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Дейност 1.3 
"Запознаване с добрите практики и прилагането им при мониторинг и методики на оценка на 

благоприятното природозащитно състояние на видове от Клас Птици /Aves/ срещащи се на територията на 

Природен парк “Сините камъни”.Придобиване на умения за опръстеняване на птици.” 

  

Технически спецификации 
 

 Цели на обучението:  
- Практични подходи при планиране на мониторингово изследване;  

- Подходи за мониторинг в европейски страни и приложимостта им в България;  

- Запознаване със схеми и техники за прилагане на специфичните мониторингови схеми;  

- Мониториране на популационни характеристики / численост на популацията, размножаване,  

прелет, зимуване и др./  

- Методи за маркиране ;  

- Запознаване и ползване на приложими методи и иновативни такива;  

- Процедура по опръстеняване на различните видове птици - начини за улавяне, снемане на биометрични 

данни, опръстеняване, последващи наблюдения, анализ на данните  

- Събиране и създаване на масив от база данни в съответствие с биологичните и екологични  

изисквания на видовете /създаване на необходимите цифрови модели и картен материал след  

анализиране на резултати от полеви дейности/;  

- Издаване на сертификат за преминато обучение 

 
 Място за провеждане на обучението: територията на природен парк “Сините камъни” 

 Продължителност на обучението: 12 дни 

 График за изпълнение :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ден График за изпълнение на обучението Теоретични 

учебни  

занятия   

Теренни 

учебни 

занятия 

Първи Откриване на курса и представяне на:  

Методика за мониторинг на гнездящите 

видове птици  

Методика за мониторинг на обикновени 

видове птици 

Подходи за мониторинг в европейски страни и 

приложимостта им в България 

Място на провеждане: зала осигурена от 

Възложителя, намираща се в м. Карандила 

 

8 учебни часа   
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Втори Методика за мониторинг на зимуващи птици 

Методика за оценка състоянието 

Запознаване със системата за маркиране 

EURING (Европейски съюз за опръстеняване 

на птици) 

Място на провеждане: зала осигурена от 

Възложителя, намираща се в м. Карандила 

8 учебни часа   

Трети Запознаване със схеми и техники за прилагане 

на специфичните мониторингови схеми.  

Визуален мониторинг. Разпъване и залагане на 

орнитологични мрежи и капани. 

Улов и сваляне на биометрични данни.  

Методика за оценка състоянието 

 8 учебни часа 

Четвърти Запознаване с методи за маркиране. 

Маркиране със стандартни орнитологични 

пръстени на Българската орнитологична 

централа.Прилагане на трансектен метод за 

мониторинг на птици. 

Методика за оценка състоянието 

 8 учебни часа  

Пети Практични подходи при планиране на 

мониторингово изследване. 

Визуален мониторинг на птици. 

Методика за оценка състоянието 

 8 учебни часа  

Шести Техника за прилагане на специфични 

мониторингови схеми. 

Методика за оценка на орнитофауната. 

 

 8 учебни часа  

Седми Практични подходи при планиране на 

мониторингово изследване. 

Визуален мониторинг на птици. 

Методика за оценка състоянието 

 8 учебни часа  

Осми Практични подходи при планиране на 

мониторингово изследване. 

Визуален мониторинг на птици. 

Методика за оценка състоянието 

 8 учебни часа  

Девети  Залагане на капани и определяне на  

орнитофауна.  

Визуален мониторинг 

Методика за оценка състоянието 

 8 учебни часа  

Десети Залагане на капани и определяне на  

орнитофауна.  

Визуален мониторинг 

Методика за оценка състоянието 

 8 учебни часа  

Единадес

ети 

Залагане на капани и определяне на  

орнитофауна.  

Визуален мониторинг 

Методика за оценка състояние 

 8 учебни часа  

Дванадес Визуален мониторинг  8 учебни часа  
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 Обучение за 6 /шест/  служителя на Дирекция Природен парк “Сините камъни” 

 Екип  за изпълнение на обучението:  Минимум 2  експерта със следното минимално образование 

  

Експерт Минимално Образование 

1- ви образователна квалификационна степен Магистър 

“Биоразнообразие, екология и консервация” с 

валидно разрешително по Наредба № 8 /2003 г. за 

реда и условията за издаване на разрешителни за 

изключенията от забраните въведени със Закона за 

Биологичното разнообразие за животински и 

растителни видове от Приложение №3, за 

животински видове от Приложение №4, за всички 

видове птици, извън тези от Приложение № 3 и 

Приложение № 4 и за използване на неселективните 

уреди, средства и методи за улавяне и убиване от 

Приложение №5 или еквивалентни 

2- ри образователна квалификационна степен Магистър 

“Биоразнообразие, екология и консервация” с 

валидно разрешително по Наредба № 8 /2003 г. за 

реда и условията за издаване на разрешителни за 

изключенията от забраните въведени със Закона за 

Биологичното разнообразие за животински и 

растителни видове от Приложение №3, за 

животински видове от Приложение №4, за всички 

видове птици, извън тези от Приложение № 3 и 

Приложение № 4 и за използване на неселективните 

уреди, средства и методи за улавяне и убиване от 

Приложение № 5 или еквивалентни 

 

 Подход за изпълнение на дейността: "Запознаване с добрите практики и 

прилагането им при мониторинг и методики на оценка на благоприятното природозащитно състояние на 

видове от Клас Птици /Aves/ срещащи се на територията на Природен парк “Сините 

камъни”.Придобиване на умения за опръстеняване на птици.” 

 Месец на стартиране на дейността: от Юни 2020 г.  

 Продължителност на дейността: от Юни 2020 г. до Юни 2021 г. 
 Вид на сертификат - Сертификат за преминато обучение 

 Във всеки документ, свързан с изпълнението на дейността, Изпълнителят трябва да  спазва 

изискванията посочени в “Едиинен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014-2020 г.” 

Разходи поемани от Изпълнителя: 

ети Методика за оценка състояние 

Проверка на знанията: 

Тест 

Връчване на сертификати 

Общо учебни часове: 

16 учебни часа по 

50 минути  

80 учебни 

часа по   50 

минути 



 

 

 

Име на проекта:  Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, 

подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите на ДПП „Сините камъни“ 

Бенефициент:    Дирекция Природен парк „Сините камъни” 

Номер на проекта: BG05SFOP001-2.019-0018 
Номер на договор:  BG05SFOP001-2.019-0018-С01 

Адрес   : 8800 гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ 1Б 

Тел./факс: 044/66 29 61    тел.: 044/62 46 32 

e-mail :  dppsinite_kamani@abv.bg, dppsinite_kamani@iag.bg 

www.dppsk.org 

 

 
  

ПРИРОДЕН ПАРК 

“СИНИТЕ КАМЪНИ” 

 Хонорари за лектори, командировъчни разходи, нощувки, пътни, дневни, обучителни 

материали на хартиен и електронен носител - 6 бр. и др.  

 


