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Настоящото ръководство трябва да се чете във връзка с брошурата, публикувана 
от Европейската комисия през 2000 г., озаглавена „Управление на териториите от 
Натура 2000: разпоредбите на член 6 от Директива 92/43/ЕИО за 
местообитанията“. Настоящият документ е предназначен да доразвие и замени 
раздела относно член 6, параграф 4 от посочената публикувана преди брошура. 
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Комисията и няма обвързващ характер. 
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1.1. Текст на член 6, параграф 4 от Директивата за 

местообитанията 

„Ако даден план или проект трябва да бъде осъществен въпреки негативната оценка 
на въздействието върху територията, поради наложителни причини от по-важен 
обществен интерес, включително и такива от социален или икономически характер, и 
поради липсата на алтернативно решение, държавата членка предприема всички 
необходими компенсаторни мерки, за да осигури цялостната кохерентност на 
„Натура 2000“. Държавата членка информира Комисията за приетите от нея 
компенсаторни мерки.  
 
Ако в съответната област има приоритетен природен тип местообитание и/или 
приоритетен вид, единствените съображения, които могат да бъдат посочени, са 
свързаните със здравето на човека или обществената безопасност, с благоприятни 
въздействия върху околната среда от първостепенно значение, или други 
наложителни причини от приоритетен обществен интерес съгласно становището на 
Комисията.“  

1.2. Обхват  

1.2.1. Обхват по същество 

Тази разпоредба е част от процедурата за оценка и евентуално разрешение, от 
компетентните национални органи, на планове и проекти, които биха могли да окажат 
влияние върху специална зона за съхранение (СЗС), специална защитена зона (СЗЗ) или 
територия от значение за Общността (ТЗО)1. Съществуват две основни съображения:  
 
• От една страна, тя разглежда изключения от общото правило, формулирано в член 6, 

параграф 3, съгласно който разрешение може да бъде предоставено само за планове 
или проекти, които не засягат доброто състояние на съответната(ите) територия(ии).  

• От друга страна, конкретното ѝ прилагане трябва да се извършва при спазване на 
предвидените различни етапи и в последователността2, установена в директивата.  

Предварителната оценка на въздействието на плана или проекта върху територията 
съгласно член 6, параграф 3 дава възможност на компетентните национални органи да 
направят заключения относно последиците от предвидената инициатива за състоянието 
на съответната територия. Ако заключенията са положителни, в смисъл че от научна 
гледна точка не съществува никакво основателно съмнение относно отсъствието на 
въздействия върху територията, компетентните органи могат да одобрят плана или 
                                                 
1 Член 6, параграфи 2—4 се прилагат само за територии, които са включени в списъка на териториите, 
които са избрани за територии от значение за Общността (ТЗО). По този начин тези разпоредби не се 
прилагат по отношение на обекти, отговарящи на критериите за територии от значение за Общността в 
националните списъци, които са предадени на Комисията (пТЗО). Режимът за защита на пТЗО е 
определен в дело C-117/03 (Решение на Съда от 13 януари 2005 г., Dragaggi) и по дело C-244/05 
(Решение на Съда от 14 септември 2006 г., Bund Naturschutz). 

2 В становището си за дело C-239/04 генералният адвокат (параграфи 44 – 46) изглежда счита, че няма 
последователен ред между проучването на алтернативни решения и наложителни причини от 
приоритетен обществен интерес. 
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проекта. В случай на съмнение, или отрицателни заключения, следва да се прилагат 
предпазни и превантивни принципи и да се следват процедурите по член 6, параграф 4. 
Освен това отчитането на принципа на предпазливост и прилагането на превантивен 
подход би могло да доведе до решение да не се продължава работата по плана или 
проекта.  
 
В този смисъл Съдът вече прие в дело C-127/02 Waddenvereniging и 
Vogelbeschermingsvereniging3 и потвърди в C-6/04 Комисията срещу Обединено 
кралство Великобритания и Северна Ирландия4, че член 6, параграф 3 от Директивата 
за местообитанията поставя изискването за проверка, за да се оцени въздействието на 
даден план или проект, при условие че има вероятност или съществува риск той да 
окаже значително влияние върху съответната територия. Като се има предвид по-
специално принципа на предпазливост, се счита, че такава опасност съществува, когато 
въз основа на обективна информация не може да се изключи вероятността посоченият 
план или проект да окаже значително влияние върху съответната територия.  
 
Посоченият по-горе подход е отразен също така в Решение на Съда от 26 октомври 
2006 г. по дело C-239/045 относно строителството на автомагистрала в Португалия, 
където е посочено, че всяко основателно съмнение от научна гледна точка относно 
липсата на вредни последици за доброто състояние на територията, трябва да се 
отстрани, преди да се издаде разрешение за проекта. 
 
Решението да се продължи работата по даден план или проект трябва да отговаря на 
изискванията на член 6, параграф 4. По-специално, трябва да бъде документирано, че: 

1 Предложената за одобрение алтернатива в най-малка степен вреди на 
местообитания, биологични видове и доброто състояние на територията от 
Натура 2000, независимо от икономически съображения, и че не съществува 
друга осъществима алтернатива, която не засяга доброто състояние на 
територията.  

 
2 Съществуват наложителни причини от приоритетен обществен интерес, 

включително „от социален или икономически характер“.  
 

Като изключение от член 6, параграф 3 тази разпоредба може да се прилага само при 
обстоятелства, при които всички условия, изисквани от директивата, са изцяло 
удовлетворени. Във връзка с това при позоваване на това изключение трябва да се 
докаже, като предпоставка за възползването от него, че гореспоменатите условия в 
действителност са налице във всеки отделен случай.  

 
3 След като липсата на подходящи алтернативи и приемането на наложителни 

причини от приоритетен обществен интерес са окончателно установени и 
изцяло документирани, трябва да бъдат взети всички необходими 
компенсаторни мерки, за да се гарантира защитата на цялостната 
кохерентност на мрежата Натура 2000. Затова компенсаторните мерки трябва 

                                                 
3 Решение на Съда от 7 септември 2004 г. по дело C-127/02, точки 57 и 61. 

4 Решение на Съда от 20 октомври 2005 г. по дело C-6/04, точка 54. 

5 Решение на Съда от 20 октомври 2005 г., Комисията срещу Португалия (дело C-239/04, точка 24). 
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да бъдат разглеждани само когато прилагането на други предпазни мерки, 
като например смекчаващи мерки, не е достатъчно. Приетите компенсаторни 
мерки трябва винаги да се съобщават на Комисията. 

 
Разпоредбите на член 6, параграф 4 се прилагат, когато резултатите от 
предварителната оценка съгласно член 6, параграф 3 са отрицателни или 
несигурни. Т.е.:  
1. Планът или проектът ще окаже неблагоприятно въздействие върху доброто 
състояние на територията. 
2. Налице са съмнения относно липсата на вредни последици за доброто състояние 
на територията, свързани с въпросния план или проект. 
„Последователността на мерките следва да се спазва“.  

 
1.2.2. Времеви обхват 

В решението си по дело C-209/04 Съдът на Европейския съюз обяви принципите за 
времевата приложимост на член 6, параграф 3 и съответно член 6, параграф 4 от 
Директивата за местообитанията. С цел да се определи дали проектите трябва да 
подлежат на екологична оценка в съответствие с член 6, параграф 3, Съдът използва 
формален критерий: датата на заявлението за издаване на разрешение за даден проект. 
Следователно, ако заявлението за издаване на разрешение е било официално подадено 
преди изтичането на срока за транспониране на директивата или преди 
присъединяването към ЕС, проектът не подлежи на изискванията, установени в член 6, 
параграф 3 и член 6, параграф 4. При все това ако заявлението за издаване на 
разрешение е било официално подадено след изтичането на срока за транспониране на 
директивата или след присъединяването към ЕС, проектът подлежи на изискванията, 
установени в член 6, параграф 3 и член 6, параграф 4. 
 
 

1.3. Начални съображения  

Гарантиране на качеството на проверката съгласно член 6, параграф 3 

Одобрението на плана или проекта трябва да предхожда от проверка, за да се оцени 
въздействието върху съответната територия и да се отчетат кумулативните 
въздействия, които са резултат от взаимодействието на този план или проект с други 
планове или проекти, от гледна точка на целите на съхраняването на тази територия. 
Това предполага, че всички аспекти на плана или проекта, които могат, поотделно или 
във взаимодействие с други планове или проекти, да засегнат тези цели, трябва да 
бъдат установени, като се вземат предвид най-добрите научни достижения в тази 
област. 

Процедурите за проверка на плановете или проектите, които биха могли да окажат 
въздействие върху територии от Натура 2000, трябва да гарантират пълното отчитане 
на всички елементи, които допринасят за доброто състояние на територията и за 
цялостната кохерентност на мрежата, както при определянето на базовите условия, така 
и на етапите, водещи до определяне на потенциални въздействия, смекчаващи мерки и 
остатъчни влияния. Те определят какво трябва се компенсира в качествено и 
количествено отношение. 
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Независимо от това дали разпоредбите в член 6, параграф 3 са спазени, като се следват 
съществуващите процедури за оценка на въздействието върху околната среда или други 
специфични методи, трябва да се гарантира, че: 

− Резултатите от проверката по силата на член 6, параграф 3 дават възможност за 
пълно проследяване на взетите в крайна сметка решения, включително подбора 
на алтернативи и наложителните причини от приоритетен обществен интерес. 

