходимо е 

ходимите п

рад ПДБ | 20

създаде доп

ване  

ане на трев

енсирани от

зява полож

бозайници. 

е силно зат

жно, препор

ждане най-д

ша, ябълка, 

ървета/храст

т засаждан

о-високи доб

7 години, 

тези месеци 

ълки, домат

не на естест

на Крумовг

култура) и 

хранителни

ване, е пре

алежи през 

и. Добра п

ритории, е о

не на микро

о се спускат

з ранното 

ен начин н

жението на

е. Дизайнъ

и могат да 

ътност е ед

 индикатор 

овяване на к

на малките 

стенурки и д

картиране

одобрения.

014 

пълнително 

вата и недо

т наличиет

жително на б

 На много 

труднено. В

ръчителната

добре е да 

 джанка, сл

ти на хектар

ето до пър

биви и допр

най-добре 

 (в зависим

ти, грозде и

твени “диве

рад се набл

люцерна в

я ресурс в 

епоръчителн

дадената го

площ за в

около 100 кв

оводоеми за

 по склонов

лято са 

на малки б

 поройните 

т им трябв

 служат и 

дин водоем 

за подобрен

кладенци и 

водоизточн

да са безоп

е на нали

 Подходящ 

места за зи

остига на во

то на сочн

биоразнооб

места почв

В рамките на

а гъстота е 

се използв

лива, черниц

р в подходя

рвото плод

ринасяне ре

е първона

ост от годин

и др.  

чови ниви” 

людава стру

в средата и

“дивите” те

но то да с

одина, така

сяка от тя

вадратни ме

 достъп до 

вете на Ада 

вече прес

ентове (стъ

 потоци за о

ва да бъде 

за напоява

на всеки 15

ние на мест

 чешми  

ици и подо

асни за тях

чните клад

 индикатор 

имуване и с

ода през ю

ни плодове

разието и п

вения слой 

а зона за р

10 дървета

ват диви ил

ца, лоза и д

щи територ

одаване из

еално за по

чално да 

ната) с подх

 за юли и ав

упване на к

и края на 

еритории. Н

се извършв

 че да се га

ях, съобраз

етра на 10 х

вода  

 тепе са със

съхнали. Р

ъпала, с об

ограничаван

 съобразен

ане на есте

5 хектара в

тообитаниет

бряване на 

х също ще о

денци и 

 е картиран

насяне на я

ли и август

. Присъстви

плътностите

е тънък и 

елокация “А

 или храсти

и полудиви

др. Като инд

ии. 

зминават 3-

одобряване 

се извършв

ходяща сочн

вгуст 

остенурки в

лятото. Тов

а места, къ

а регулярн

арантира зе

зявайки се 

хектара в зо

с зимно-про

азумно е 

бем от окол

не на ерози

 с нуждите

ествените “д

в зона Ада т

о.  

 коритата и

окаже благо

чешми и 

не на всичк

яйце през л

т могат да 

ието на пл

е на попула

 засаждане

Ада тепе” к

и на хектар.

и местни со

дикатор мож

-4 години, 

 на биотопи

ва системат

на храна - т

в нивите с п

ва се дълж

ъдето може 

но съобразе

елена храна

 с условия

она за релок

олетен макс

изграждан

ло един куб

ята и за вод

е на живот

дивечови н

тепе, което 

им, така че 

отворно вли

извършван

ки перспект

26 

етния 

бъдат 

лодни 

циите 

то на 

ъдето 

. Като 

ртове 

же да 

а за 

ите са 

тично 

тиква, 

пипер 

жи на 

да се 

ено с 

а през 

ята в 

кация 

имум. 

е по 

бичен 

допой 

тните. 

ниви”. 

 може 

да са 

ияние. 

е на 

тивни 



ДПМ

обект

собст

Пред

проу

подх

дейн

 

3.2.2

Изгра

обект

движ

местн

типич

довед

Пред

импл

недо

Проц

инва

3.2.3

По вр

да се

прегл

също

Ако 

(голя

функ

пъти

трябв

инстр

необх

орган

3.2.4

 

 

М Крумовгр

ти и рено

твеници.  

ди започван

чване вътре

одящите те

ости.  

2 Нехаракт

аждането и

ти чрез из

жението на 

ността инва

чни за тов

дат до пром

ди и по вр

лементирани

пускането 

цедурите, съ

зивните вид

3 Заболява

реме на тер

е установи з

лежда за на

о се проверя

по време н

яма рана, н

кции), инфе

ща (хрипте

ва веднага 

рукции. Ако

ходими пре

ни.  

4 Дейности

Обучени

браконие

форма. 

