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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
 
 

1.1. Контекст на ръководството 

Вътрешните водни пътища изпълняват важна роля за превоза на стоки в много части 
на Европа. Над 500 млн. тона търговски стоки се транспортират по този начин всяка 
година. Благодарение на мрежата от над 40 000 km плавателни водни пътища, 
вътрешните водни пътища осъществяват връзка между промишлени и търговски 
центрове и осигуряват жизненоважен достъп до морето, а също така и до останалата 
част от света. 

Транспортът по вътрешните водни пътища (ВВТ) се счита за безопасен вид транспорт, 
който е енергийно ефективен и по-екологично чист. Вече от доста време ЕС признава 
огромния потенциал на ВВТ като отчита неговата важна роля в цялата транспортна 
система. 

В Бялата книга на Комисията1 „Пътна карта за постигането на Единно европейско 
транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с 
ефективно използване на ресурсите“ транспортът по вътрешните водни пътища, 
железопътният транспорт и морският транспорт на къси разстояния се определят като 
основен фактор за устойчивостта на европейските транспортни системи с оглед на 
техните екологични предимства. Общата цел за преминаване към други видове 
транспорт е 30 % от всички пътни превози над 300 km да преминат към железопътен и 
воден транспорт до 2030 г., и 50 % до 2050 г. Предвид необходимостта от намаляване 
на емисиите на въглероден диоксид в целия транспортен сектор, тъй като 57 % от 
нефта в Европа отива за транспорта, Комисията иска да улесни използването на 
потенциала на транспорта по вътрешните водни пътища и да ускори интегрирането му 
в интермодалната транспортна верига. 

С оглед постигането на тези цели инфраструктурата на вътрешните водни пътища 
трябва да бъде подобрена по екологично устойчив начин. Речните системи 
представляват съставна част от функционалните екосистеми с тяхна собствена 
динамика, които също така са сериозно засегнати от различните дейности както по 
самата река, така и в заобикалящите я екосистеми. Това превръща в сложен въпрос 
планирането на ново развитие на инфраструктурата на вътрешните водни пътища. 
Съществено важно е да се възприеме интегриран мултидисциплинарен подход с 
участието на множество заинтересовани страни, и това трябва да стане на ранен 
етап. За отправна точка следва да се вземат примери за добри практики, които са 
взаимноизгодни — както за вътрешните водни пътища, така и за околната среда. 

Развитието и управлението на вътрешните водни пътища, подобно на всички други 
ползвания на реките, се осъществява според законодателството на ЕС в областта на 
околната среда, което включва директивите за птиците и местообитанията (така 
наречените „директиви за природата“), както и Рамковата директива за водите (РДВ). 
                                                            
1 Бяла книга, 2011 г.: Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към 
конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите.  28 март 2011 г., 
COM (2011) 144 окончателен. 
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Общата цел на двете директиви на ЕС за природата е да бъдат опазени най-
уязвимите и застрашени местообитания и дива флора и фауна, включително тези, 
които са зависими от реките. От основна важност и според двете директиви за 
природата е създаването на мрежата „Натура 2000“, чиято цел е защитата на основни 
зони за видовете и типовете местообитания, посочени в приложенията. 

Защитените зони по Натура 2000 не са предвидени като „зони без застрояване“ и 
новото благоустрояване не е изключено. Вместо това, определянето им като такива, 
изисква всяко ново благоустрояване да се извършва по такъв начин, че да се 
гарантира опазването на видовете и типовете местообитания, за  които е определена 
защитената зона.  

1.2. Предназначение на ръководството 

С оглед на горното настоящият документ е изготвен с цел да се предоставят насоки 
относно най-подходящите начини да се гарантира, че дейностите, свързани с 
развитието и управлението на вътрешните водни пътища, са съвместими с политиката 
на ЕС в областта на околната среда като цяло и със законодателството за природата 
в частност. 

Обърнато е специално внимание върху разясняването на начините за разработване 
на интегрирани проекти, с които се цели да се вземат предвид екологичните процеси 
на дадената река още на ранен етап от процеса на изготвяне на проекта и които се 
стремят към печеливши решения, по възможност, както за транспорта по вътрешните 
водни пътища, така и за биологичното разнообразие.  

В настоящото ръководство са очертани така също процедурите, които следва да 
бъдат прилагани при извършване на подходящата оценка за съвместимост по член 6 
от Директивата за местообитанията. Представени са разяснения по някои основни 
аспекти на този процес на одобрение в контекста по-специално на благоустрояването 
по вътрешните водни пътища. Опитът е показал, че много често забавянията в 
процеса на одобрение се дължат на лошото качество на подходящите оценки за 
съвместимост, които не дават възможност на компетентните органи за ясна преценка 
дали да разрешат или да не разрешат предложения план или проект. 

Настоящото ръководство е предназначено за употреба преди всичко от компетентните 
органи и предприемачите, които отговарят за развитието на инфраструктурата по 
вътрешните водни пътища, както и за консултантите по оценката на въздействието, 
управителите на защитени зони по Натура 2000 и други специалисти, ангажирани в 
планирането, проектирането, изпълнението или одобряването на планове и проекти 
за вътрешни водни пътища. Въпреки това, на ръководството се възлага надежда да 
представлява интерес и за други организации, като НПО, работещи в областта на 
опазването на природата, и международни органи, за да могат да придобият по-добра 
представа за необходимостта от правилно управление и развитие на вътрешните 
водни пътища. 

Документът е изготвен след консултации с членовете на работната група на 
Европейската комисия за реките, която предостави ценна обратна връзка по 
различните проекти на ръководството. Съпредседатели на работната група бяха 
Генерална дирекция „Околна среда“ и Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“ 
на Европейската комисия. Групата включваше представители на различни сектори в 
отрасъла на ВВТ, публични органи от различни държави членки, научни експерти и 
асоциации и НПО, работещи в областта на опазването на природата. Работната група 
послужи така също за форум за обсъждане на ключови въпроси и за споделяне на 
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опит относно развитието на вътрешните водни пътища в контекста на директивите на 
ЕС за природата2. 

1.3. Обхват на документа 

В ръководството се отделя основно внимание на изграждането, поддръжката и 
модернизирането на инфраструктурни проекти, свързани с търговския транспорт по 
вътрешните водни пътища.  

Ръководството е ограничено до благоустрояване, свързано с вътрешните водни 
пътища и не обхваща такова в речните устия или крайбрежните зони. През 2010 г. 
Комисията публикува отделно ръководство за тези дейности, озаглавено „Прилагане 
на директивите за птиците и местообитанията в речните устия и крайбрежните 
зони, като се обръща особено внимание на развитието на пристанищата и 
драгирането“.3 

Накрая, документът се съсредоточава по-специално върху развитието на 
инфраструктурата на транспорта по вътрешните водни пътища, както и върху 
опазването на реките от гледна точка на защитата на редки видове и местообитания в 
Европа съгласно директивите за птиците и местообитанията, а в по-общ план — 
съгласно Рамковата директива за водите.  

В настоящия документ не са разгледани други законодателни актове на ЕС в областта 
на околната среда, които се отнасят например до замърсяването на водите или 
въздуха или до изменението на климата, макар че също са от значение за вътрешните 
водни пътища. С оглед обаче на пълнотата са споменати, където е целесъобразно. 

1.4. Структура и съдържание 

Документът се състои от пет раздела: 

• Глава 1: в нея е обяснен контекстът и предназначението на настоящото 
ръководство, 

• Глава 2: в нея е представен контекстът на политиката на ЕС в областта на 
транспорта по вътрешните водни пътища със специален приоритет върху 
политиката за трансевропейските транспортни мрежи и насърчаването на 
корабоплаването по вътрешните водни пътища (NAIADES) и върху опазването на 
европейските реки, с акцент по-специално върху директивите за птиците и 
местообитанията и Рамковата директива за водите, 

• Глава 3: в нея е описан многофункционалният характер и използването на 
европейските реки и е очертана тяхната роля за транспорта по вътрешните водни 
пътища. Разгледано е също така състоянието на околната среда по вътрешните 
водни пътища в целия ЕС и определянето им като част от мрежата „Натура 2000“. 
Очертани са влиянията — както положителни, така и отрицателни, които проектите 
по вътрешните водни пътища могат да окажат върху речните участъци, 
включително в зоните, определени като защитени зони по Натура 2000. 

