Приложение № 1.16.4.
Списък на извършени научни проучвания и мониторинг
в НП Централен Балкан
(за периода 2001-2010 г.)
I.

Извършени проучвания и мониторинг, собственост на ДНПЦБ:

1. Проучване на популациите на лалугера и сляпото куче - Владимир
Стефанович Стефанов, СУ Климент Охридски, Биологически факултет,
Катедра Екология, 2001;
2. Проучване на популациите на лалугера и сляпото куче - Владимир
Стефанович Стефанов, СУ Климент Охридски, Биологически факултет,
Катедра Екология, 2002;
3. Практическо обучение на служители от Дирекцията по прилагане на
методиката за мониторинг на състоянието на европейския лалугер в НП
Централен Балкан, - Владимир Стефанович Стефанов, СУ Климент Охридски,
Биологически факултет, Катедра Екология, 2003;
4. Практическо обучение на служители от Дирекцията по прилагане на
методиката за мониторинг на състоянието на европейския лалугер
(Spermophilus citellus) в НП Централен Балкан, Владимир Стефанович
Стефанов, СУ Климент Охридски, Биологически факултет, Катедра Екология,
2004;
5. Практическо обучение на служители от Дирекцията по прилагане на
методиката за мониторинг на състоянието на европейския лалугер в НП
Централен Балкан, Владимир Стефанович Стефанов, СУ Климент Охридски,
Биологически факултет, Катедра Екология, 2005;
6. Herpetological research, CBNPD, Lizette Wolf, 2008 (на английски)
7. Изследване и инвентаризация на видовия и хабитатния състав в слабо
проучени райони на НП Централен Балкан, д-р Теньо Мешинев, ИБ, ИЗ БАН, 2000;
8. Устройствен проект за лечебни растения и диворастящи плодове, разрешени
за събиране за стопански цели в НП Централен Балкан, Институт по ботаника,
БАН, София, 2003, 2005;
9. База данни Мониторинг на абиотични компоненти - води и почви и
Мониторинг на биоразнообразието;
10. Библиографска справка - растителни видове;
11. Библиографска справка - животински видове;
12. Цифров модел на геоложката обстановка в НП Централен Балкан, Христо
Василев, София, 2002;
13. Управление на отпадъците и отпадните води от планински обекти на
територията на НП Рила и НП Централен Балкан, ААМР, Проект ОБРИР,
НДЕФ, 2002;
14. Изследвания на високопланинските ливади в парка - Българо - Швейцарската
Програма за Опазване на Биоразнообразието (БШПОБ) през периода 1994 1997 г.;
15. Таксационни описания на отделите и подотделите в НП по лесничейства
съгласно заповедта за обявяване на парка. Картен материал;
16. Таксационни описания на горите от ЛУП, които са били актуални към датата
на създаване на НП Централен Балкан, както следва:

За ДЛ Черни Вит - 1991 г., за ДЛ Рибарица – 1997 г., за ДЛ Троян - 1997 г., за
ДЛ Черни Осъм - 1992 г., за ДЛ Априлци – 1997 г., ДЛ Росица - 1993 г., за ДЛ
Пирдоп 1990 г., ДЛ Клисура - 1996 г., ДЛ Розино - 1994 г., ДЛ Карлово - 1994
г., ДЛ Сахране - 1990 г. (в предоставените таксационни описания не са
нанасяни ползванията през годините);
17. ДНП Централен Балкан има пълна информация на извършеното ползване в
горите на територията на парка за периода 2001 - 2010 г. и частична за
периода преди 2000 г.;
18. Данни от мониторинг на посетителите и мониторинг на въздействието на
туристическия поток върху околната среда и биоразнообразието в парка;
19. Работен План за управление на посетителите на ДНПЦБ;
20. Резултати от социално-икономическото изследване: Хората и националните
паркове - нагласи, практики, перспективи (1998 г.).;
21. Резултати Национален парк Централен Балкан - реалност и бъдеще (2004 г.);
22. Резултати Проучване на общественото мнение, оценки и очаквания, свързани
с информираността за НП Централен Балкан, условията за туризъм и
управленските мерки за опазване на природата в него - в рамките на
Национално представително изследване на тема Защита на природата - 2008
г.;
23. Стратегия за развитие на устойчив туризъм за региона на НП Централен
Балкан;
24. Противопожарен устройствен проект. Картен материал . Обяснителни
записки;
25. Сборник доклади Биологично разнообразие в НП Централен Балкан, GEF
проект за опазване на биологичното разнообразие, USAID, 1999 г.;
26. Високопланинска безлесна зона на НП Централен Балкан. Биологично
разнообразие и проблеми на неговото опазване, БШПОБР, 2000 г.;
27. Обяснителна записка към геоложка карта на НП Централен Балкан и
прилежащите територии М 1:50 000;
28. Доклад от договор „Опазване, поддържане и възстановяване на популацията
на глухаря (Tetrao urogallus) в НП Централен Балкан“ (проект DIR 511332512-109 „Централен Балкан – парк за всички”, ОПОС 2007-2013 г.)
29. Доклад от договор „Дейности по опазване и поддържане на популациите на
едрите бозайници в НП Централен Балкан“ (проект DIR 5113325-12-109
„Централен Балкан – парк за всички”, ОПОС 2007-2013 г.)
30. Доклад от договор „Дейности по опазване и поддържане на популациите на
балканската пъстърва (Salmo trutta fario) в НП Централен Балкан" (проект DIR
5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”, ОПОС 2007-2013 г.)
31. Стратегически насоки за опазване/поддържане и възстановяване на
благоприятното състояние на природни местообитания в 11 моделни
територии от безлесната зона (проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан
– парк за всички”, ОПОС 2007-2013 г.)
32. Доклад от договор „Инвентаризация на горите в Национален парк „Централен
Балкан“ (проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – парк за всички”,
ОПОС 2007-2013 г.)
33. Доклад от договор „Опазване на птици и оценка състоянието на компоненти
на околната среда в НП „Централен Балкан” по обособена позиция № 3:
„Оценка на състоянието на компонентите на околната среда на територията на
НП Централен Балкан“, (проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан –
парк за всички”, ОПОС 2007-2013 г.)