подадени

Консулта

админист

сухоземн

рад ПДБ | 20

овиране на

не на строи

е в зоната з

ерени за и

терни инваз

и експлоата

граждане н

големи гру

азивни вид

ва местооби

мяна в техни

реме на ет

и процеду

на нехара

ъщо така, 

дове, в случ

ания и защи

ренната раб

здравословн

аранявания 

ява. Преглеж

на прегледа

наранена че

екция (очи,

не, дишане

да информ

о при прегл

евантивни м

и свързани 

е на местни

ерството. З

Потенциале

и към компе

ации с мес

трация, за 

ни костенур

014 

а всички о

ителните де

за релокаци

извършване

зивни расти

цията на м

на зелени 

упи хора, м

дове, които

итание раст

ия природоз

апа на изг

ри по уп

актерни ин

ще включв

чай на евент

итни мерки  

бота всяка н

ното й състо

 по кожата 

ждат се и оч

а се забележ

ерупка, теж

, уста, кож

е с отворен

мира компет

лед се пред

мерки ще бъ

със заинтер

и доброволц

а целта мо

ен индикат

етентните ор

тните власт

да се коор

рки, включи

обекти, за 

ейности сле

ия от 130 хе

е на гореи

телни видов

мината и ос

площи, изп

може да до

о могат да 

стителни и 

защитен ста

граждане и

правление, 

нвазивни 

ват и инстр

туалното им

 

намерена ко

ояние. Първ

 или черупк

чите, устата

жи критичн

жко увреден

жа) или сим

а уста, лек

тентния орг

положи или

ъдат взети с

ресованите с

ци, които да

же да се п

тор може д

ргани.  

ти - РИОСВ

рдинират де

ително подд

 които им

два да бъд

ектара, с це

изброените 

ве 

собено реку

ползване н

оведе до вн

 бъдат зап

животинск

тус.  

и експлоата

чието из

видове на 

рукции за н

м внасяне. 

остенурка в

во се претег

ката. Силат

а, ноздрите 

но ниско те

 крайник, н

мптоми на з

к до силен 

ган РИОСВ 

и докаже за

според инст

страни  

а контролир

предвиди въ

да бъде бр

В, Държавн

ейностите з

държането 

а позволен

де проведен

л да бъдат 

природоза

ултивиранет

а сгради и

насяне на н

плаха или 

и видове, 

ация на об

зпълнение 

 територия

навременно

нимателно с

гля и след т

та и реакция

и клоаката.

егло на екзе

нарушение 

заболяване 

назален се

– Хасково з

аплаха от е

трукциите н

рат терена, 

ъзнагражден

роят на си

но лесничей

за опазване

на агрегир

ние от те

но допълни

определени

щитни мер

то на такъ

и съоръжен

нехарактер

конкуренци

и съответн

бекта, ще 

ще гара

ята на об

о премахван

се проверяв

това визуал

я на крайн

.  

емпляра, тр

на двигате

 на дихател

екрет), експ

за по-натат

пидемия, в

на компетен

 за да се на

ние под ня

гнали и ж

йство, Общ

е на двата 

ана база д

27 

хните 

телно 

и най-

рки и 

в тип 

ия, и 

ни за 

ия за 

но да 

бъдат 

нтира 

бекта.  

не на 

ва, за 

лно се 

иците 

равма 

лните 

лните 

ертът 

тъшни 

сички 

тните 

амали 

каква 

жалби, 

инска 

 вида 

данни. 



ДПМ

 

3.2.5

 

4 

4.1 

Пред

изпъл

 

М Крумовгр

ДПМ мож

участва 

документ

или Пла

организи

Разработ

намалява

дружеств

точно за

взаимнор

5 Образова

Разработ

биологич

костенур

краткоср

на сухо

нетърпим

населени

консумац

да даде

информа

сухоземн

да бъде

сухоземн

проведен

бъде про

до компе

Изпълне

Времева р

дложените 

лнение, са о

рад ПДБ | 20

же да бъде 

в изготвян

ти. Това мож

ан за упра

ирани и съст

тване на съ

ане на брак

во за защит

 Източни Ро

разработена

ателни дейн

тване на 

чното разн

рки. Консум

рочен план д

земните ко

мост към та

ието за се

ция. Образо

е най-добр

ационни ка

ните костен

е въпросни

ните косте

на информа

омяна в пов

етентните ор

ние 

рамка за изп

природозащ

обобщени в

014 

 инициатор 

нето на ме

же да включ

авление на

тояли се сре

ъвместна пр

кониерствот

а на птицит

одопи. ДПМ

а програма. 

ности 

образовате

нообразие 

мацията на

да доведе д

остенурки. 