                                                            
2 http://circa.europa.eu/Members/irc/env/river_working_group/library 
3 На разположение на http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-
BG.pdf.  

http://circa.europa.eu/Members/irc/env/river_working_group/library
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-BG.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-BG.pdf
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• Глава 4: в нея са очертани ползите от използването на по-интегриран подход към 
развитието на вътрешните водни пътища и управлението на тяхното планиране и 
проектиране, както и предимствата на диалога между различните сектори като 
средство за насърчаване на устойчивото използване на европейските реки. 
Разгледани са начините за насърчаване на ситуации, в които всички печелят или 
загубите са минимални по отношение на развитието и управлението на 
вътрешните водни пътища и опазването на биологичното разнообразие, 
илюстрирано, където е възможно, с примери за добри практики,  

• Глава 5: в нея са представени подробни насоки за извършване на подходяща 
оценка за съвместимост на плановете или проектите, за които има вероятност да 
окажат сериозно въздействие върху защитените зони по Натура 2000, в 
съответствие с член 6 от Директивата за местообитанията. Очертани са стъпките, 
които трябва да се следват, за да се гарантира правилното извършване на 
подходящата оценка за съвместимост според съответния стандарт. Обяснено е 
също така как могат да бъдат одобрени проектите, които се считат за необходими 
поради наложителни причини от по-важен обществен интерес и за които няма 
алтернативи, дори когато оказват неблагоприятно влияние върху дадена зона по 
Натура 2000, 

• Глава 6: в нея е разгледана взаимовръзката между директивите за птиците и 
местообитанията, Рамковата директива за водите и Директивите за ОВОС/СЕО и 
отношението им към изпълнението на дейности за ВВТ.  

1.5. Ограничения на ръководството 

Накрая, следва да се споменат така също ограниченията на настоящото ръководство. 
Предвидено е то да бъде обвързано с текстовете на директивите за птиците и 
местообитанията и да се придържа към тях и към по-общите принципи, залегнали в 
политиката на ЕС в областта на околната среда и транспорта по вътрешните водни 
пътища. Ръководството няма законодателен характер, то не въвежда нови правила, а 
по-скоро предоставя допълнителни насоки по прилагането на вече съществуващите. 

 

 

Като такова, то отразява единствено възгледите на службите на Комисията и не е с 
правнообвързващ характер. Окончателното тълкуване на директивите на ЕС е от 
компетенциите на Съда на Европейския съюз. По целесъобразност е включена 
съществуващата съдебна практика, когато Съдът вече е изразил ясната си позиция. 

Документът не заменя съществуващите общи тълкувателни и методически насоки на 
Комисията относно разпоредбите на член 6 от Директивата за местообитанията. 
Вместо това неговата цел е да разясни специфичните аспекти на тези разпоредби 
като ги постави в контекста по-специално на развитието и управлението на 
вътрешните водни пътища. Следователно най-добре е настоящото ръководство да се 
чете заедно със съществуващите общи насоки и двете директиви4.  

                                                            
4 Управление на защитените зони по Натура 2000. Разпоредбите на член 6 от Директивата за 
местообитанията (Директива 92/43/ЕИО); Оценяване на планове и проекти, които оказват съществено 
въздействие върху защитени зони по Натура 2000 — методическо ръководство за разпоредбите на 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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В ръководството се отчита, че двете директиви за природата са основани на принципа 
на субсидиарност, и държавите членки са тези, които определят процедурните 
изисквания, произтичащи от директивите. Следователно процедурите за добри 
практики и предложените методики, които са описани в настоящия документ, не са с 
нормативен характер, а по-скоро тяхната цел е да предоставят полезни съвети, идеи и 
предложения въз основа на обширни дискусии с представители на отрасъла на ВВТ, 
НПО и други заинтересовани страни в рамките на работната група на Комисията за 
реките. 

Накрая, Комисията би желала да благодари на всички участници в работата група за 
ценния им принос и дискусиите. Те са от основно значение за изготвянето на 
настоящото ръководство. 

                                                                                                                                                                                         
член 6, параграфи 3 и 4 от Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО); Ръководство по 
член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО); 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm  
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2. РАМКАТА НА ПОЛИТИКАТА НА ЕС 

 
 
 

2.1. Въведение 

В настоящата глава е очертана цялостната рамка на политиката на ЕС в подкрепа 
както на транспорта по вътрешните водни пътища, така и на опазването на 
биологичното разнообразие. Представен е обзор на основните документи и 
законодателните актове в областта на политиката, свързани с всеки от секторите, и са 
очертани основните им цели и разпоредби. Целта на настоящия раздел е да се 
насърчи по-доброто взаимно разбиране на основните фактори и условия, които се 
използват на равнище ЕС във всеки сектор.  

Контекстът на политиката се подкрепя от стратегията „Европа 2020“, приета през 
март 2010 г. В тази стратегия на ЕС е представена визията за социалната пазарна 
икономика в Европа през следващото десетилетие, като стратегията се основава на 
три свързани и взаимно подсилващи се области на приоритети: интелигентен растеж 
— изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; устойчив растеж 
— насърчаване на, нисковъглеродна икономика, която е с ефективно използване на 
ресурсите и е конкурентоспособна; и приобщаващ растеж — стимулиране на 
икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално 
сближаване. 

2.2. Транспортната политика на ЕС в подкрепа на транспорта по  
вътрешните водни пътища  

Транспортната политика на ЕС е основен елемент от европейския вътрешен пазар и 
процеса на интеграция. Тази политика е съществено важна за свободното движение 
на стоки и хора Тя подкрепя търговията и цели създаването на справедливи условия 
на конкуренция за отделните видове транспорт и между различните видове транспорт. 
Тя е съществено важна също така за насърчаването на свободата на предоставяне на 
услуги, както и отварянето на транспортните пазари. 

Постоянното нарастване на транспортните обеми през последното десетилетие 
доведе до вземането под внимание на социалните и екологичните последици и 
интегрирането им в транспортната проблематика. Именно тогава моделът за 
устойчива мобилност придоби своята важност. Този модел включва интегриран 
подход за оптимизиране на ефективността на транспортната система, организацията и 
безопасността на транспорта и за намаляване на потреблението на енергия и на 
въздействията върху околната среда. Той обхваща също така повишаването на 
конкурентоспособността на благоприятните за околната среда видове транспорт и 
създаването на интегрирани транспортни мрежи, използвани от два или повече 
видове транспорт. В този контекст транспортът по вътрешните водни пътища се счита 
за очевиден избор, тъй като той предоставя безопасен, без задръствания, 
нисковъглероден и ефективен по отношение на разходите вид транспорт. 

Поради това този вид транспорт е важен елемент от приетата през март 2011 г. нова 
Бяла книга на Комисията „Пътна карта за постигането на Единно европейско 
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транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с 
ефективно използване на ресурсите“.5  

В тази бяла книга Комисията е приела пътна карта от 40 конкретни инициативи, за да 
може през следващото десетилетие да бъде изградена конкурентноспособна 
транспортна система, която ще повиши мобилността, ще отстрани главните пречки в  
основни области и ще стимулира растежа и заетостта. Същевременно предложенията 
на Комисията следва да спомогнат за значително понижаване на зависимостта на 
Европа от вноса на нефт и да намалят емисиите на въглероден диоксид в 
транспортния сектор с 60 % до 2050 г. 

Ключовите цели на пътната карта, свързани с ВВТ, включват: 

• преминаване на 30 % от товарните автомобилни превози на дълги разстояния към 
железопътния и водния транспорт до 2030 г., и на над 50 %, до 2050 г.  