− Проверката трябва да включва всички елементи, които допринасят за доброто 
състояние на територията и за цялостната кохерентност на мрежата, както е 
определено в целите за опазване на територията и в стандартния формуляр за 
данни, както и да се основава на най-добрите налични научни достижения в тази 
област. Изискваната информация следва да бъде актуализирана и може да бъде 
по следните въпроси: 

 
 Структура и функция, както и съответната роля на екологичните 
активи на защитената територия 

 Площ, представителност и природозащитен статус на 
приоритетните и неприоритетните местообитания на територията 

 Размер на популацията, степен на изолация, екотип, генетичен 
фонд, възрастова структура и природозащитен статус на 
обитаващите територията биологични видове съгласно 
приложение II към Директивата за местообитанията или 
приложение I към Директивата за птиците 

 Роля на територията в рамките на биогеографския регион и по 
отношение на кохерентността на мрежата Натура 2000 

 Всички други екологични активи и функции, установени на 
територията 

 
− Тя следва да включва подробно определяне на всички потенциални въздействия 

на плана или проекта, които биха могли да бъдат от значение за територията, 
като се вземат предвид кумулативните въздействия и други въздействия, които 
биха могли да възникнат в резултат на комбинираното действие на оценявания 
план или проект и други планове или проекти. 

− При проверката по смисъла на член 6, параграф 3 се прилагат най-добрите 
налични техники и методи, за да се оцени степента на въздействието на плана 
или проекта върху биологичната цялост на територията(те), на която(ито) 
може(гат) да бъде(ат) нанесени щети. 

− Проверката предвижда включването на най-ефективните смекчаващи мерки в 
съответния план или проект, с цел да се избегнат, намалят и дори премахнат 
отрицателните въздействия върху територията. 

− Характеризирането на биологичната цялост и оценката на въздействието следва 
да се основават на възможно най-добрите показатели, които са специфични за 
активи на мрежата Натура 2000, които трябва да бъдат от полза и за 
мониторинга на плана или на изпълнението на проекта.  

 
С оглед да бъдат изпълнени изискванията за проверката съгласно член 6, параграф 3, 
изглежда най-уместно отговорните за Натура 2000 органи да определят конкретни 
формални изисквания относно типа на информацията и критериите, които да се спазват 
при извършване на проверката. Препоръчва се разпространението на информацията и 
обучението на съответните страни (например органи на различно управленско 
равнище, консултанти и автори на планове и проекти).  
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1.3.1. Разглеждане на алтернативни решения 

В съответствие с необходимостта от предотвратяване на нежелано влошаване на 
мрежата Натура 2000, при установяване на значително отрицателно въздействие върху 
доброто състояние на територията следва да се обмисли цялостното преразглеждане 
и/или оттегляне на предложения план или проект. Това следва да се спазва особено в 
случай на въздействия върху приоритетни местообитания и/или биологични видове, 
защитени по силата на Директивата за местообитанията, или застрашени в световен 
мащаб видове птици, посочени в приложение I към Директивата за птиците. 
Компетентните органи трябва първо да анализират и докажат необходимостта от 
съответния план или проект. Следователно на този етап трябва да се разгледа също така 
и нулевият вариант.  
 
Впоследствие компетентните органи следва да разгледат възможността за прибягване 
до алтернативни решения, които зачитат в по-голяма степен доброто състояние на 
въпросната територия6. Трябва да се анализират всички възможни алтернативи, по-
специално относителната им ефективност по отношение на целите за опазване на 
територията от Натура 2000, доброто състояние на територията и нейният принос за 
цялостната кохерентност на мрежата Натура 2000. Тези решения обикновено трябва да 
са били установени още в рамките на първоначалната проверка съгласно член 6, 
параграф 3. Те могат да включват алтернативно местоположение или маршрути, 
различни мащаби или идейни решения за разработка или алтернативни процеси.  
 
В съответствие с принципа на субсидиарност компетентните национални органи 
оценяват относителното въздействие на тези алтернативни решения върху съответната 
територия. Трябва да се подчертае, че референтните параметри за такива сравнения се 
отнасят до аспекти, свързани със запазването и поддържането на доброто състояние на 
територията и на нейните екологични функции. Следователно на този етап други 
критерии за оценка, като например икономическите критерии, не могат да се считат за 
по-важни от екологичните критерии.  
 
Задача на компетентните национални органи е да оценяват алтернативните 
решения. Тази оценка следва да се прави с оглед на целите за опазване на 
територията.  

 
1.3.2. Разглеждане на наложителни причини от приоритетен 

обществен интерес 

При липса на алтернативни решения — или при наличието на решения с още по-големи 
отрицателни въздействия върху околната среда на съответната територия, по 
отношение на гореспоменатите природозащитни цели на директивата — компетентните 
органи трябва да разгледат дали съществуват наложителни причини от приоритетен 

                                                 
6 В становището си по дело C-239/04 генералният адвокат (параграф 44) счита, че от подбраните 
алтернативи „не е необходимо изборът непременно да се определя от това, коя алтернатива влияе най-
малко неблагоприятно върху съответната територия. Вместо това с избора трябва да се постигне баланс 
между неблагоприятното въздействие върху доброто състояние на СЗЗ и съответните причини от 
приоритетен обществен интерес.“ 
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обществен интерес, включително такива от социален или икономически характер, 
които изискват реализацията на въпросния план или проект.  
 
В директивата не е дадено определение на понятието „наложителна причина от 
приоритетен обществен интерес“. Въпреки това в член 6, параграф 4, втора алинея 
като примери за такива наложителни причини от приоритетен обществен интерес се 
посочват здравето на човека, обществената безопасност и благоприятни въздействия 
върху околната среда от първостепенно значение. По отношение на „други 
наложителни причини от приоритетен обществен интерес“ от социален или 
икономически характер е ясно от формулировката, че само обществени интереси, 
независимо дали те са поддържани от публични или частни организации, могат да 
бъдат съпоставяни с природозащитните цели на директивата. Следователно проектите, 
разработени от частни организации, може да се разглеждат само когато демонстрират и 
обслужват такива обществени интереси. 
 
Досега Съдът на Европейския съюз не е дал ясни указания за тълкуването на това 
понятие. Поради това позоваването на други области на правото на Общността, където 
подобни понятия се появяват, може да се окаже полезно.  
 
Понятието „императивно изискване“ беше въведено от Съда на Европейския съюз като 
изключение от принципа на свободно движение на стоки. Сред императивните 
изисквания, които могат да оправдаят национални мерки, ограничаващи свободата на 
движение, Съдът признава общественото здраве и опазването на околната среда, както 
и постигането на законни цели на икономическата и социалната политика.  
 
Освен това правото на Общността също признава понятието „услуга от общ 
икономически интерес“, посочено в член 86, параграф 2 (предишен член 90, параграф 
2) от Договора в рамките на изключение от правилата за конкуренцията, предвидени за 
предприятия, отговорни за управлението на такива услуги. В съобщение относно 
услуги от общ интерес в Европа7 Комисията, като има предвид съдебната практика по 
въпроса, даде следното определение на услуги от общ икономически интерес: 
„търговски дейности, с които се изпълняват мисии от общ интерес, и подложени 
вследствие на това от държавите членки на специални задължения за обществени 
услуги8. Това е така по-специално за услуги в областта на транспорта, енергетиката 
и съобщителните мрежи“. 
 
Като имат предвид структурата на разпоредбата, компетентните национални органи 
трябва да съобразят своето одобрение на въпросните планове и проекти с условието в 
баланса на интереси между целите за опазване на засегнатите от тези инициативи 
територии и горепосочените наложителни причини превес да вземат последните. Това 
следва да бъде решавано в съответствие със следните съображения: 
 
a) общественият интерес трябва да бъде приоритетен: следователно е ясно, че не 

всеки вид обществен интерес от социално или икономическо естество е достатъчен, 

                                                 
7  COM (96) 443 от 11.9.1996 г. 
8Задълженията за обществена услуга, от своя страна, се характеризират със спазване на някои основни 
принципи на работа, като непрекъснатост, равен достъп, универсалност и прозрачност, но могат да 
варират за отделните държави членки в зависимост от различията между тях, като например географски 
или технически ограничения, политическа и административна организация, история и традиции. 
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особено когато се съпоставя със специфичната тежест на интересите, защитени от 
директивата (вж. например съображение 4 от нея, в което се посочва „природното 
наследство на Общността“) (вж. приложение I, точка 10); 

b) в този контекст също така изглежда разумно да се приеме, че общественият интерес 
може да бъде приоритетен само ако е дългосрочен интерес; краткосрочни 
икономически интереси или други интереси, които биха донесли само краткосрочни 
ползи за обществото, не изглеждат достатъчни, за да са по-важни от дългосрочните 
природозащитни интереси, защитени от директивата. 