II.

Извършени проучвания и мониторинг, предоставени на ДНПЦБ1:

34. Ксерокопие на част от книгата Девствените гори в България, 2006, Институт
за гората, БАН;
35. Публикации за изследвания на почвите в Средна Стара планина, Институт за
гората, БАН;
36. Попълнени формуляри за мониторинг на прилепи от НСМБР - 4 бр., ИАОС
37. Данни от извършван мониторинг на птици в района на волиера край с.
Манолово, ДЗХП;
38. Мониторинг на обикновени видове птици - таблица, БДЗП;
39. Електронна таблица, ГИС формат (shp) и карта по LIFE проект Опазване на
царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата Натура
2000 в България, БДЗП;
40. Данни от доброволци на БДЗП от онлайн системата По следите на птиците електронна таблица, БДЗП;
41. Доклад по проект Глациални реликти растения в горещи точки във високите
планини на България (BG0034), ИБЕИ;
42. Теренни проучвания на дива коза на територията на НП Централен Балкан,
СДП Балкани, 2009;
43. Попълнени формуляри за мониторинг на четири растителни вида - 14 бр. по
проект Комплексно изследване на високопланински защитени, ендемични и
редки лечебни растения от българската флора - опазване и устойчиво
използване, ИБЕИ;
44. Червени списъци на висши растения и гъби, ПУДООС, МОСВ;
45. Издаване на Червена книга на България, ПУДООС, МОСВ;
46. Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България, ПУДООС,
МОСВ;
47. Изграждане на представителна и функционално единна национална
екологична мрежа в частта й от защитени зони за птиците, като част от
Европейската екологична мрежа Натура 2000 - I, ПУДООС, МОСВ;
48. Изграждане на представителна и функционално единна национална
екологична мрежа в частта й от защитени зони за птиците, като част от
Европейската екологична мрежа Натура 2000 - II, ПУДООС, МОСВ;
49. Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България - II фаза,
ПУДООС, МОСВ;
50. Оптимизиране в МОСВ, предложение за изграждане на екологична мрежа
Натура 2000, ПУДООС, МОСВ;
51. Развитие на национална екологична мрежа Натура 2000 - етап 2009,
ПУДООС, МОСВ;
52. Project report Management and support for European Souslik (Spermophilus
citellus) colonies in the Central Balkan National Park, as a part of the potential
reintroduction of Saker falcons (Falco cherrug) in the area., ФПС Зелени Балкани;
53. Project report Assessment of the impact of the electricity distribution network on
birds within the target area of the Feasibility Study for Saker Falcon Reintroduction
in Bulgaria, ФПС Зелени Балкани, ИБЕИ;
54. Картиране и оценка на популациите на видове, проект Ловен сокол в България
– изследване и защита, ИБЕИ;
1

Информацията за извършените проучвания и мониторинг е собственост на организацията,
предоставила съответната информация.

55. Картиране и мониторинг на лалугерови колонии, проект Ловен сокол в
България – изследване и защита, ИБЕИ;
56. Проучване на отношението на целеви групи местни хора към хищните птици
и реинтродукцията на ловен сокол в НП Централен Балкан - Attitudes of
pigeon keepers to the reintroduction of Saker Falcons in Bulgaria, проект Ловен
сокол в България – изследване и защита, ИБЕИ;
57. Реинтродукция на ловен сокол в НП Централен Балкан, проект Ловен сокол в
България – изследване и защита, ИБЕИ;
58. Saker falcon (Falco cherrug) reintroduction in Bulgaria, Feasibility study
59. Preparatory activities for Saker Falcon reintroduction in Bulgaria: habitat
management and electrocution risk assessment;
60. Статия New taxa of Clausiliidae from Bulgaria, (Gastropoda: Pulmonata) Atanas
Irikov, ПУ Паисий Хилендарски;
61. An updated and annotated checklist of Bulgarian terrestrial gastropods(Mollusca:
Gastropoda), Atanas Irikov, Zoltán Eröss;
62. Проучване Съставяне на регистър и кадастър на геоложките феномени в
България, възложено от Министерството на околната среда и водите на
Геосервиз - 4 ООД с договор № 59 от 28.07.2000 г.;
63. Отчет по договор Оперативно обслужване на МОСВ с хидрометеорологична
информация и продукти за 2010 г., МОСВ;