• пълноценно функционираща и покриваща целия ЕС мултимодална 
трансевропейска основна мрежа за транспорта до 2030 г. с добра връзка между 
основните морски пристанища, железниците и корабоплаването по вътрешните 
водни пътища, 

• премахване на основните пречки за завършването на мрежата ТЕМ-Т,  

• интернализиране на всички външни ползи и разходи във всички видове транспорт, 

• пълно прилагане на принципите „потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“. 

В този контекст Комисията ще установи подходяща рамка за оптимизиране на 
вътрешния пазар на транспорта по вътрешните водни пътища и за премахване на 
пречките, които не позволяват по-широкото му използване, като гарантира 
продължаването на мерките за изпълнение, стартирани по програмата за действие 
NAIADES на ЕС, и обърне внимание на новите предизвикателства. 

2.2.1. Програма за действие NAIADES на ЕС 

През 2006 г. Комисията прие интегрирана европейска програма за действие за 
транспорта по вътрешните водни пътища, наречена NAIADES6. Нейната цел е да се 
популяризират предимствата на този вид транспорт, като същевременно се отстранят 
редица пречки, които не позволяват разгръщането на пълния му потенциал. 

Програмата за действие на ЕС е съсредоточена върху пет стратегически 
взаимозависими области и включва препоръки за действие, които трябва да бъдат 
предприети през периода 2006—2013 г. от Европейската общност, държавите членки и 
други засегнати страни: 

1. Пазари: действията включват предизвикване на интереса на нови пазари, 
създаване на благоприятен за стопанска дейност климат и подобряване на 
административната и регулаторната рамка; 

                                                            
5 COM(2011) 144 окончателен. 
6 Съобщение на Комисията за насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища — „NAIADES“ — интегрирана 
европейска програма за действие за транспорта по вътрешните водни пътища, COM(2006)6. 
http://www.naiades.info/  

http://www.naiades.info/
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2. Флотове: действията са съсредоточени по-специално върху подобряването на 
ефективността на логистиката, както и експлоатационните показатели на ВВТ по 
отношение на околната среда и на безопасността; 

3. Работни места и умения: действията включват привличането на нови трудови 
ресурси чрез подобряването на условията на труд и социалните условия в сектора 
и инвестиране в човешки капитал, напр. чрез хармонизиране на системите на 
образование и обучение; 

4. Имидж: действията включват популяризиране на корабоплаването по вътрешните 
водни пътища като успешен партньор в стопанската дейност, създаване и 
разширяване на европейска мрежа за популяризиране и развитие на ВВТ и 
мониторинг на тенденциите и промените на пазара на ВВТ; 

5. Инфраструктура: действията включват подобряване на условията по вътрешните 
водни пътища, подобряване на мултимодалните мрежи и прилагане на речните 
информационни услуги (РИУ). 

В допълнение в програмата за действие се предвиждат мерки за модернизиране на 
организационната структура на ВВТ, за да бъдат преодолени проблемите, свързани с 
настоящата разпокъсаност на ресурсите и на усилията на различни равнища. 

С цел да се подпомогне изпълнението на програмата NAIADES през 2008 г. Комисията 
създаде платформа на заинтересованите страни в областта на вътрешните водни 
пътища, държавите членки, комисиите за реките и представители на отрасъла, 
наречена PLATINA7 (платформа за изпълнението на Naiades). PLATINA представлява 
координирано действие за транспорта по вътрешните водни пътища, което обединява 
23 партньори от 9 европейски държави. Платформата е финансирана по линия на 
Седмата рамкова програма за изследователска дейност (2007—2013 г.) и предоставя 
ефективна подкрепа на Европейската комисия в петте области на политиката на 
програмата NAIADES. PLATINA е разработила, inter alia, ръководство за добри 
практики и устойчиво планиране на водните пътища, което предоставя насоки за 
планирането на благоустройствени проекти за водните пътища, които са съвместими с 
изискванията за опазване на околната среда (вж. глава 4).  

През април 2011 г. Комисията представи своя средносрочен доклад за напредъка по 
изпълнението на NAIADES8. В него беше показана важната стратегическа роля на 
NAIADES за насърчаването на ролята на ВВТ в европейската транспортна система. В 
доклада бяха обобщени така също постиженията на програмата, както и въпросите, по 
които все още има нужда от допълнителни усилия и/или преоценка, включително 
въпроса за разпределението на финансовите ресурси. 

Накрая, широко се признава, че липсата на специално определени ресурси се е 
оказала недостатък в изпълнението на програмата, който само до известна степен 
може да бъде компенсиран от PLATINA. През 2012 г. Комисията възнамерява да 
представи съобщение за наследник на настоящата програма за действие NAIADES. В 
това съобщение ще бъде определена подходяща рамка за оптимизиране на 
вътрешния пазар за сектора на транспорта по вътрешните водни пътища, ще бъдат 
представени начини за премахване на пречките пред по-широкото му използване и за 
по-добро интегриране на корабоплаването по вътрешни водни пътища в 
мултимодалната транспортна система. 

                                                            
7 http://www.naiades.info/platina/page.php?id=1. 
8 Работен документ на службите на Комисията — Средносрочен доклад за напредъка по изпълнението на 
програмата за действие NAIADES за насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища, 
SEC(2011) 453 окончателен. 

http://www.naiades.info/platina/page.php?id=1
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Акцентът в това съобщение ще бъде върху мерките, които са необходими, за да се 
помогне на сектора да се върне на пътя на стабилния растеж и да се гарантира, че 
транспортът по вътрешните водни пътища ще остане привлекателен така също от 
гледна точка на околната среда. Въпросите, които трябва да бъдат решени, включват 
развитието и експлоатацията на интегрирана инфраструктура, внедряването на 
интелигентни системи за мобилност, като РИУ, или повишаване на 
екологосъобразността на флота. 

2.2.2. Политиката за трансевропейска транспортна мрежа (ТЕМ-Т)  

Друг основен стълб на транспортната политика на ЕС е трансевропейската 
транспортна мрежа9, създадена, за да осигури единна, мултимодална мрежа, която 
интегрира сухоземни, включително вътрешните водни пътища, морски и въздушни 
транспортни мрежи на цялата територия на Съюза и дава възможност за по-
ефективно движение на стоки и хора между държавите членки, като осигурява и 
международни връзки. Съгласно член 170 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) ТЕМ-Т, заедно с ТЕМ-Е в областта на далекосъобщенията 
или енергетиката, допринасят за постигането на целите за завършване на общия 
пазар като цяло, както и на Единното европейско транспортно пространство. 

Необходимата инвестиция за завършването и модернизирането на една действително 
трансевропейска мрежа в разширения ЕС възлиза на около 550 млрд. EUR до 2020 г., 
от които 215 млрд. EUR са за отстраняване на основните пречки. Предвид величината 
на необходимата инвестиция, приоритизирането на проектите се извършва в тясно 
сътрудничество с националните правителства. 

До 2007 г., съгласно действащите насоки в този момент10, са определени 
30 приоритетни инфраструктурни проекта в рамките на мрежата ТЕМ-Т. Обхванати са 
всички видове транспорт: железници, пътища, летища, вътрешни водни пътища, 
морски транспорт на къси разстояния и мултимодални връзки, както и системата за 
спътникова навигация „Галилео“. В някои случаи проектите включват създаването на 
нова инфраструктура, в други са съсредоточени върху модернизирането на 
съществуващата инфраструктура и провеждането на проучвания за осъществимостта.  

Финансовата подкрепа за изпълнението на проектите по ТЕМ-Т се осигурява от 
няколко финансови инструмента на ЕС (напр. структурните фондове, бюджета на 
ТЕМ-Т) и чрез заеми от Европейската инвестиционна банка. 