Разумно е да се приеме, че „наложителните причини от приоритетен обществен 
интерес, включително тези от социален и икономически характер“ се отнасят за 
ситуации, за които е доказано, че предвидените планове или проекти са 
необходими:  
- в рамките на действия или политики, насочени към опазването на основни за 
живота на гражданите ценности (здраве, безопасност, околна среда), 
- в рамките на основни за държавата и обществото политики, 
- в рамките на осъществяването на дейности от икономически или социален 
характер в изпълнение на специални задължения за обществени услуги. 
 

 

С цел читателят да получи по-точна представа какво с основание може да смята за 
потенциална наложителна причина от приоритетен обществен интерес, някои примери 
са извадени от становищата, представени от Комисията в рамките на член 6, параграф 
4, и са свързани с обосновките, дадени от държавите членки. 

Пресичане на долината Peene (Германия) от планираната автомагистрала А 20 (Германия) 
Автомагистралата A 20 е част от трансевропейската пътна мрежа. Трябва да бъде 
изградена връзка изток — запад в Мекленбург-Западна Померания, която да я свързва с 
централните региони на Общността. 
Мекленбург-Западна Померания страда от изключително високи равнища на безработица. От 
няколко години нивото на безработицата е почти два пъти по-високо отколкото в старите 
федерални провинции. Брутният национален продукт, създаден в Мекленбург-Западна 
Померания, в сравнение с процента на населението, е значително по-нисък от средния брутен 
национален продукт. 
 
Проект за модернизиране на пристанище Mainport Rotterdam (Нидерландия) 
Пристанищната и промишлената дейност в района Ротердам е един от основните стълбове 
на нидерландската икономика. Пристанище Ротердам е важен кръстопът за комбиниран 
превоз в мрежата TEN-T и следователно е от значение за Общността. Очакваният растеж в 
световен мащаб на обработката на контейнери и на дейностите в химическата 
промишленост ще доведе до повишено търсене на капацитет, който ще трябва да се осигури, 
ако се преследва запазване на конкурентоспособността на пристанище Ротердам в 
пространството между Хамбург и Хавър. 
Модернизирането на пристанище Ротердам също така извежда на преден план въпроса за 
насърчаването на прехвърлянето към друг вид транспорт особено по отношение на товарния 
транспорт. Ясно е, че прехвърлянето на товари от пътен към воден транспорт ще доведе до 
значителни ползи, изразяващи се в намаляване на емисиите на парникови газове, намаляване на 
замърсяването на атмосферата и намаляване на претоварването на пътищата. Тези ползи 
следва да бъдат взети предвид при оценката на въпросите от обществен интерес. 
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Разширяване на площадката на Daimler Chrysler Aerospace Airbus GmbH в Хамбург-
Финкенвердер (Германия) 
От изключително значение за региона на Хамбург и Северна Германия и за европейската 
авиокосмическа промишленост. Проектът ще допринесе за технологичния напредък и ще 
спомогне за европейското сътрудничество в авиационната дейност. Положителен ефект 
върху икономическото и социалното положение на граничещите райони и положително 
въздействие върху конкурентоспособността на европейската въздухоплавателна 
промишленост. Значителен брой висококвалифицирани работни места, които са необходими 
за компенсиране на значителните загуби на работни места в промишления сектор на района. 
 
Високоскоростна линия (TGV Изток) (Франция) 
Липса на възможности за свързване на съществуващи линии. Европейският проект TGV-
Изток беше оценен положително от Съвета на министрите на Европейската общност през 
1990 г. и беше избран за приоритетен проект от Европейския съвет през 1994 г., като в полза 
на проекта са решенията на Съюза относно приоритета на планираните инфраструктурни 
проекти. 
 
Оперативен генерален план („Rahmenbetriebsplan“) на каменовъглена мина Prosper Haniel 
(Германия) 
Геоложките и инфраструктурни качества на въгледобивната мина Prosper Haniel и 
продължаването на дейността й допринасят за постигане на общите цели на дългосрочната 
енергийна политика на Германия на федерално и регионално равнище, и по-специално за 
сигурността на доставките, както и за запазване на водещата позиция на европейските 
технологии в областта на енергията от полезни изкопаеми и въглища. Закриването на 
мината Prosper Haniel ще има неприемливи преки и непреки икономически и социални 
последици на регионално равнище с пряка загуба на работни места във въгледобива както и в 
промишлеността нагоре по веригата, така и услугите надолу по веригата .  
 
Проект на язовир La Breña II (Испания) 
Осигуряване на достатъчно вода за консумация от човека, промишлени цели и за селското 
стопанство, която не може да бъде предоставена при настоящото състояние на река 
Гуадалкивир. 
 
За повече примери и информация относно становищата, дадени от Комисията: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/EU_nature_legislation/specific_a
rticles/art6/index_en.htm 
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1.4. Приемане на компенсаторни мерки  

1.4.1. Какво се разбира под „компенсаторни мерки“ и кога следва 
да бъдат разглеждани такива мерки? 

В контекста на член 6 от Директивата за местообитанията, смекчаващите мерки трябва 
да бъдат ясно разграничени от компенсаторните мерки. 

В Директивата за местообитанията не е дадено определение на термина 
„компенсаторни мерки“. От практическа гледна точка се прави следното 
разграничение:  

• смекчаващи мерки, в по-широк смисъл на думата, са тези мерки, които имат за цел 
да се сведе до минимум или дори да премахне отрицателното въздействие върху 
една територия, което би могло да възникне в резултат на изпълнението на даден 
план или проект. Тези мерки са неразделна част от спецификациите на даден план 
или проект (вж. раздел 4.5 от брошурата „Управление на териториите от Натура 
2000: разпоредбите на член 6 от Директивата за местообитанията“), а  

• компенсаторните мерки sensu stricto: са независими от проекта (включително всички 
свързани с тях смекчаващи мерки). Те са предназначени да компенсират 
отрицателните въздействия на плана или проекта, така че да се поддържа общата 
екологична кохерентност на мрежата Натура 2000. 

Например разрастването на подземния въгледобив на каменовъглените мини в райони, 
които до този момент не са били експлоатирани, ще доведе до мащабно пропадане на 
земни маси, придружено от наводнения и увеличаване на нивата на подземните води 
със значително въздействие върху всички екосистеми в района. За компенсиране на 
отрицателните въздействия на проекта, ще се избират площи, като се следват 
екологичните критерии за създаване на неприоритетни местообитания (букови и 
дъбови гори) чрез залесяване или преобразуване/подобряване на съществуващите гори. 
Също така се разглежда създаването и подобряването на алувиални гори и 
възстановяването и оптимизирането на речните корита с цел компенсиране на загубите 
на приоритетни местообитания (остатъчни алувиални гори — Alnion glutinoso-incanae) 
и неприоритетни местообитания (водни течения от равнинни до планински нива с 
водна растителност). Мярката ще допринесе и за компенсиране на отрицателните 
въздействия на проекта върху видовете Lampetra planeri. 

Компенсаторните мерки следва да са в допълнение към дейностите, които са обичайна 
практика съгласно Директивата за местообитанията и Директивата за птиците или 
задължения, предвидени в законодателството на ЕО. Например, прилагането на план за 
управление или предложението/определянето на нова територия , която вече е описана 
като територия от значение за Общността, представляват „нормални“ мерки на държава 
членка. Следователно, компенсаторните мерки следва да надхвърлят 
нормалните/стандартните мерки, необходими за защитата и управлението на 
териториите от Натура 2000 . 
 
Друг пример за компенсацията може да бъде даден в случая на разширяване на 
пристанище, водещо до унищожаване на място за нощуване на птици и намаляване на 
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приливните плитчини и тръстиковите масиви. Възстановяването на приливните места 
за нощуване и на плитките плажове, свързани с плитчините, както и възстановяването 
на местообитанията от тръстиковите масиви и влажни поляни чрез хидравлични 
инсталации, екологосъобразни мерки за селскостопанското използване на тръстиковите 
масиви и ливадите, както и управлението на въздействието от лова биха компенсирали 
отрицателното въздействие, причинено от проекта. 
 
Следователно, компенсаторните мерки не са средство, позволяващо изпълнението на 
планове или проекти, като се избягват задълженията по член 6. Те следва да се 
разглеждат единствено след като бъде установено отрицателно въздействие върху 
доброто състояние на дадена територия от Натура 2000. По-конкретно, логиката и 
обосновката на процеса на оценка изискват, ако е предвидено отрицателно въздействие, 
да се извърши оценка на алтернативите, както и да се оцени интересът към 
плана/проекта по отношение на природната стойност на територията. Когато се вземе 
решение, че работата по проекта/плана следва да продължи, е целесъобразно да се 
премине към разглеждане на компенсаторни мерки. Този подход бе потвърден в 
становището на генералния адвокат по дело C 239-/04 (точка 35). 
 