ази практи

риозните п

ователна пр

и резултат

мпании за 

урки, насоч

к относно 

енурки, пр

ационна кам

едението, и

ргани и бро

пълнение 

щитни дейн

в Таблица 4-

 на такъв т

ерки за оп

чва наприме

а горите. И

ещи.  

рограма за 

то на сухозе

те (БДЗП), н

М ще проучи

  

елна прогр

и по-спе

а костенур

до неблагоп

Образовате

ка и адекв

последици з

ограма, нас

ти. Също т

 състояниет

чени към въ

значението

редоставен 

мпания или 

измерена чр

я наложени

ности, заед

-1:  

тип организ

пазване, по

ер План за 

Индикатор 

опазване на

емни костен

например, и

и възможнос

рама и об

циално на

рки от мес

риятни възд

елните мер

ватно да пр

за тези защ

сочена към д

така трябв

то на биол

ъзрастните. 

о на биол

на заинт

 обучение. Д

рез повишав

и санкции.  

дно с вре

зирани срещ

осочени в 

опазване на

би могъл 

а околната 

урки в райо

ма опит в п

стта за учас

бучения за

а двата в

стното насе

действия въ

рки трябва 

редупрежда

щитени вид

децата и мл

а да бъда

логичното р

 Подходящ 

огичното р

ересованите

Друг показа

ване броя п

мевата рам

щи и актив

стратегиче

а околната 

да бъде 

 среда с НП

она. Българ

одобна про

стие в такъ

а опазване

вида сухоз

еление мо

ърху попула

 да насър

ват и обра

дове от тя

ладите хора 

ат обмисле

разнообрази

 индикатор 

разнообрази

е страни 

ател би мог

одадени си

мка за тя

28 

но да 

еските 

среда 

броят 

ПО за 

рското 

грама 

в вид 

е на 

земни 

же в 

циите 

чават 

азоват 

хната 

 може 

ени и 

ие на 

 може 

ие на 

след 

гла да 

гнали 

хното 



ДПМ

Табл

№ 

ОСН

Чрез

Изпъ

подо

  

1 

2 

3 

М Крумовград П

лица 4-1. Предло

Дейност  

ОВНА ЦЕЛ: Подо

з подобряване н

ълнението на це

обрят качеството

Детайлно карт

местообитаният

Прореждане на 

Подхранване; з

на 

дървета/храсти 

ПДБ | 2014 

ожени природоза

Инд

обряване местоо

на качеството н

елта ще бъде оце

о на местообитан

тиране на 

та  

Разр

за 

уста

изме

 

 горите Меж

пре

ха 

кост

слън

темп

засаждане 

плодови 

  

До 

заса

Под

бъд

на х

ащитни дейности

дикатор  

обитанието на ко

а 250 хектара (

енено на петата 

нията, като импл

работване на де

премества

ановяването и к

ерване.  

жду 20 и 40% 

махнати на приб

с цел увеличав

тенурките хабит

нчева светлин

пературата)  

10 дървета и

адени на прибли

дходящи плодов

ат засадени, за 

храна.   

и за подобряване

остенурките  

(зоната за мони

 година след ста

лементирането им

етайлна карта н

ане/релокиране 

като дефинирана

от дърветата щ

близителна площ

ване на подходя

тати (увеличен д

а и повишав

или храсти на 

изителна площ о

и дървета и хр

да служат като 

е на хабитатите 

Врем

иторинг Ада тепе

артиране на ДПМ

м се докладва го

на зоните 

 и 

а зона на 

Годи

която

изме

Годи

настъ

пром

пости

състо

ще бъдат 

щ от 250 

ящите за 

достъп до 

ване на  

Площ

разре

место

Годи

Годи

 

 хектар, 

от 250 ха. 

расти ще 

източник 

Засад

место

Годи

храст

Годи

храст

Годи

храст

 

мева рамка 

е) в период от 

М. Всички плани

одишно.  

на 1: детайл

о да служи за

рванията.  

на 5: оце

ъпилите в местоо

мени и установяв

игнато 

ояние на хабитат

щ гора, която 

едена и 

ообитание:  

на 1: 125 ха 

на 2: 125 ха 

дена площ и 

ообитание: 

на 1: 125 дъ

ти на ха 

на 2: 150 дъ

ти на ха 

на 3: 150 дъ

ти на ха  

Ко

5 години, при и

рани дейности, 

на карта, 

а база на 

енка на 

обитанията 

ване дали е 

подобрено  

тите.  