Два от настоящите приоритетни проекти са специално насочени към вътрешните 
водни пътища:  

• Проект 18 — Вътрешна водна пътна ос Рейн/Мозел—Майн—Дунав: пресича 
цялата Европа от Северно море при Ротердам до Черно море в Румъния. Той 
включва поредица от речни инженерни проекти, изграждането на плавателни 
шлюзове и нови мостове, както и различни проучвания за осъществимостта по 
различни участъци от водния път. 

• Проект 30 — Вътрешна водна пътна ос Сена—Шелда: цели свързването на 
френската мрежа от вътрешни водни пътища с белгийската, нидерландската и 

                                                            
9 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm 
10 Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. относно общностните насоки за 
развитието на трансевропейска транспортна мрежа (ОВ L 228, 9.9.1996 г., стр. 1), с измененията. 

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm
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германската мрежи и пристанища, както и с основните пристанища в Северния ред 
пристанища (Le Havre, Rouen, Dunkirk, Zeebrugge, Ghent, Antwerp и Rotterdam). Той 
се състои от водна пътна връзка между Compiegne във Франция и Ghent в Белгия, 
достъпна за баржи със широк габарит. Наред с другото, действията включват 
изграждането на канала Seine-Nord на френска територия, поредица от работи за 
модернизация между Compiegne във Франция и Ghent в Белгия, строителство на 
мултимодални логистични обекти, работа за осигуряване на опазването на водите 
и водоснабдяването, както и приспособяване към изменението на климата. 

В член 8 от насоките за ТЕМ-Т е предвидено, че при разработването и 
осъществяването на проекти държавите членки трябва да вземат предвид опазването 
на околната среда чрез извършване на оценки на въздействието върху околната 
среда на проектите или подходящи оценки за съвместимост по директивите за 
птиците и местообитанията.  

Наскоро Комисията прие предложение за нови насоки за ТЕМ-Т11, заедно с 
предложение за регламент за създаването на Механизъм за свързване на Европа 
(МСЕ)12, който представлява финансовият инструмент за развитието на 
инфраструктурата, осигуряващ бюджет от 50 млрд. EUR за транспорт, 
далекосъобщения и енергетика. В рамките на този бюджет 32 млрд. EUR са 
предназначени за транспорта. 

Предложените от Комисията мултимодални европейски транспортни коридори на 
мрежата ТЕМ-Т обхващат главните коридори на вътрешните водни пътища в ЕС, така 
че част от основната мрежа следва да бъдат всички вътрешни водни пътища от клас 
IV нагоре от спецификацията според AGN (Европейското споразумение за главните 
вътрешни водни пътища с международно значение). Финансовият инструмент МСЕ 
                                                            
11 COM(2011) 650/2 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/revision-t_en.htm.  
12 COM(2011) 650/3 http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/connecting_en.htm.  

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/revision-t_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/connecting_en.htm
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следва да бъде приложен по начин, с който да се гарантира, че проблемните точки и 
трансграничните връзки ще бъдат разгледани като приоритет също и за транспорта по 
вътрешните водни пътища. Предвижда се обаче да се даде възможност за 
финансиране не само на физическата „материална“ инфраструктура, но също така на 
мерки, които ще позволят нейната по-ефективна и дори по-екологосъобразна 
експлоатация, като интелигентни системи за управление и инфраструктура за 
използването на алтернативни горива. 

 

2.3. Дунавска стратегия на ЕС — нова макрорегионална стратегия на 
ЕС 

Като част от новия си подход към 
регионалното развитие в ЕС 
Комисията започна да развива 
поредица от европейски инициативи 
за макрорегиони, чиято цел е 
осигуряването на по-ефективна 
координация. Този подход не 
предполага нови закони или 
институции, а по-скоро укрепва 
връзките между различните политики 
и между широкия кръг 
заинтересовани страни, които 
присъстват в региона. Целта на 
подхода е да се обслужва интересът 
на региона като цяло, като се взема 
предвид неговото многообразие. 

През декември 2010 г. Комисията публикува ново предложение за втори макрорегион 
на ЕС вследствие на успеха на стратегията за региона на Балтийско море. Тази 
стратегия на ЕС е насочена към Дунавския регион13. С инициативата се цели да се 
развие огромният икономически потенциал и да се подобрят условията на околната 
среда в региона. 

Посредством създаването на рамка за дългосрочно сътрудничество по широк спектър 
от въпроси се цели стратегията да изпълнява основна роля за подобряването на 
устойчивия транспорт, свързването на енергийните системи, опазването на околната 
среда и на водните ресурси и стимулирането на стопанския климат. Тъй като няма 
нови финансови средства за изпълнението на стратегията, по-тясното съгласуване на 
приетите от дунавските държави програми означава, че със средствата, които са 
предоставени на региона през настоящия финансов период, се постига по-голямо 
въздействие. 

Стратегията съдържа подробен план за действие, основан на четири стълба, два от 
които са пряко свързани с ВВТ и с опазването на биологичното разнообразие: 

(1) Създаване на връзки за Дунавския регион: 

• за подобряване на мобилността и мултимодалността на: 

а) вътрешните водни пътища; 
                                                            
13 COM(2010) 715 окончателен. 
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б) пътни, железопътни и въздушни връзки, 

• насърчаване на по-устойчива енергийна политика, 

• насърчаване на дейностите в областта на културата и туризма и преките 
контакти между хората; 

(2) Опазване на околната среда в Дунавския регион: 

• възстановяване и запазване на качеството на водите, 

• управление на рисковете за околната среда; 

• опазване на биологичното разнообразие, ландшафта и качеството на въздуха и 
почвите. 

В плана за действие, който придружава съобщението14, са определени специфични 
цели за всяка от приоритетните области, които са доразвити от управителните групи. 
По отношение на вътрешните водни пътища и биологичното разнообразие те са 
следните:  

Приоритетна област — Подобряване на мобилността и мултимодалността на 
вътрешните водни пътища — цели:  

• да се увеличи товарния транспорт по реката с 20 % до 2020 г. в сравнение с обема 
през 2010 г., 

• да се отстранят затрудненията, свързани с плаваемостта на реката, като се вземат 
предвид специфичните характеристики на всеки участък от река Дунав и 
плавателните ѝ притоци, и да се установи ефективно управление на 
инфраструктурата по водния път — до 2015 г., 

• да се създадат ефективни мултимодални терминали в речните пристанища по 
река Дунав и плавателните ѝ притоци, които да свързват вътрешните водни 
пътища с железопътния и сухопътния транспорт — до 2020 г., 

• да се въведат хармонизирани речни информационни услуги (РИУ) по река Дунав и 
плавателните ѝ притоци и да се гарантира обмена на данни по РИУ на 
международно равнище — за предпочитане до 2015 г., 

• да се реши проблема с недостига на квалифициран персонал и да се 
хармонизират образователните стандарти в областта на корабоплаването по 
вътрешните водни пътища в Дунавския регион — до 2020 г., като социалното 
измерение на съответните мерки се вземе предвид по надлежен начин. 

Приоритетна област — Опазване на биологичното разнообразие, ландшафта и 
качеството на въздуха и почвите — цели: 

• да се възпре влошаването на състоянието на всички биологични видове и 
местообитания, които са обхванати от законодателството на ЕС за природата, и да 
се постигне значително подобрение, което да е измеримо и да бъде в 
съответствие със специалните нужди на Дунавския регион — до 2020 г., 

• да се обезпечат жизнеспособни популации на дунавска есетра и други местни 
видове риба — до 2020 г., 

                                                            
14 SEC(2010) 1489 окончателен. 
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• да се осигури — до 2020 г. — че екосистемите и техните услуги ще се запазят  и 
подобряват чрез създаването на зелена инфраструктура и възстановяването на 
най-малко 15 % от увредените екосистеми, 

• да се осигури — до 2020 г., определянето и приоритизирането на инвазивните 
чужди видове и техните пътища, контролирането или премахването на 
приоритетни видове и управлението на пътищата, за да се избегне въвеждането и 
установяването на нови инвазивни чужди видове. 