Компенсаторните мерки представляват мерки, специфични за даден проект или 
план, в допълнение към обичайните практики на прилагане на директивите за 
опазване на природата. Те целят да компенсират отрицателното въздействие на 
даден проект и да осигурят компенсация, която точно съответства на 
отрицателните въздействия върху съответните биологични видове или 
местообитания. Компенсаторните мерки представляват „крайно средство“. Те се 
използват единствено когато другите гаранции, предвидени от директивата, са 
неефективни и въпреки това е взето решение проектът/планът, който има 
отрицателно въздействие върху територия от Натура 2000, да бъде разгледан.  

1.4.2. „Цялостна кохерентност“ на мрежата Натура 2000. 

Изразът „цялостна кохерентност“ се среща в член 6, параграф 4 в контекст, в който е 
допустимо изпълнението на даден план или проект по наложителни причини от 
приоритетен обществен интерес и държавата членка трябва да вземе мерки за 
компенсиране на загубите.  

Той се появява и в член 3, параграф 1, в който се посочва, че Натура 2000 е „е единна 
европейска екологична мрежа на специалните защитени зони“, която „дава 
възможност за запазването или където е подходящо, възстановяването на 
благоприятно състояние на запазване на тези типове естествени местообитания и 
местообитанията на видовете в техния естествен район на разпространение“. 
Следователно се вземат предвид два различни критерия — от една страна, на целевите 
видове и местообитания по отношение както на количеството, така и на качеството, и, 
от друга страна, ролята на територията в осигуряване на подходящото географско 
разпространение по отношение на района на разпространение.  

В член 3, параграф 3 се посочва, че „когато счетат за необходимо, държавите членки 
ще се стараят да подобряват екологичните връзки на Натура 2000 чрез запазването 
и евентуално създаването на посочените в член 10 елементи на ландшафта, които са 
от решаващо значение за дивата флора и фауна.“ 
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В член 10, в който се разглежда в по-общ план планирането на земеползването и 
политиката за развитие, се посочва, че: 

„В рамките на политиката си за териториално развитие и планиране 
държавите членки се стараят там, където считат, че това е необходимо за 
подобряване на екологичната кохерентност на Натура 2000, да насърчават 
управлението на елементите на ландшафта, които са от съществено значение 
за дивата фауна и флора. 

Такива елементи са тези, които въз основа на своята линейна, непрекъсната 
структура (например реки и техните брегове или традиционните системи за 
маркиране на полевите граници) или поради свързващата си функция (например 
езера и горички) са значими за миграцията, географското разпространение и 
генетичния обмен между дивите видове.“ 

Думата „екологичен“ се използва както в член 3, така и член 10, за да обясни същността 
на кохерентността. Очевидно изразът „цялостната кохерентност“ в член 6, параграф 4 
се използва със същото значение. 

Въпреки това е ясно, че значението на една територия за кохерентността на мрежата е 
функция на целите за опазване на територията, броя и състоянието на местообитанията 
и видовете, които се срещат на територията, както и ролята на територията за 
осигуряване на подходящо географско разпределение по отношение на разнообразието 
на видовете и местообитанията на съответните видове.  

В член 6, параграф 4 се изисква цялостната кохерентност на Натура 2000 да се 
„осигури“. Следователно в директивата се предполага, че „първоначалната“ мрежа е 
кохерентна. Ако се използва „режим на изключенията“, положението трябва да бъде 
коригирано, така че кохерентността да е напълно възстановена.  

По отношение на даден план или проект компенсаторните мерки, определени за 
осигуряване на цялостната кохерентност на мрежата Натура 2000, ще трябва да 
отговарят на горепосочените критерии. Това би означавало, че компенсацията следва да 
се отнася за целите за опазване на територията и за местообитанията и биологичните 
видове, неблагоприятно засегнати в съпоставима степен по отношение на числеността 
и състоянието им. В същото време съответната територия трябва да бъде подходящо 
заместена в нейната роля по отношение на биогеографското разпределение. 

На този етап би било полезно да се припомни, че по силата на Директивата за 
местообитанията изборът на територия за мрежата Натура 2000 се основава на:  

• отчитането на местообитанието(ята) и видовете в съотношение (площ, 
популации), описано в стандартния формуляр за данни,  

• включването на територията в биогеографския регион, в който се намира,  

• критериите за подбор, установени от Комитета по местообитанията и използвани 
от Европейския тематичен център по биологично разнообразие, когато съветва 
Комисията да запази дадена територия в списъка на Общността.  

Компетентните органи следва да отчитат тези критерии при проектирането на 
компенсаторните мерки за даден проект, като също така следва да гарантират, че тези 
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мерки предоставят свойства и функции, сравними с тези, с които е обоснован изборът 
на първоначалната територия.  
 
В Директивата за птиците не се предвиждат биогеографски региони или подбор на 
равнище на Общността. Въпреки това по аналогия би могло да се счита, че цялостната 
кохерентност на мрежата е осигурена, ако:  

• компенсацията служи за същите цели, мотивирали определянето на територията в 
съответствие с член 4, параграфи 1—2 от Директивата за птиците, 

• компенсацията изпълнява същата функция по протежение на миграционния 
маршрут, 

• териториите, осигуряващи компенсацията, са със сигурност достъпни за птиците, 
които обикновено се появяват на засегната от проекта територия.  

 

Например, ако дадена СЗС, която има специфичната функция да предоставя места за 
почивка за мигриращи видове птици по пътя им на север, е неблагоприятно засегната 
от проекта, предложените компенсаторни мерки следва да са съсредоточени върху 
специфичната функция, изпълнявана от територията. Поради това компенсирането с 
мерки, които могат да осигурят необходимите условия за почивка на един и същ вид в 
зона извън миграционния маршрут или по миграционния маршрут, но далеч, не е 
достатъчно, за да се осигури цялостната кохерентност на мрежата. В този случай 
компенсацията следва да осигури подходящи места за почивка на целевите видове, 
правилно разположени по миграционния маршрут, така че да бъдат действително 
достъпни за птиците, които биха използвали първоначалната територия, засегната от 
проекта.  

 

С цел да се осигури цялостната кохерентност на Натура 2000, компенсаторните 
мерки, предложени за даден проект следва да: а) се отнасят, в съпоставима степен, 
за местообитанията и биологичните видове, подложени на отрицателно 
въздействие; б) осигуряват функции, които са сравними с тези, които са 
отговорили на критериите за избор на първоначалната територия, особено по 
отношение на подходящото географско разпространение. Следователно не е 
достатъчно компенсаторните мерки да се отнасят до едни и същ биогеографски 
регион в една и съща държава членка.  

Разстоянието между първоначалната територия и мястото на осъществяване на 
компенсаторните мерки не е непременно пречка, ако не засяга функционалните 
характеристики на територията, нейната роля в географското разпределение и 
причините за първоначалния ѝ избор.  

 
1.4.3. Цел и общо съдържание на компенсаторните мерки 

Компенсаторните мерки sensu stricto трябва да осигурят поддържането на приноса на 
територията за запазването на благоприятно състояние на типовете естествени 
местообитания и местообитанията на видовете „в рамките на съответния 
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биогеографски регион“. Накратко, те трябва да осигурят запазването на цялостната 
кохерентност на мрежата Натура 2000. От това следва, че:  

• по принцип територията следва да не е засегната необратимо от проекта, преди 
компенсацията действително да е осъществена. Въпреки това може да има случаи, в 
които няма да е възможно да се изпълни това условие. Например възстановяването 
на горски местообитания отнема много години, за да гарантира същите функции 
като първоначалното местообитание, което е неблагоприятно засегнато от проекта. 
Поради това следва да бъдат положени максимални усилия, за да се осигури, че 
компенсацията е налице предварително, а в случай че това не е напълно постижимо, 
компетентните органи следва да обмислят допълнително компенсиране на 
междинните загуби, които ще възникнат междувременно. 

• Компенсацията трябва да бъде допълнителна по отношение на мрежата Натура 2000, 
за която държавата членка следва да е допринесла в съответствие с директивите.  

Държавите членки следва да обърнат особено внимание, когато отрицателните 
въздействия на даден план или проект се проявяват в редки типове естествени 
местообитания или в естествени местообитания, които се нуждаят от дълъг период от 
време, за да осигурят същите екологични функционални характеристики. При тези 
обстоятелства, нулевият вариант следва да се обмисли сериозно. 

Докато определянето на нови територии от Натура 2000 може да бъде част от 
компенсаторен пакет съгласно член 6, параграф 4, определянето само по себе си не е 
достатъчно без съпътстващи мерки.  

По смисъла на Директивата за птиците това може да включва, като компенсация, и 
работа за повишаване на биологичната стойност на територия, която е или ще бъде 
определена, така че капацитетът на натоварване или хранителният потенциал да се 
увеличат с количество, което съответства на загубата за територията, засегната от 
проекта. С оглед на по-силното основание, възстановяването на местообитание, което е 
благоприятно за засегнатите видове птици, е приемливо, при условие че създадената 
територия е налична към момента, когато засегнатата територия изгубва природната си 
стойност.  
 
