
Проект BG05SFOP001-2.016-0002 

Е - Натура 2000 - развитие на Единна 

информационна система за НАТУРА 2000



Бенефициент

Министерство на околната среда и водите

Проект BG05SFOP001-2.016-0002, Е - Натура 2000 - развитие на Единна
информационна система за НАТУРА 2000 е финансиран с Договор № 
BG05SFOP001-2.016-0002-С01 по приоритетна ос № 2 на Оперативна  програма
„Добро управление“: „Ефективно и професионално управление в 
партньорство с гражданското общество и бизнеса“;

Стойност: 2 472 000,00 лева, от които 2 101 200,00  лева от Европейския
социален фонд, а 370 800,00 лева от национално съфинансиране. 
Първоначалната стойност на проекта е 2 485 138,68 лева;

Период на изпълнение: продължителността на проекта е 33 месеца, считано 
от 01.04.2020 г. 



Изпълнение на проекта

В рамките на проекта се изпълни актуализиране и развитие на 

съществуващата Единната информационна система за мрежата Натура 2000.

Основните дейности, които бяха изпълнени са: 

1. Актуализация, надграждане и миграция на базовия ГИС софтуер и СУБД; 

2. Проектиране на актуализация и разширение на геобазата данни;

3. Интеграция с ИС на АГКК;

4. Реализация на импорт от МЗХГ;

5. Реализиране на приложение за отворени данни;

6. Актуализация и надграждане на приложния софтуер;

7. Надграждане на системата с допълнителни компоненти;

8. Мигриране на базата данни.



Изпълнение на проекта

Успешното изпълнение на проекта е от изключително значение за служителите на 
МОСВ и неговите регионални структури, отговарящи за прилагане на 
екологичното законодателство, касаещо защитените зони по Натура 2000 и 
защитените територии. 

Актуализацията и надграждането подсигури непрекъсваемостта на работата на 
системата като бе изпълнени мигриране към съвременни технологии, 
разширяване на функционалните й възможности по отношение на допълнителни
услуги към потребителите и разширяване възможностите за публичен достъп до 
данни от системата. 

Бяха доразвити и механизмите за участие на заинтересованите страни в 
постигането на целите на мрежата Натура 2000, чрез осигуряването на бърз и 
лесен достъп до информацията за екологичната мрежа на широката общественост
и развитие на капацитета, знанията и уменията на заинтересованите страни

Включването на нови функционалности на системата, като мобилен достъп, 
удобен интерфейс, интегрираност с други информационни системи, както и 
предвидената възможност за справка по номер на имот осигуряват допълнително
мултиплициране на резултатите от проекта и осигуряват положителен ефект
върху политиката в областта на околната среда.



Изпълнение на проекта
Системата е надградена със следните допълнителни компоненти -

мобилно приложение за публична информация и мобилен достъп до 

справочни услуги от системата; Вътрешно портално ГИС приложение за 

достъп до данни и ресурси, вкл. за органите на управление на Натура 

2000 и др. структури и заинтересовани лица; Подсистема за въвеждане

на получени в резултат на други проекти и проучвания, Планове за 

действия за защитени видове, Планове за управление на ЗЗ и др.; 

Създаване на модул „Валидиране“.

Извършена е миграция на базата данни от старата версия на системата

към новата разширена база данни, като е осигурено прехвърлянето на 

всички налични данни без загуби.



Постигнати резултати
Надградена и внедрена ЕИС Натура 2000;

Обучени потребители на системата със сертификат – 100 служители за потребление на системата;

Обучени администратори на системата със сертификат – 3 администратора за администриране на 
системата;

Разработени нови вътрешни правила и инструкции за работа с ЕИС Натура 2000.

В изпълнение на проекта е надградено публичното приложение на Единната информационна система 
за мрежата Натура 2000, достъпно на следния линк: 

https://natura2000.egov.bg

Разработено е ново публично приложение за достъп до отворени данни за мрежата Натура 2000, 
достъпно на следния линк:

https://natura2000.egov.bg/arcgis/apps/sites/?locale=en-gb#/natura2000-open-data

Създадено е мобилно приложение за публична информация и мобилен достъп до справочни услуги от 
системата за мрежата Натура 2000, което може да бъде изтеглено от следните линкове:

• Мобилно за Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esribulgaria.natura2000mobile

• Мобилно за iOS

https://apps.apple.com/us/app/is-natura-2000/id1633435146

линка за apple работи само от ios/macos устройства

Разработено е ново вътрешно приложение на системата за Натура 2000, което е достъпно само от 
потребители на системата.



Благодарим за 

е-вниманието!