2.4. Политика на ЕС в областта на биологичното разнообразие 

Подобно на насърчаването на транспорта по вътрешните водни пътища, опазването 
на биологичното разнообразие на ЕС заема важно място в политическата програма. 
То се определя като една от основните оперативни цели на Стратегията за устойчиво 
развитие на ЕС (СУР)15 и е една от четирите приоритетни области за целеви действия 
в рамките на Шестата програма за действие за околната среда16, която определя 
рамката на политиката на ЕС в областта на околната среда за периода 2002—2012 г. 

През 2010 г. държавните и правителствени ръководители на ЕС си поставиха 
следната средносрочна цел за опазване на биологичното разнообразие в ЕС17: „да 
бъде спряна загубата на биологично разнообразие и влошаването на 
екосистемните услуги в ЕС до 2020 г. и те да бъдат възстановени, доколкото 
това е осъществимо, като същевременно се засили приносът на ЕС за 
предотвратяване на загубата на биологично разнообразие в световен мащаб“. 

В стратегията на Комисията за биологичното разнообразие на ЕС до 2020 г., приета 
през май 2011 г., са определени шест основни цели и 20 действия, които да 
гарантират постигането на тази обща цел до 2020 г.18 Шестте цели са съсредоточени 
върху: 

• пълно изпълнение на законодателството на ЕС за природата с цел опазване на 
биологичното разнообразие, 

• по-добро опазване на екосистемите и по-широко използване на 
екологосъобразна инфраструктура, 

• по-устойчиво селско и горско стопанство, 

• по-добро управление на рибните запази на ЕС и по-устойчиво рибарство, 

• по-строг контрол върху инвазивните чужди видове, 

• по-голям принос от ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие в 
световен мащаб. 

                                                            
15 COM (2001)264 окончателен, обновена Стратегия за устойчиво развитие на ЕС, приета през юни 2006 г.  
16 Решение № 1600/2002/ЕО, ОВ L 242, 10.9.2002 г.  
17 Заключения на Съвета: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/BG/ec/113600.pdf.   
18 Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие 
до 2020 г. (COM(2011) 244), 3.5.2011 г. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/BG/ec/113600.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%255b1%255d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%255b1%255d.pdf
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2.5. Директиви за птиците и местообитанията 

Директивите за птиците и местообитанията са основни елементи на политиката на ЕС 
в областта на биологичното разнообразие. Те дават възможност на всичките 
27 държави — членки на ЕС, да работят заедно, въз основа на обща законодателна 
рамка, за опазването на най-застрашените и ценни европейски видове и 
местообитания в целия им естествен ареал в ЕС, независимо от политическите и 
административните граници. 

Общата цел на Директивата за птиците19 е да поддържа и възстановява популациите 
на всички естествено срещащи се в ЕС видове диви птици на ниво, което да гарантира 
тяхното дългосрочно оцеляване. Директивата за местообитанията20 има сходни 
цели с тези на Директивата за птиците, но е насочена към видове, различни от 
птиците, както и към определени типове местообитания сами по себе си.  

Двете директиви не обхващат всички видове растения и животни в Европа (т.е. не 
цялото биологично разнообразие на ЕС). Вместо това те са съсредоточени върху 
подгрупа от около 2 000 (от общо около 100 000 или повече видове, които се срещат в 
Европа), които имат нужда от защита, за да се предотврати тяхното изчезване. Често 
те се наричат видове от значение за Общността или видове, защитени в ЕС. 

Двете директиви изискват от държавите членки да направят повече от това просто да 
се предотвратява по-нататъшното влошаване на включените видове и типове 
местообитания. Те трябва също така да предприемат положителни мерки за 
управление, за да гарантират поддържането на техните популации и 
възстановяването им до благоприятно природозащитно състояние21 в целия им 
естествен ареал на територията на ЕС. 

Благоприятното природозащитно състояние може да се опише като положението, в 
което даден тип местообитание или вид се развиват успешно (както от гледна точка на 
качеството, така и на обхвата/популацията) и има добри изгледи да продължи така и в 
бъдеще. Фактът, че дадено местообитание или вид не е застрашен (т.е. не е 
изправен/о пред някакъв пряк риск от изчезване), не означава непременно, че то/той 
се намира в благоприятно природозащитно състояние. Целта на директивата е 
определена от положителна гледна точка, ориентирана е към благоприятно 
положение, което трябва да бъде дефинирано, постигнато и запазено. Следователно 
тя представлява повече от избягване на изчезването. 

С оглед постигането на тази цел директивите изискват два вида разпоредби:  

• мерки за определяне и управление на защитени зони: целящи опазването на 
основни райони за тези видове, изброени в приложение I към Директивата за 
птиците и приложение II към Директивата за местообитанията, както и типовете 
местообитания, посочени в приложение I към Директивата за местообитанията,  

                                                            
19 Директива 2009/147/ЕО на Съвета (кодифицирана версия на Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно 
опазването на дивите птици, с измененията) — 
вж. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm.  
20 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна, консолидирана версия от 1.1.2007 г. — 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm.  
21 Понятието „благоприятно природозащитно състояние“ не се споменава в Директивата за птиците, но в 
нея има аналогични изисквания, т.е. всички специални защитени зони трябва все пак да са предмет на 
специални мерки за запазване на местообитанията, за да се гарантира оцеляването и размножаването 
на птиците от приложение I в техния район на разпространение. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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• разпоредби за опазване на видовете: те изискват държавите членки да установят 
обща система за защита на всички видове диви птици в ЕС и други застрашени 
видове, изброени в приложения IV и V към Директивата за местообитанията. Тези 
мерки се прилагат в целия им естествен ареал, т.е. също извън защитените зони. 

2.5.1. Мрежата „Натура 2000“ 

Основен елемент на директивите за природата е, че те изискват държавите членки да 
определят защитени зони по Натура 2000 за избрани видове и типове местообитания, 
посочени в директивите. След като веднъж бъдат определени, тези защитени зони 
трябва да се управляват по начин, който позволява запазването или 
възстановяването на видовете и типовете местообитания, за които са били 
определени, в добро природозащитно състояние. 

До момента като защитени зони по Натура 2000 са определени повече от 
26 000 зони22. Те обхващат общо около 18 % от сухоземната територия на ЕС-27, 
както и значителни морски райони23. Езерните и речните екосистеми представляват 
около 4 % от повърхностната площ, включена в мрежата Натура 2000. 

Тези защитени зони трябва да бъдат управлявани и защитавани в съответствие с 
разпоредбите на член 6 от Директивата за местообитанията. Тези разпоредби са 
описани накратко в настоящото, тъй като те имат пряка връзка както с разработването 
на интегрирани проекти, целящи постигането на сценарии, в които всички печелят или 
загубите са минимални (глава 4), така и с извършването на оценка на екологичните 
въздействия на новия план или проект в защитена зона по Натура 2000 (глава 5). 

Първите два параграфа от член 6 изискват от държавите членки: 

•  да определят необходимите природозащитни мерки, които да отговарят на 
екологичните изисквания на защитените типове местообитания и видове, срещащи 
се в тези зони (член 6, параграф 1),  

• да предотвратяват всички увреждащи дейности, които биха могли значително да 
обезпокоят тези видове или да влошат местообитанията на защитените видове 
или типовете местообитания (член 6, параграф 2). 

С оглед на улесняването на тази задача държавите членки се насърчават да 
разработят цели на опазване за всяка защитена зона по Натура 2000. Цел на 
опазването е най-малкото да се запази природозащитно състояние на видовете и 
местообитанията, за които защитената зона е била определена, и да не се допусне 
неговото по-нататъшно влошаване. Тъй като обаче общата цел на директивата е 
постигането на благоприятно природозащитно състояние за видовете и типовете 
местообитания, могат да бъдат заложени по-амбициозни цели на опазването, за да се 
подобри природозащитното състояние на тези видове и типове местообитания в 
дадена защитена зона.  