По смисъла на Директивата за местообитанията компенсацията може, също така, да се 
състои във възстановяването на сравнимо местообитание или биологичното 
подобряване на състоянието на местообитание, което не отговаря на стандартите в 
рамките на съществуваща определена територия, или дори включване към мрежата 
Натура 2000 на нова територия със сравнимо с първоначалната качество. В последния 
случай би могло да се твърди, че като цяло проектът ще доведе до загуба за този тип 
местообитание на равнище държава членка. Въпреки това, на общностно ниво, една 
нова територия ще се ползва от защитата, предвидена в член 6, и по този начин ще 
допринесе за целите на директивата.  
 
Компенсаторните мерки, които са подходящи или необходими, за неблагоприятните 
въздействия върху територия от Натура 2000 могат да се състоят от: 

− възстановяване или подобряване на условията в съществуващи обекти: 
възстановяване на местообитанието, за да се гарантира запазването на неговата 
природозащитна стойност и съответствие с целите за опазване на територията 
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или подобряване на останалото местообитание в степен, пропорционална на 
загубата, причинена от плана или проекта, на територия от Натура 2000; 

− пресъздаване на местообитанието: пресъздаване на местообитанието върху нова 
или разширена територия, която да бъде включена в Натура 2000; 

− както е описано по-горе и във връзка със други дейности, като се предложи нова 
територия в съответствие с Директивата за местообитанията и Директивата за 
птиците. 

 
Компенсаторните мерки, прилагани понастоящем на практика в ЕС в рамките на 
Директивата за местообитанията, включват също: 
 

• Повторно въвеждане на видове. 
• Възстановяване и укрепване на видове, включително укрепване на видове, които 

служат за плячка. 
• Закупуване на земя. 
• Придобиване на права. 
• Създаване на резервати (включително със силни ограничения в земеползването). 
• Стимули за някои икономически дейности, които запазват ключови екологични 

функции. 
• Намаляване на (други) заплахи обикновено за видове — или чрез действие по 

отношение на един източник или чрез координирани действия по отношение на 
всички фактори на заплаха (напр. произтичащи от въздействието на 
пренаселеност на видове). 

 

По принцип резултатът от прилагането на компенсация обикновено трябва да 
бъде реализиран по времето, когато щетата е налична на съответната 
територия. При определени обстоятелства и когато това не може да бъде 
напълно изпълнено, ще бъдат необходими свръхкомпенсации за междинните 
загуби. 

 

Възможността за банкирането на местообитания като компенсаторна мярка 
съгласно член 6, параграф 4 е много ограничена поради посочените високи 
критерии във връзка с необходимостта от компенсация, за да се гарантира защитата 
на кохерентността на мрежата (раздел 1.4.2).  

Независимо от това, концепцията за банкиране на местообитания може евентуално 
да се използва в ограничен режим във връзка с член 6, параграф 1. Например там, 
където се предвижда развитие, може да е целесъобразно компенсаторните мерки, 
които ще са необходими в контекста на това развитие, да се разгледат и приложат в 
рамките на плана за управление на територията или да се включат в други планове 
за развитие, т.е. преди компетентните органи да вземат решение. 
 

1.4.4. Какво да се включи в програмата за компенсаторни мерки? 

Компенсаторните мерки съгласно член 6, параграф 4 трябва обхващат всички 
технически и/или правни или финансови аспекти, които са от значение за постигането 
на целите — компенсиране на отрицателни въздействия на даден план или проект и 
запазване на цялостната кохерентност на мрежата Натура 2000. По-долу се дава 
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преглед на аспектите, които трябва да бъдат включени в програмата за компенсаторни 
мерки. 
 

− Тясно координиране и сътрудничество между отговорните органи за Натура 
2000, оценяващите органи и вносителя на компенсаторна програма (т.е. 
предлагащия план или проект и участващите външни консултанти). 

− Ясни цели и целеви стойности в съответствие с целите за опазване на 
територията. 

− Анализ на техническата приложимост на мерките по отношение на техните 
природозащитни цели. 

− Анализ на правната и/или финансовата изпълнимост на мерките в съответствие с 
времевите изисквания. 

− Обяснение за срока за постигане на природозащитните цели. 
− График за изпълнение на мерките и тяхното координиране с графика за 

изпълнение на плана или на проекта. 
− Информиране на обществеността и/или етапи на консултиране. 
− Специално наблюдение и отчетни схеми въз основа на показатели за напредъка 

съгласно природозащитните цели. 
− Подходяща бюджетна програма, одобрена по време на подходящ период, за да се 

гарантира успехът на мерките. 
 
 

1.5. Критерии за изготвянето на компенсаторни мерки 

1.5.1. Целенасочена компенсация 

Компенсаторните мерки в съответствие с Директивата за местообитанията трябва да 
бъдат установени според условия, които се определят след характеризирането на 
биологичната цялост на територията, която може да бъде загубена или да се влоши 
нейното качество, и съгласно вероятните значителни отрицателни последици, които 
биха останали след смекчаващите мерки. Биологичната цялост може да бъде 
определена като съвкупност от всички онези фактори, които допринасят за 
поддържането на екосистемата, включително нейните структурни и функционални 
активи. В рамките на Директивата за местообитанията биологичната цялост на 
защитената зона е свързана с природозащитните цели, заради които територията е 
определена като част от мрежата Натура 2000.  
 
Целевата компенсация предполага, че е била правилно извършена подходяща проверка 
съгласно член 6, параграф 3 в съответствие с разпоредбите, посочени в предишната 
глава. 
 
След като биологичната цялост, която може да бъде увредена, и действителната степен 
на щетите са определени, мерките в компенсаторната програма трябва да са насочени 
специално към тези последици, така че елементите на целостта, които допринасят за 
цялостната кохерентност на мрежата Натура 2000 да се съхранят в дългосрочен план. 
Следователно тези мерки следва да са най-подходящите за вида на предвиденото 
въздействие и следва да бъдат съсредоточени върху цели и задачи, ясно насочени към 
засегнатите елементи от Натура 2000. Това изисква мерките категорично да се отнасят 
до структурни и функционални аспекти на целостта на територията, както и до 
съответните засегнати типове местообитания и популации на биологични видове. 
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Това означава, че компенсаторната програма трябва задължително да се състои от 
екологични мерки — например под формата на възстановяване или подобряване на 
местообитанията, укрепване на популациите и/или други дейности, които могат да 
бъдат подходящи за целта. Затова плащанията за членове или към специални фондове, 
независимо от това дали те в крайна сметка са насочени към природозащитни проекти, 
не са подходяща мярка по смисъла на Директивата за местообитанията. В допълнение 
към това, други вторични или косвени мерки, които биха могли да бъдат предложени, 
за да се подобрят резултатите от основните мерки или от схемата за компенсация, 
трябва да са ясно обвързани с целите и задачите на компенсаторната схема. 
 
Като пример, при разработването на компенсация трябва да се установят ясни цели: 
 

• Определяне на общия брой на засегнатите видове, 
• Определяне на основните засегнати видове и на приблизителния им дял в 

общата популация, 
• Определяне на основната(ите) функция(ии) на местообитания, които ще 

бъдат засегнати по неблагоприятен начин, от които видът зависи — 
например храна, места за почивка и др., 

• Определяне на вероятните популации на видовете и на функциите на 
местообитанията с благоприятен природозащитен статус, 

• Определяне на мерките, необходими за предотвратяване на увреждането на 
функциите на местообитанията и на засегнатите видове, така че те да бъдат 
възстановени до състояние, което отразява благоприятния природозащитен 
статус на засегнатия район. 

 
Неяснотите относно точната същност и/или размер на неблагоприятните последици 
следва да бъдат обстойно проучени. Когато е целесъобразно, следва да бъде възприет 
подход на предпазливост и оценката на неблагоприятното въздействие да се извърши 
въз основа на сценарий за най-лошия случай. 
 

1.5.2. Ефективна компенсация 

Приложимостта и ефективността на компенсаторните мерки са от решаващо значение 
за прилагането на член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията, в съгласие с 
принципа на предпазните мерки и добрите практики. За гарантирането на 
ефективността техническата осъществимост трябва да е съчетана с подходящ обхват, 
график и място за осъществяване на компенсаторните мерки.  
 
Компенсаторните мерки трябва да бъдат осъществими и подходящи за възстановяване 
на екологичните условия, необходими за осигуряване на цялостната кохерентност на 
мрежата Натура 2000 (т.е. по отношение на нарушените екологична структура и 
функции, засегнатите местообитания и биологични видове). Сроковете и необходимите 
поддържащи действия за подобряване на резултатите трябва да бъдат известни и/или 
предвидени от самото начало с оглед на прилагането на мерките. Това трябва да се 
основава на най-добрите налични научни знания, допълнени със специфични 
изследвания за точното място, където ще се прилагат компенсаторните мерки . Мерки, 
за които няма обоснована гаранция за успех, следва да не се разглеждат съгласно член 
6, параграф 4, а вероятността за успех на компенсаторната схема следва да оказва 
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влияние за окончателното одобрение на плана или проекта в съответствие с 
превантивния принцип.  
 
В допълнение, измежду различните възможности за компенсация трябва да бъде избран 
най-ефективният вариант, който е с най-големи шансове за успех. 
 