Чре

сни

пос

вкл

дан

от 

ще бъде 

подобрено 

Пр

дир

сле

изп

подобрено 

рвета или 

рвета или 

рвета или 

Изв

сле

имп

– п

Зас

тря

Рег

ментар  

извършване на 

изброени по-дол

ез използване н

имки ще бъд

следващи де

лючват удост

нните на терен 

опитен биолог/е

и координация 

рекция по гор

едва процедура 

пълнението на те

вършването на

едва да 

плементиране на

прореждане на го

саждането на д

ябва да се 

гионалната дире

2

ежегодна оценк

лу, имат за цел д

а GIS и въздушн

дат определен

ейности, кои

товеряване н

 (ground-truthin

еколог.  

 с Регионална

ите може да 

за ускоряване н

ези дейности.  

а тази дейно

стартира сле

а горната дейно
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дървета и храст

координира 

кция по горите. 
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Инд

“дивечови 

одишно в 
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До 1

осиг
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 нови и 

на вече 

за достъп 

Еди

хект

е на 

шми 

Карт

Оце

клад

дикатор  

100м2 на всеки 1

гурено напояван

уст.  

н микроводоем 

тара.  

тиране на всичк

енка на броя 

денци и чешми  

10 ха – да  бъде 

не  годишно през

 достъпен на в

ки потенциалните

подобрени/реста

Врем

Годи

храст

Годи

храст

з юли и 

Подд

през 

всеки 15 Брой

Годи

опре

устан

собст

При 

изгра

възст

през 

е обекти;  

аврирани 

Годи

устан

собст

При 

възст

рамк

мева рамка 

на 4: 150 дъ

ти на ха 

на 5: 150 дъ

ти на ха   

държат се вся

 юли и август  

й микроводоеми: 

на 1: Карт

деляне на точни

новяване на ко

твениците на зем

съгласие от тях

аждането/ 

тановяването д

 Година 2.  

на 1: Карт

новяване на ко

твениците на зем

съгласие от тях

тановяването да

ките на 1 година.

Ко

рвета или 

рвета или 

ка година Таз

съо

в д

 

тиране и 

ите места и 

онтакт със 

мите.  

хна страна,  
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Дей

да 

съг

тиране и 

онтакт със 
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хна страна, 
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. 

Дей

да 

съг

ментар  

зи дейност 

образена с коли

дадената година 

йностите по възс

 стартират 

гласие от страна

йностите по възс

 стартират 

гласие от страна

3

следва да 

чеството дъждов

  

становяване мог

след получен

 на собственика

становяване мог

след получен

 на собственика
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възстановяване

популациите  
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нахождението 

елената за 

овяване на G
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 вида в дефинир

. Предоставяне

изображение 
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яние на индивид
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изображение 

ата структура.  

на GPS данн

на костенурк

измерване 

GIS база данн

е чрез годишна к

по-малък от 12 с

хоземни костенур

Времев

оземни костенур

на 

раната 

е на 

на 

циите.  

Година 
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Текущо:

спрямо 

3-та год

ла и 
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е на 

на 

Година 

дефинир

сравнен

години. 

ни за 

ки в 

зона. 

ни и 

карта.  
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сравнен
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стта на популац

 Оценка на 2-р
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ина спрямо 1-ва
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ие със сл

 

1: Определ

хождението 

рки и по

ие на данн

щите години..  

ане на осмата го

не на ПДБ. 

Ком

релокация. Тов
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ра година 

ствие - на 

а и 2-ра. 

Дан
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инф

стаб

годи

а данни в 
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пред

инф
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на п

ляне на 

на 

оследващо 

ните със 

Изго

да 
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одина след Годи
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а е дългосрочна
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формация за 
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формация за т

растовата и по

популациите пре

отвянето на год

покаже тенденц
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ернация, кое

нанията за 

тенурки.  

ишно, в рамкит

мониторинг, щ

мените и 
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3

а цел, покриващ

ониторинга щ

и последователн
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популациите пр

ониторинга щ
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тенденциите въ
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ез годините.  
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те на всеки сезо
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жени образовате

личаване на позн

рки за тяхното о

доброволци, с 

ляване на 

то  

с местните 

 програми 

делени в Таблиц

кото сравними с 
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Индикатор  

нанията и инфор
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Оценява с

годишно 
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на 
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годишно 

ъздаване на мет
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Коментар  
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Бракониерст

значително 
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се 

Координация

значение за 

на предвиде
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трични параметр
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онни кампании з

остта относно к
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и, които да мога

ж 4.3). Този проц
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въздействие 
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о-добри резултат
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остенурките и н

ат да демонстрир

цес ще бъде извъ

3

та от прилагане н

 

може да окаж

върху местни

 от първостепенн

ти при изпълнени

и мерки.  

 на познанията 

необходимостта 

рат, че загубите 

ършен през 2015
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