                                                            
22 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm.  
23 Понякога има значително припокриване между специалните защитени зони и териториите от 
значение за Общността, затова данните не са кумулативни. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
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Как са избрани защитените зони по Натура 2000:  

Всяка една от защитените зони по Натура 2000 е била избрана с оглед на нейното значение за 
опазването на един или повече типа местообитания или видове от значение за Общността, 
които се срещат на това място. Изборът се прави въз основа на критериите, определени в 
приложение III към Директивата за местообитанията, според които се разглежда степента на 
представителност на срещания тип местообитание, както и неговите площ, структура и 
функции и — в случай на видове — размера и гъстотата на популацията, характеристиките на 
местообитанието, които са от значение за съответния вид, и степента на изолация на 
популацията, както и общото значение на защитената зона за опазването на съответния вид 
или тип местообитание.  

Тази информация се записва в стандартния формуляр за данни24 (СФД), който се изготвя за 
всяка защитена зона. СФД предоставя основни сведения за защитената зона и съответния вид 
или тип местообитание, за които е определена, както и тяхното природозащитно състояние  
(оценено от A до D). Следователно те са важна отправна точка не само за определяне на това 
дали има влошаване на природозащитното състояние  на определените типове местообитания 
и видове в защитената зона, но също така за определяне на целите на опазване на 
защитената зона в съответствие с общите цели на Директивата за местообитанията. 

NATURA 2000 VIEWER: 
Непосредствен онлайн достъп до карти и стандартни формуляри за данни по 

Натура 2000 
http://natura2000.eea.europa.eu/ 

С приложението за разглеждане онлайн на Натура 2000 се предоставя средство за справки по 
отношение на подробни описания и карти на защитените зони по Натура 2000 навсякъде в ЕС, 
включително по различните речни участъци. 

Съществуват различни възможности за търсене: 

• разгледайте даден район, за да видите кои са защитените зони по Натура 2000, ако има 
такива — например по определен речен участък. Ако въведете конкретно местоположение, 
напр. най-близкото село, картата автоматично увеличава този район и всички защитени 
зони по Натура 2000, които се намират там, ще бъдат отбелязани, 

• намиране на определена защитена зона по Натура 2000, чието наименование или код на 
защитената зона вече са известни, 

• търсене на определен вид или тип местообитание, който е защитен по Директивата за 
местообитанията, и проверка кои защитени зони са определени за него. 

За всяка защитена зона по Натура 2000, която е отбелязана на картата, може да се свали 
стандартен формуляр за данни (СФД), в който са посочени видовете и типовете 
местообитания, за които зоната е била определена, приблизителните размери на популациите, 
природозащитното състояние и значението на тази защитена зона за съответните видове.  

 

                                                            
24 СФД могат да бъдат отваряни чрез приложението за разглеждане на Натура 2000 
http://natura2000.eea.europa.eu/ и се предоставят от органите, които отговарят за Натура 2000 във всяка 
държава/регион.  

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Пример на карта от приложението за наблюдение на Натура 2000 за река Meuse на север от Verdun в Lorraine, 
Франция. Специалната защитена зона, определена по Директивата за птиците, е отбелязана в червено, в синьо е 
територията от значение за Общността, определена по Директивата за местообитанията (понякога те се припокриват). 

 

Член 10 — подобряване на екологичната съгласуваност на мрежата Натура 2000 

Освен определянето на основните защитени зони в рамките на мрежата Натура 2000 в 
член 10 от Директивата за местообитанията се изисква от държавите членки също 
така да се стараят да подобряват екологичната съгласуваност на мрежата в по-
широките граници на района, като поддържат и, където е целесъобразно, развиват 
елементите на ландшафта, които са от съществено значение за дивата флора и 
фауна, като коридори или места със свързващи функции за дивата флора и фауна, 
които могат да се използват по време на миграция или географско разпространение. 

Плановете за управлението на Натура 2000, когато ги има, често очертават целите 
за опазването на защитената зона и нужните мерки за постигането на тези цели. 
Следователно те могат да са полезен източник на информация за благоустроителите 
на вътрешните водни пътища, тъй като в тях се: 

- описват екологичните изисквания по отношение на местообитанията и видовете, за 
които е определена защитената зона, така че да е ясно какво се опазва и защо,  

- анализират социално-икономически и културни аспекти на района и 
взаимодействията между различните видове земеползване и срещаните видове и 
местообитания,  

- установяват заплахите за видовете и типовете местообитания, 

- представят целите на опазването на защитената зона, 

- определят поредица от практически мерки за управление, които трябва да бъдат 
изпълнени с цел привеждане на защитената зона в благоприятно природозащитно 
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състояние, и как тези мерки могат да бъдат интегрирани в други практики на 
земеползване в защитената зона, 

- включват заинтересованите страни в опазването на защитената зона на етапа на 
подготовката и изпълнението. 

2.5.2. Ново благоустрояване, което засяга защитени зони по 
Натура 2000  

Докато член 6, параграфи 1 и 2 от Директивата за местообитанията се отнасят до 
ежедневното управление и опазване на защитените зони по Натура 2000, в член 6, 
параграфи 3 и 4 е определена процедурата, която трябва да бъде следвана при 
планирането на нови проекти, които могат да засегнат дадена защитена зона по 
Натура 200025.  

Тази поетапна процедура е разгледана подробно в глава 5, но, по същество, тя 
изисква за всеки план или проект, който може да окаже значително отрицателно 
влияние върху дадена защитена зона по Натура 2000, да бъде извършена подходяща 
оценка за съвместимост, в която тези влияния да бъдат подробно проучени, с оглед 
на целите на опазване на защитената зона. 

Компетентният орган може, в зависимост от констатациите в подходящата оценка за 
съвместимост, или да одобри плана или проекта в настоящия му вид, ако бъде 
установено, че той няма да окаже неблагоприятно въздействие върху целостта на 
въпросната защитена зона, или, в зависимост от степента на установеното 
въздействие, компетентният орган може да изиска: 

• планът или проектът да бъдат преработени, за да се избегнат неблагоприятните 
влияния за защитената зона по Натура 2000,  

• да бъдат предвидени смекчаващи мерки, за да се премахнат отрицателните 
влияния, или да бъдат спазени определени условия по време на изменението, 
модернизирането и поддръжката на речните екосистеми или изграждането на 
свързаната инфраструктура, отново — за да се премахне вероятността от 
неблагоприятни влияния, 

• вместо това да се проучат алтернативни решения, които не вредят в такава степен. 

При извънредни обстоятелства даден план или проект все пак може да бъде одобрен, 
независимо от това, че оказва неблагоприятно влияния върху целостта на една или 
повече защитени зони по Натура 2000, при условие че са спазени процедурните 
предпазни мерки, предвидени в Директивата за местообитанията (член 6, параграф 4). 
Следователно, ако може да се докаже, че други алтернативи няма и планът или 
проектът се считат за необходими поради наложителни причини от приоритетен 
обществен интерес, тогава проектът все пак може да бъде одобрен, ако са 
предвидени подходящи компенсационни мерки, за да се осигури запазването на 
цялостната съгласуваност на мрежата Натура 2000.  

                                                            
25 Това важи за териториите от значение за Общността, специални зони за съхранение и специалните 
защитени зони и се отнася не само за планове и проекти в защитени зони по Натура 2000, но също така 
за такива, които се намират извън мрежата, но могат да окажат значително влияние върху опазването 
на видовете и местообитанията в рамките на защитената зона. Пример за това е изграждането на 
язовир нагоре по течението на дадена река, който може да промени или спре редовното оводняване на 
важна влажна зона за птиците в рамките на специална защитена зона надолу по течението. 
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2.5.3. Новото благоустрояване и неговата връзка със стриктната 
защита на птиците  

Освен опазването на основните защитени зони чрез мрежата Натура 2000 с двете 
директиви се изисква също така държавите членки да създадат обща система за 
защита на всички естествено срещащи се видове диви птици в ЕС и на видовете, 
посочени в приложения IV и V към Директивата за местообитанията. Тези разпоредби 
важат както вътре в защитените зони, така и извън тях.  