Програмата от компенсаторни мерки трябва да включва обстойно наблюдение в хода 
на прилагането, за да се гарантира ефективността в дългосрочен план. Тъй като е в 
рамките на мрежата Натура 2000, такова наблюдение трябва да е координирано и в 
крайна сметка интегрирано в предвиденото наблюдение по член 11 от Директивата за 
местообитанията. 
 
Мерките, показващи на практика ниско ниво на ефективност за постигането на целите, 
следва да бъдат съответно изменени. 
 

1.5.3. Техническа осъществимост  

Съгласно настоящите познания е малко вероятно екологичната структура и функция, 
както и съответните местообитания и популации на видове да могат да бъдат 
възстановени в състоянието, в което са били преди увреждането им от даден план или 
проект. За преодоляване на присъщите трудности, които пречат за пълния успех на 
възстановяването на екологичните условия, трябва да бъдат разработени 
компенсаторни мерки: 
 

− като се следват научни критерии и оценка в съответствие с най-добрите научни 
познания, 

 
− и като се вземат предвид конкретните изисквания на екологичните 

характеристики, които трябва да се възстановят (напр. почва, влага, експозиция, 
генетичен фонд, съществуващи заплахи и други условия от решаващо значение 
за успеха на възстановяването). 

 
Критичните аспекти на техническата осъществимост ще определят подходящото място 
за осъществяване на компенсаторните мерки (пространствена осъществимост), 
подходящите срокове и необходимия им обхват.  
 
Освен това при избора на специфични мерки и тяхното разработване трябва да се 
вземат предвид съществуващите насоки за всяка конкретна практическа дейност — 
създаването на местообитания, възстановяване на местообитанията, укрепването на 
популациите, повторно въвеждане на видове или други мерки, разгледани в 
компенсаторната програма.  
 

1.5.4. Степен на компенсация 

Необходимият обхват на компенсаторните мерки, за да са ефективни те, е пряко 
свързан с количествените и качествените аспекти, присъщи на елементите на целостта 
(т.е. включително структурата и функционалността и тяхната роля в цялостната 
кохерентност на мрежата Натура 2000), които е вероятно да бъдат увредени, и с 
очакваната ефективност на мерките.  
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Следователно е най-добре съотношенията на компенсацията да се определят поотделно 
за всеки конкретен случай и първоначално да са определени с оглед на информацията, 
ползвана по време на проверката в съответствие с член 6, параграф 3, като се гарантира 
изпълнението на минималните изисквания относно екологичните функционални 
характеристики. Съотношенията могат да бъдат изменени съгласно наблюдаваните 
резултати при мониторинга на ефективността. Окончателното решение за размера на 
компенсацията трябва да бъде обосновано.  
 
Широко прието е, че съотношенията по принцип трябва да бъдат значително над 1:1. 
Поради това съотношение от 1:1 или по-ниско следва да се има предвид само когато е 
доказано, че с такава степен на компенсацията, мерките ще бъдат 100 % ефективни за 
възстановяването на структурните и функционалните характеристики в кратък срок 
(напр. без да се прави компромис със съхранението на местообитанията или 
популациите на ключови видове, които е вероятно да бъдат засегнати от плана или 
проекта).  
 

1.5.5. Място на изпълнение на компенсаторните мерки 

Компенсаторните мерки следва да се изпълняват там, където ще се постигне най-висока 
ефективност за запазване на цялостната кохерентност на мрежата Натура 2000. Това 
налага компенсаторните мерки да отговарят на набор от следните предварителни 
условия.  
 

− Избраната територия за компенсация трябва да бъде в рамките на същия 
биогеографски регион (за територии, определени по силата на Директивата за 
местообитанията) или в рамките на същия район на разпространение, 
миграционен маршрут или място за зимуване на видовете птици (за територии, 
определени по силата на Директивата за птиците) в съответната държава членка. 
Освен това територията следва да осигурява функции, които са сравними с тези, 
които са отговорили на критериите за подбор на първоначалната територия, 
особено по отношение на подходящото географско разпространение. 

− Подбраната територия за компенсация трябва да притежава или да може да 
придобие специфичните характеристики, свързани с екологичната структура и 
функции, както и необходими за местообитанията и популациите на видовете. 
Това се отнася до качествени аспекти като уникалност на засегнатите активи и 
налага отчитане на местните екологични условия. 

− Компенсаторните мерки не трябва да застрашават запазването на целостта на 
друга територия от Натура 2000, което допринася за цялостната кохерентност на 
мрежата. Когато се извършват в съществуващи територии от Натура 2000, 
мерките трябва да бъдат съобразени с целите за опазване на територията(ите) и 
не трябва да се разбират като средство за осъществяване на цялото управление, 
необходимо за територията(ите). 

 
Освен това съществува общо съгласие, че необходимите местни условия за 
възстановяване на въпросните екологични активи са налице възможно най-близо до 
района, засегнат от плана или проекта. Следователно насочването на компенсацията 
към място в рамките на или близо до съответната територия от Натура 2000, което 
осигурява подходящи условия за успеха на мерките, изглежда най-предпочитания 
вариант. Това обаче невинаги е възможно и е необходимо да бъде определен кръг от 
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приоритети, които да се прилагат при търсенето на места, които отговарят на 
изискванията на Директивата за местообитанията:  
 

1) Компенсация в рамките на територия от Натура 2000, при условие че 
необходимите елементи за гарантиране на екологичната кохерентност и 
мрежова функционалност съществуват на територията.  

 
2) Компенсация извън засегнатата територия от Натура 2000, но в рамките на една 

обща топографска единица или ландшафт, при условие че е осъществим същият 
принос за екологичната структура и/или мрежовата функция. Новото място 
може да е друга територия от Натура 2000 или зона, която не е определена за 
защитена. В последния случай зоната трябва да бъде определена като територия 
от Натура 2000 и подлежи на всички изисквания на директивите за природата. 

 
3) Компенсация извън територията от Натура 2000 — в различна топографска 

единица или ландшафт. Новото място може да представлява друга територия от 
Натура 2000. Ако компенсацията се извършва в зона, която не е определена за 
защитена, районът трябва да бъде определен като територия от Натура 2000 и 
подлежи на всички изисквания на директивите за природата. 

 
Нови определяния като част от компенсаторните мерки се представят на Комисията, 
преди да са приложени и преди изпълнението на проекта, но след като той бъде 
разрешен. Новите определяния следва да бъдат предоставени на разположение на 
Комисията посредством установените канали и процедури както при приемането на 
списъци за определяне на ТЗО и СЗЗ (обичайната практика).  
 
Най-добро сътрудничество и координация трябва да се осигури от държавите членки 
относно мястото за изпълнение на компенсаторни мерки в рамките на трансграничните 
проекти. 
 

1.5.6. График за компенсацията 

Подходящият период за компенсаторните мерки се определя поотделно за всеки 
конкретен случай, като приетият график трябва да осигури непрекъснатостта на 
екологичните процеси, които са от съществено значение за поддържане на 
биологичната структура и функции, които допринасят за цялостната кохерентност на 
мрежата Натура 2000. Това изисква тясно координиране между изпълнението на плана 
или проекта и прилагането на мерките и се основава на фактори като времето, 
необходимо на местообитанията, за да се развият, и/или популациите на биологичните 
видове, за да се възстановят или да се установят в даден район. Освен това други 
фактори и процеси също трябва да бъдат взети предвид: 
 

− Територията не трябва да бъде необратимо засегната преди въвеждането на 
компенсацията. 

− Резултатът от компенсацията следва да е налице към момента на причиняване на 
щети върху съответната територия. При определени обстоятелства и когато това 
не може да бъдат напълно постигнато, ще бъдат необходими свръхкомпенсации 
за междинните загуби. 
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− Забавянията могат да се считат за допустими само когато се установи, че те няма 
да компрометират целта „без нетни загуби“ на цялостната кохерентност на 
мрежата Натура 2000. 

− Не се разрешават забавяния, ако те водят например до загуби на популации на 
видове, защитени на територията съгласно приложение ІІ към Директива 
92/43/ЕИО или приложение І към Директива 79/409/ЕИО, като се изисква 
особено внимание, когато става въпрос за приоритетни видове. 

− Възможно е да се съкрати времетраенето на компенсаторните мерки в 
зависимост от това дали възникването на значителни отрицателни последици се 
очаква в краткосрочна, средносрочна или дългосрочна перспектива. 

 
Прилагането на специални мерки, за да се компенсират междинните загуби, които ще 
възникнат преди постигането на природозащитните цели, може да е препоръчително. 
Цялата техническа, правна или финансова подготовка, необходима за прилагането на 
компенсаторните мерки, трябва да бъде завършена преди започване на изпълнението на 
плана или проекта, за да се предотвратят непредвидени закъснения, които могат да 
попречат на ефективността на мерките. 
 

1.5.7. Дългосрочно прилагане 

За компенсаторните мерки се изисква да бъде осигурена стабилна правна и финансова 
основа за дългосрочно прилагане и за тяхната защита, мониторинг и поддръжка преди 
да настъпят въздействия върху местообитанията и/или биологичните видове. Това 
може да включва: 
 

− Въвеждане на временна защита, дори ако статутът на ТЗО/СЗЗ ще се предостави 
едва на по-късен етап. 

 
− Създаване на задължителни инструменти за правоприлагане на национално 

равнище, с цел да се гарантира пълното прилагане и ефективността на 
компенсацията (например свързани с отговорността съгласно Директивата за 
ОВОС, ако е приложимо, или директивата за екологичната отговорност, когато 
тя влезе в сила; обвързване на одобрението на плана или проекта със спазването 
на съответните разпоредби за прилагане на компенсаторните мерки). 

 
− Създаването на необходимите правни инструменти, в случай че закупуването на 

земя или права се счита от съществено значение за ефективното прилагане на 
мерките в съответствие с добрите практики (например стандартизирани 
процедури за отчуждаване от съображения за опазване на природата). 

 
− Установяване на програми за мониторинг на целия жизнен цикъл на проекта, 

включително цели, отговорни органи и необходими ресурси, показатели и 
изисквания за отчитане пред Комисията. Това може да се извършва най-добре от 
независими органи, специално създадени за целта, и в тясна координация и 
сътрудничество с отговорните за Натура 2000 органи. 

 
1.6. Кой поема разходите за компенсаторни мерки? 

Изглежда логично, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“, вносителят на 
проекта да поеме разходите за компенсаторните мерки. Той може да ги включи в 
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общия бюджет, представен на държавните органи, в случай на съфинансиране. Във 
връзка с това европейските фондове биха могли, например, да съфинансират мерки 
за компенсация по отношение на транспортна инфраструктура в рамките на TEN 
(„Трансевропейска транспортна мрежа“). По-специално, възможна е финансова 
помощ от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за компенсаторни 
мерки, свързани с проекти, които се финансират от този фонд, и при условие че се 
отпускат в съответствие с целите, правилата и процедурите, приложими за този 
фонд. 

 
Субсидия, предоставена от държавен орган за мерки, предприети с цел компенсиране 
на щети, нанесени на територия от Натура 2000, може да бъде считана за държавна 
помощ (по смисъла на чл. 87 (предишен 92) от Договора), ако се отпуска на дадено 
предприятие, установено на територия от Натура 2000, определена за такава преди или 
след установяването на предприятието. Въпреки това, в случай на предприятие, 
действащо като изпълнител на държавен орган за изграждане на инфраструктура, 
субсидията не се счита за държавна помощ, при условие че тя се предоставя в замяна на 
извършена дейност.  
 

Държавата членка е задължена да прилага компенсаторни мерки от влизането в 
сила на член 6. Тяхното финансиране може да попадне в рамките на нейната 
компетентност. 

 
1.7. Информация до Комисията относно компенсаторни мерки 

Компетентните национални органи трябва да уведомяват Комисията за приетите 
компенсаторни мерки. Въпросната разпоредба не уточнява формата и целта на това 
съобщение. При все това, с цел да се улесни процедурата службите на Комисията 
изготвиха стандартен формуляр9 за предоставянето на информация на Комисията в 
съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 4. Във всеки случай, не е задача на 
Комисията да предлага компенсаторни мерки или да ги утвърждава от научна гледна 
точка. 
 
Информацията следва да даде възможност на Комисията да оцени начина, по който 
целите за опазване на въпросната територия се осъществяват в конкретния случай. 
Въпреки че националните органи са специално задължени единствено да съобщават 
приетите компенсаторни мерки, докладването на някои елементи, свързани с проучени 
алтернативни решения и с наложителни причини от приоритетен обществен интерес, 
които изискват осъществяването на план или проект, може да се окажат необходимо, 
доколкото тези елементи са се отразили на избора на компенсаторни мерки. 
 
Информацията относно компенсаторните мерки трябва да даде възможност на 
Комисията да оцени начина, по който целите за опазване на въпросната 
територията се осъществяват в конкретния случай. При все това, не е задача на 
Комисията да предлага компенсаторни мерки. 

                                                 
9  Този формуляр е представен в приложение към настоящия документ. 
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Кога в процеса на планиране Комисията трябва да бъде информирана за 
компенсаторните мерки и кой е отговорен за тази информация? 

С цел да се даде възможност на Комисията да изиска допълнителна информация за 
взетите мерки или предприетите действия, в случай че счита, че правните изисквания 
на директивата не са били приложени правилно, компенсаторните мерки следва да 
бъдат представени на Комисията, преди да бъдат приложени и преди изпълнението на 
съответния план или проект, но след като той бъде разрешен. Следователно е 
препоръчително компенсаторните мерки да бъдат представени на Комисията веднага 
след като бъдат приети в хода на планирането, за да се даде възможност на Комисията, 
в качеството си на пазителка на Договора, да прецени дали разпоредбите на 
директивата са приложени правилно. 
 
Като отговорни органи за запазване на цялостната кохерентност на мрежата Натура 
2000 и за осъвременяване на информацията за нея, отговорните органи за Натура 2000 
във всяка държава членка трябва да играят важна роля в този процес и информацията 
да се предоставя от националните органи чрез постоянните представителства на всяка 
държава членка както при процедурата за приемане на списъци на територии. 

 
1.8. Какво се случва с териториите, в които се намират 

приоритетни местообитания и/или биологични видове?  

Член 6, параграф 4, алинея втора предвижда специално третиране, когато планът или 
проектът се отнасят за територия, в която се намират приоритетни местообитания и/или 
биологични видове, и е вероятно да се окаже влияние върху тези приоритетни 
местообитания и/или биологични видове. Осъществяването на планове или проекти, за 
които има вероятност да окажат неблагоприятно въздействие върху тези територии, 
може да бъде оправдано единствено ако се основава на наложителни причини от 
приоритетен обществен интерес, които се отнасят до здравето на човека, обществената 
безопасност или приоритетни благоприятни въздействия върху околната среда или ако 
преди даването на одобрение за плана или проекта Комисията е изразила становище 
относно предвидената инициатива.  
 
С други думи, щетите за териториите ще бъдат приемливи въпреки неизпълнението на 
целите на директивата само в случаите, когато са налице специфични наложителни 
причини, посочени по-горе, или след допълнителните процедурни предпазни мерки на 
независима оценка на Комисията.  
Тази разпоредба поражда редица въпроси, отнасящи се до:  

• определяне на засегнатите територии;  

• тълкуване на понятията за здравето на човека, обществената безопасност и 
благоприятните въздействия върху околната среда от първостепенно значение;  

• процедурата за приемане на становище на Комисията, както и последствията, които 
произтичат от това становище.  

1.8.1. Засегнати територии 

Член 6, параграф 4, втора алинея се прилага, когато изпълнението на план или проект 
може да засегне територия, в която се намират приоритетни местообитания и/или 
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биологични видове. Във връзка с това би било разумно да се предположи, че даден 
план или проект, който: 
 

a) не засяга по никакъв начин приоритетни местообитания/видове или 

b) засяга местообитание/вид, които не са били взети предвид при подбора на 
територия (поради отбелязано „незначително присъствие“ в стандартния 
формуляр за данни),  

не следва да обосновава де факто, че дадена територия следва да попада в обхвата на 
посочената втора алинея.  
 
Тъй като в Директивата за птиците не се посочват никакви видове като приоритетни, за 
компенсаторните мерки за въздействие върху популациите от птици в СЗЗ въобще не се 
изисква становище на Комисията. 

Член 6, параграф 4, втора алинея може да се разбира като валиден за всички 
територии, в които се намират приоритетни местообитания и/или биологични 
видове, когато тези местообитания и видове са засегнати. 

 
1.8.2. Понятията „здравето на човека“, „обществената 

безопасност“ и „първостепенни благоприятни въздействия 
върху околната среда“ 

Здравето на човека, обществената безопасност и първостепенни благоприятни 
въздействия върху околната среда са най-важните наложителни причини от 
приоритетен обществен интерес. Въпреки това, както и понятието „наложителни 
причини от приоритетен обществен интерес“ тези три категории не са изрично 
определени. 
 
Правото на Общността се позовава на общественото здраве и обществената 
безопасност като причини, които могат да оправдаят приемането на национални 
ограничителни мерки по отношение на свободното движение на стоки, работници и 
услуги, както и на правото на установяване. Овен това опазването на здравето на човека 
е една от основните цели на политиката на Общността в областта на околната среда. В 
същия дух, първостепенните благоприятни въздействия върху околната среда 
представляват категория, която трябва да бъде включена в горепосочените основни 
цели на политиката в областта на околната среда.  
 
В рамките на принципа на субсидиарност, компетентните национални органи са 
отговорни да проверят дали е налице такова положение. Разбира се, такава ситуация 
вероятно ще бъде разгледана от Комисията в рамките на дейността ѝ на контрол върху 
правилното прилагане на правото на Общността.  
 
По отношение на понятието за „обществена безопасност“ е полезно позоваването на 
Решение на Съда от 28 февруари 1991 г. по дело C-57/89, Комисията срещу Германия 
(„Leybucht Dykes“). Това решение предшества приемането на Директива 92/43/ЕИО и 
следователно член 6. Решението обаче остава от значение, не на последно място, 
защото подходът на Съда оказа влияние върху формулирането на член 6. Разгледани са 
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строителните работи за укрепване на диги на Северно море при Leybucht. Тези работи 
водят до намаляване на площта на СЗЗ. Като общ принцип Съдът прие, че причините, 
на които се основава такова намаляване, трябва да съответстват на общ интерес, който 
има превес над общия интерес, представен от екологичната цел на директивата. В 
конкретния случай Съдът потвърди, че опасността от наводнения и защитата на 
крайбрежието представляват достатъчно сериозни причини, които оправдават 
строителните работи по дигата и укрепването на крайбрежните структури, ако тези 
мерки са ограничени до абсолютно необходимия минимум. 
 

Националните органи могат да разрешават осъществяването на плана или 
проекта единствено ако бъде предоставено доказателство за съществуването на 
горепосочените причини от приоритетен обществен интерес и то в границите, в 
които въпросният план или проект е необходим за постигането на въпросния 
обществен интерес.  

1.8.3. Приемане на становището на Комисията — последици от 
него 

Както бе потвърдено от Решение на Съда от 14 септември 2006 г. по дело C-244/05, 
Комисията дава становище съгласно член 6, параграф 4 единствено когато става въпрос 
за територии, които са включени в списъка на териториите, подбрани за територии от 
значение за Общността (ТЗО). 
 
В случай на наложителни причини от приоритетен обществен интерес, различни от 
здравето на човека, безопасност и екологични ползи, е необходимо предварителното 
становище на Комисията. В член 6, параграф 4, втора алинея не се посочва процедура 
или специфичното съдържание на такова становище10. Затова отново трябва да се 
направи позоваване на икономическите аспекти и на целите, които се преследват с 
посочената разпоредба. Становището трябва да обхваща също така и оценката на 
природните богатства, които има вероятност да бъдат засегнати от плана или проекта, 
значението на представените наложителни причини и разликата между тези два 
противоположни интереса, както и оценка на компенсаторните мерки. Тази оценка 
включва както научен и икономически анализ, така и разглеждане на необходимостта и 
пропорционалността на осъществяването на плана или проекта по отношение на 
представените наложителни причини.  
 
По своята същност становището не е акт с обвързващи правни последици. 
Националните органи могат да се отклонят от него и да решат да изпълнят план или 
проект, дори ако становището е отрицателно. В последния случай обаче основателно 
може да се очаква, че в решението ще се разгледат аргументите на Комисията и ще се 
обясни защо нейното становище не е било спазено. Във всеки случай Комисията може 
да прецени дали изпълнението на плана или проекта е в съответствие с изискванията на 
правото на Общността и да започне, ако е необходимо, подходящи правни действия. 
Въпреки че директивата не съдържа никакви конкретни срокове относно приемането на 
становището на Комисията, службите на Комисията ще положат всички необходими 

                                                 
10 Съответният стандартен формуляр (приложение IV) обхваща също така искането за становище на 

Комисията в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 4, втора алинея. 
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усилия, за да извършат оценката и да направят съответните заключения възможно най-
бързо. 
 
 
Във връзка със своето становище Комисията следва да провери баланса между 
засегнатите природни богатства и представените наложителни причини и да 
направи оценка на компенсаторните мерки. Становището не е правно 
обвързващо, но в случай на несъответствие с правото на Общността може да бъде 
открито съдебно производство.  
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Формуляр за предоставяне на информация на Европейската комисия 

съгласно член 6. (4) на Директивата за местообитанията 
 
 
 
Държава членка:       Дата: 
 
 

Информация за Европейската комисия 
съгласно член 6.(4) от Директивата за местообитанията 

(92/43/ЕИО) 
 

 
 
Документация, изпратена за:  � информация � становище 

 чл. 6, пар. 4, ал. 1 чл. 6, пар. 4, ал. 2 
 
 
Компетентен национален орган: 
 
 
 
 
 
Адрес: 
 
 
 
 
 
 
Лице за контакти: 
 
 
 
 
Телефон, факс, адрес за електронна поща: 
 
 
 
Съдържа ли уведомлението чувствителна информация? Ако отговорът е „да“, моля 
посочете и обосновете. 
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1. ПЛАН ИЛИ ПРОЕКТ 

 
 
Наименование на плана/проекта: 
 
 
Внесен от:  
 
 
 
 
Кратко общо описание на плана или проекта, оказващ въздействие върху обекта: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Описание и местоположение на елементите на проекта и действията по него, които 
евентуално могат да окажат въздействие, и посочване на засегнатите райони 
(включително карти): 
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2. ОЦЕНКА НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЕФЕКТИ11 
 
 
Наименование и код на засегнатия(те) обект(и) по „Натура 2000“: 
 
Този обект е: 
 
� СЗЗ съгласно Директивата за птиците  � ТЗО/СЗЗ съгласно 

 Директивата за местообитанията 
 � на територията на което се срещат 

приоритетни местообитания и/или видове 
 � засегнати са приоритетни местообитания 

и/или видове 
 
Цели на опазването на обекта от Натура 2000 и негови основни характеристики, които 
са от значение за интегритета му: 
 
Местообитания и видове, които ще бъдат засегнати неблагоприятно (посочете 
представителността им, а ако е приложимо — и техния природозащитен статус в 
съответствие с член 17 на национално и биогеографско равнище и степен на 
изолираност, тяхната роля и функции в съответния обект). 
 
 
Значение на обекта за местообитанията и биологичните видове, които ще бъдат 
засегнати (например обяснете ролята на обекта в национален мащаб и в 
биогеографския регион, както и за кохерентността на мрежата „Натура 2000“). 
 
Описание на очакваните неблагоприятни последици (директна загуба, влошаване, 
обезпокояване, преки и косвени ефекти и др.); обхват на последиците (площ на 
местообитанията и брой на биологичните видове или райони на срещане, засегнати от 
проекта); значение и размер (например на засегнатата територия или популация спрямо 
общата територия или популация на обекта и евентуално на страната) и 
местоположение (включително карти). 
 
Потенциални кумулативни въздействия и други въздействия, които могат да възникнат 
в резултат от комбинираното действие на оценявания план или проект и други планове 
или проекти. 
 
Мерки за ограничаване на въздействието, включени в проекта (посочете как ще бъдат 
осъществени те и по какъв начин чрез тях ще се избегне или намали отрицателното 
въздействие върху обекта). 
 
 

                                                 
11 NB.: набляга се върху неблагоприятните последици, които се очакват за местообитанията и 
биологичните видове, заради които обектът е предложен за включване в мрежата „Натура 2000“. 
Включва се цялата информация, която може да бъде от значение за конкретния случай, в зависимост от 
въздействието, установено за засегнатите видове и местообитания. 
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3. АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ 
 
 
Посочване и описание на възможните алтернативни решения, включително нулев 
вариант (посочете как са установени те, процедура и методи). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка на разгледаните алтернативни варианти и обосновка на избрания вариант 
(посочват се причините, поради които компетентните национални органи са 
заключили, че липсват алтернативни решения). 
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4. НАЛОЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ ОТ ПРИОРИТЕТЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС 
 
 
Причини за изпълнение на този план или проект независимо от неговите отрицателни 
последици: 
 

� наложителни причини от по-важен обществен интерес, включително такива от 
социален или икономически характер (при отсъствие на приоритетни 
местообитания и/или биологични видове) 

� човешкото здраве 
� обществената безопасност 
� положителни последици от първостепенно значение за околната среда 
� други наложителни причини от приоритетен обществен интерес  
 

 
 
Описание и обосновка на причините и защо те са от първостепенно значение12: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Може да се изисква различна степен на подробност на информацията в зависимост от това дали 
представеното уведомление е за информация или за становище. 
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5. КОМПЕНСАТОРНИ МЕРКИ13 
 
 
Цели, местообитания и биологични видове и екологични процеси/функции, които 
трябва да бъдат компенсирани (причини поради които се смята защо тези мерки са 
подходящи за компенсиране на отрицателните последствия) 
 
 
 
Обхват на компенсаторните мерки (площи, численост на популацията) 
 
 
 
Установяване и местоположение на компенсационните зони (включително карти) 
 
 
Предишен статус на компенсационните зони и условия в тях (съществуващи 
местообитания и техния статус, тип на земята, видовете земеползване и др.)  
 
 
Очаквани резултати и описание на начина, по който предложените мерки ще 
компенсират отрицателните последици за целостта на обекта и ще позволят да се 
запази кохерентността на мрежата „Натура 2000“ 
 
 
График за изпълнение на компенсаторните мерки (включително в дългосрочен план), 
показващ кога ще бъдат постигнати очакваните резултати.  
 
 
 
Методи и техники, предложени за прилагане на компенсаторните мерки, оценка на 
тяхната осъществимост и на възможната им ефективност 
 
 
Разходи и финансиране на предложените компенсаторни мерки 
 
 
Отговорност за изпълнението на компенсаторните мерки 
 
Мониторинг на компенсаторните мерки, когато това е предвидено (например ако 
съществува неяснота относно ефективността на мерките), оценка на резултатите и 
последващи мерки 
 
 
 

                                                 
13 Може да се изисква различна степен на подробност на информацията в зависимост от това дали 
представеното уведомление е за информация или за становище. 
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