Точните условия са определени в член 5 от Директивата за птиците и член 12 (за 
животни) и член 13 (за растения) от Директивата за местообитанията26.  

Наред с другото с тези условия се изисква държавите членки да забранят:  

- умишленото обезпокояване през периодите на размножаване, отглеждане на 
малките, презимуване и миграция, 

- увреждане или унищожаване на места за размножаване или почивка, 

- умишлено унищожаване на гнезда или яйца или изкореняване или унищожаване 
на защитени растения.  

Тъй като някои от защитените видове са потенциално уязвими към намеса в техните 
местообитания дори от голямо разстояние, тези разпоредби трябва също така да се 
вземат предвид при разглеждането на благоустрояване по вътрешните водни пътища, 
което е извън защитените зони по Натура 2000. Например това може да е важно, ако 
се предлага изграждането на съоръжения по важен маршрут за миграция или 
разпространение на редки или застрашени видове като есетрата (Acipensor sturio) или 
малката вретенарка (Zingel asper) и в степента, в която може да създаде значителна 
пречка пред миграцията или да предизвика влошаване или унищожаване на техните 
места за размножаване така също извън Натура 2000. 

2.6. Рамковата директива за водите 

Накрая следва да се кажат няколко думи и за Рамковата директива за водите (РДВ), 
тъй като разпоредбите ѝ са пряко свързани с изпълнението на директивите за птиците 
и местообитанията и със сектора на превозите по вътрешните водни пътища.  

Общата цел на приетата през декември 2000 г. Рамкова директива за водите27 е да се 
предотврати по-нататъшното влошаване на водните екосистеми и зависимите от тях 
местообитания и да се запази и подобри настоящото им състояние, за да могат да 
достигнат добро състояние до 2015 г.28 При повърхностните води (напр. реки, 
канали, езера и т.н.) качеството на водния обект се преценява, като се взема предвид 
както неговото екологично, така и химичното състояние. 

За целите на РДВ европейските водни обекти са групирани в райони на речни 
басейни, за да може управлението на целия речен басейн да бъде координирано на 
най-подходящото равнище — на географската и хидроложката единица — а не, 

                                                            
26 Вж. ръководството за стриктната защита на животинските видове от значение за Общността съгласно 
Директивата за местообитанията, 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm.  
27 Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката 
за водите, ОВ 327, 22.12.2000 г. 
28 Или добър екологичен потенциал, ако става дума за силно модифицирани водни обекти. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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какъвто често беше случаят в миналото, по разпокъсани административни или 
политически граници. 

За всеки от тези речни басейни са определени екологични цели и е изготвена 
програма от мерки, за да се осигури достигане на добро състояние на речния басейн 
до 2015 г. Резултатите от първата оценка на европейските водни обекти подчертават 
важността на тези екологични цели и на програмата от мерки, като те показват, че 
около 40 % от всички водни обекти в ЕС са в такова лошо състояние, че има риск да 
не успеят да изпълнят екологичните цели на РДВ29. 

За всеки речен басейн се изготвя план за управление на речния басейн (ПУРБ). 
Според приложение VII към РДВ в него се посочва, наред с другото: 

- описание на характеристиките на всеки от водните обекти в речния басейн, 

- обобщение на значителните видове натиск и въздействия на човешката дейност, 

- карта, показваща състоянието на различните водни обекти: за повърхностните 
води (екологично и химично състояние), за подземните води (химично и 
количествено състояние) и за защитените територии, 

- списък на екологичните цели, установени за всички повърхностни води, подземни 
води и защитени територии в рамките на басейна (в съответствие с член 4), 
включително определянето на изключения по член 4, параграфи 4—7, 

- обобщение на икономическия анализ на водоползването, 

- обобщение на програмата от мерки, с които се цели водният обект да достигне 
добро състояние до 2015 г.  

До момента на приключване на настоящия документ (май 2012 г.) 23 държави членки30 
са приели своите ПУРБ и са ги представили на Комисията. След като бъде проверена, 
Комисията ще публикува оценката на ПУРБ в Третия доклад за изпълнението31, който 
е предвиден за ноември 2012 г., като съставна част на Плана за опазване на водните 
ресурси на Европа32. В документа за политиката по отношение на РДВ и 
хидроморфологичния натиск, приет през ноември 2006 г.33 в рамките на общата 
стратегия за прилагане, с участието на държавите членки и съответните 
заинтересовани страни, са посочени препоръки за по-добро интегриране на 
политиката и добрите практики. 

Ясно е, че между РДВ и директивите за птиците и местообитанията се наблюдават 
значителни синергии, тъй като те в общи линии имат сходни амбиции от гледна точка 
на целта да се осигури предпазване от влошаване на реките и подобряването на 
тяхното (екологично) състояние. По-подробно връзката между РДВ и директивите за 
птиците и местообитанията е разгледана в глава 6, доколкото се отнася до 
вътрешните водни пътища. 
                                                            
29 Съобщение на Комисията: Към устойчиво управление на водите в Европейския съюз — Първи етап от 
прилагането на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО [COM(2007) 128 окончателен]. 
30 http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm.   
31 Предишните доклади за прилагането на РДВ са на разположение на: 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm.   
32 http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm.  
33 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorph
ology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorph
ology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d. 

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/hydromorphology/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
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3.         ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕКИ: ВАЖЕН РЕСУРС 

 
 
 

3.1. Многофункционалната роля на реките 

Европа разполага с многообразие от реки, вариращи от къси планински потоци с 
малки водосборни области, до големи реки в низините, които са с дължина на стотици 
километри. Характеристиките на всяка река зависят до голяма степен от нейното 
местоположение и от група други фактори като геологията на водоупорния хоризонт, 
видовете почви, надлъжен наклон и климатични условия. В резултат на това реките са 
много разнообразни и също така силно динамични и непрекъснато променящи се по 
течението от извора до устието. В ЕС има около 50 главни реки, от които 20 са с 
водосборни области по-големи от 50 000 km². Всяка от тях има така също важна 
мрежа от притоци.  

Реките представляват важен многофункционален ресурс за европейската икономика и 
социалното благосъстояние, като обслужват голям брой различни сектори. В 
зависимост от индивидуалните характеристики и местоположението на речната 
система те са източник на питейна вода или на вода за селскостопански цели, за 
промишлени процеси или охлаждане. Наред с другото, някои от тях се използват 
наред с другото за производство на енергия, корабоплаване, добив на чакъл и пясък, 
риболов, отдих и туризъм.  

Здравите речни екосистеми така също предоставят безплатно на обществото важни 
стоки и услуги. Те са важен източник на прясна вода и служат като пречиствателни 
центрове, които отстраняват излишните хранителни вещества и замърсителите от 
водното течение и обкръжаващата ги водосборна област. Те предотвратяват ерозията 
и задържат почвите, хранителните вещества и седиментите и са жизненоважен 
естествен буфер срещу наводнения, като поемат на прекомерните дъждовни води по 
в периоди с голямо количество на валежите. Тази икономическа стойност обаче често 
се пренебрегва, защото те се считат главно за обществени блага без „пазарна“ 
стойност. В резултат на това ползите, които здравите речни системи осигуряват за 
обществото, рядко се вземат предвид при компромисни решения34.  

                                                            
34 http://www.teebweb.org/.  

http://www.teebweb.org/
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Екологично значение на реките 

Макар реките да са само малка част от площта на Европа, те представляват 
значителен принос за благосъстоянието на европейците. 

СНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ РЕГУЛИРАЩИ УСЛУГИ КУЛТУРНИ УСЛУГИ 

Продукти, получавани от 
речните екосистеми 

Ползи, получавани от 
регулирането на 

екосистемните процеси 

Нематериални ползи, 
получавани от речните 

екосистеми  
Отдих и екотуризъм 
Естетически   
Образователни   
Чувство за място 
Културно наследство 
Духовно и религиозно 
значение 
 
 

ПОМОЩНИ УСЛУГИ 

Т.е. такива, които са 
необходими за 
осигуряването на 
всички други 

екосистемни услуги 
 

Храна и суровини, 
включително голям 
асортимент от хранителни 
продукти, получавани от 
растения, животни и други 
организми, както и 
материали като дървесина. 
Прясна вода: реките са 
важни за снабдяването с 
прясна вода и нейното 
регулиране. 
Енергия: дървен материал 
и водноелектрическа 
енергия. 
Генетични ресурси, 
включително гени и 
генетична информация, 
използвани за 
размножаването на 
животни и растения и за 
биотехнологията. 
Транспорт: съществено 
важна роля в превоза на 
стоки и хора както по 
работа, така и за 
удоволствие.  

Регулиране на климата: 
речните екосистеми могат да 
окажат влияние върху 
климата. 
Контрол на заболяванията: 
промените в крайречната 
екосистема могат пряко да 
повлияят върху изобилието от 
носители на заболявания, 
като комарите. 
Регулиране на водите: 
контрол на наводненията, 
облекчаване на сушите и т.н. 
Контрол на ерозията: 
растителната покривка край 
речните брегове и в 
заливните тераси играе 
важна роля за задържането 
на почвата и 
предотвратяването на 
речната ерозия. 
Пречистване на водата: 
речните екосистеми могат да 
спомогнат за филтрирането и 
разграждането на 
органичните отпадъци. 

Почвообразуване 
Кръговрат на 
хранителните вещества 
Първично производство
Биологично 
разнообразие 
(местообитания и 
видове) 

 

Разгръщане на икономическата стойност на екосистемните услуги 

В споразумението за зелен коридор по долното течение на река Дунав е договорено да се 
възстановят — заливната тераса с площ 2 236 km², страничните канали и свързаните 
местообитания по река Дунав, за да се спомогне за контрола на наводненията в региона. 
Общата стойност на тези възстановителни работи се определя на 50 млн. EUR, като те ще 
осигурят 2 100 млн. m³ капацитет за задържане на вода при наводнения. Ползата от това е 
видна от вече заплатената цена за справяне с наводненията само в Румъния през 2010 г., 
която е възлязла на 59 млн. EUR. Освен това се изчислява, че възстановяването ще осигури 
112 млн. EUR годишно под формата на допълнителни екосистемни услуги за рибарството, 
горското стопанство, задържането на хранителните вещества и отдиха35. 

                                                            
35 Разходи и социалноикономически ползи, свързани с мрежата „Натура 2000“, резултати от проекта на ЕК 
„Подготвителни действия за Натура 2000“, редактиран окончателен вариант, октомври 2010 г. 
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3.2. Екологично състояние на европейските реки 

С многостранните ползвания на много от европейските реки този ценен ресурс е 
изложен на огромен натиск през последните 150 години, като резултатът от това е, че 
само малък брой от големите низинни реки понастоящем се намират в напълно 
естествено състояние. Освен излагането на различни степени на замърсяване и 
високото натоварване с хранителни вещества, което води до влошаване на качеството 
на водата, много реки са претърпели също така и значителни хидроморфологични 
промени по широк спектър от причини. 

Въз основа на първата характеристика на речните басейни във връзка с РДВ (член 5)36 
по-голямата част от държавите — членки на ЕС, посочиха, че най-важни са натискът, 
свързан с градското развитие, защитата от наводнения, производството на енергия, 
включително водна енергия, корабоплаването по вътрешните водни пътища, 
коригирането на речните корита и отводняването за целите на селското стопанство, 
като те засягат хидроморфологичното състояние на водните обекти в най-голяма 
степен. Заключението на последната оценка на състоянието на европейските реки 
беше, че около 40 % от всички водни обекти в ЕС са с влошено състояние и са 
изложени на риск да не изпълнят екологичните цели на РДВ.  

3.2.1. Основни източници на натиск за европейските реки 

Според Европейската агенция за околната среда37 основните фактори в европейските 
реки, които повишават риска от непостигане на добро екологично състояние или 
потенциала за него, са: 

- обогатяване с хранителни вещества (еутрофикация) — един от основните 
източници на органично замърсяване, което се изпуска в европейските водни 
течения, идва от органичните отпадъци от райони в Европа с голяма гъстота на 
населението и високо промишлено развитие. Високите равнища на органично 
замърсяване намаляват концентрацията на кислород във водата и, следователно, 
засягат всички крайречни видове и местообитания. Въпреки това през последните 
15 години равнищата на концентрациите на органични и хранителни вещества в 
европейските реки постепенно намалява, 

- хидроморфологичен натиск (включително регулирането на реките) — това са 
физическите промени, които хората осъществяват по речните корита, като 
изграждането на водоеми и производството на електроенергия (водноелектрически 
язовири), конструкции по каналите и за целите на корабоплаването, отводнителни 
и напоителни системи, работи по поддръжката (отстраняване на препятствия пред 
водното течение, отстраняване на седименти и т.н.). Този род мерки могат да 
доведат до прекъсване на връзката между реките и заливните тераси, което оказва 
отрицателно въздействие върху зависимите местообитания и видове. Те могат да 
предизвикат също така нарушаване на речните седиментни системи (ерозия, 
пренос и отлагане) и/или нарушавания на непрекъснатостта на реката, което може 
да окаже съществено въздействие върху водните организми, например като се 
пречи на миграцията нагоре и надолу по течението на мигриращите риби или като 
се променят водните течения и температури. 

                                                            
36 Съобщение на Комисията: Към устойчиво управление на водите в Европейския съюз — Първи етап от прилагането 
на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО [COM(2007) 128 окончателен]. 
37 „Околната среда в Европа — състояние и перспективи“, 2010 г., качество на пресните води и LIFE и европейските 
реки, 2007 г. 
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Другите видове натиск включват:  

- повишаване на киселинността — понижаване на нивата на pH вследствие на 
отлагане на серни и азотни оксиди (в резултат на изгарянето на изкопаеми горива) 
в речните водосбори,  

- органични микрозамърсители — повишената употреба на пестициди и 
производството на други органични вещества са довели до замърсяване на 
водните течения. Пестицидите, попаднали във водната среда, могат да окажат 
сериозно въздействие върху флората и фауната и да ограничат използването за 
водата за водовземане за питейни нужди,  

- тежки метали — основните източници на тежки метали в европейските реки са 
промишлените и минните предприятия. Концентрациите на тежки метали в 
европейските реки обаче намаляват. 

Както е видно от обзора по-горе, много реки в Европа вече са силно регулирани и 
дотолкова замърсени вследствие на широк спектър от различни социално-
икономически дейности, че те вече не проявяват в пълен размер техните естествени 
хидроморфологични функции или екологични стойности. В същото време други все 
още имат относително естествени участъци, които продължават да са динамични и 
свободно течащи и са запазили своята висока екологична стойност.  

Влияния на хидроморфологичните изменения в реките Дунав и Рейн 
Подобно на много други европейски реки, Дунав и Рейн сериозно са засегнати от човешките 
дейности, включително от интензивното корабоплаване и промените в местообитанията в 
резултат от хидротехническото строителство. Променена е естествената структура на много 
участъци от реките, включително тяхната дълбочина и ширина, режими на оттока, естествен 
пренос на седименти и миграционни пътища на рибите. Язовири и водоеми са изградени в 
почти всички планински области както и в някои низинни райони и плавателни канали, докато в 
низините — по средното и долното течение на реките — широко са разпространени диги и 
напоителни мрежи.  
В резултат на това:  
- повече от 80 % от река Дунав е регулирана с цел защита от наводнения, а около 30 % от 

дължината ѝ е преградена с цел производство на водноелектрическа енергия, 
- около половината от притоците на Дунав се използват за производството на 

водноелектрическа енергия, като производственият капацитет на всички 
водноелектрически централи в дунавския басейн е почти 30 000 MW, 

- изградени са повече от 700 язовира и бентове по главните притоци на река Дунав, 
- по река Рейн периодично наводняваните ливади между Базел и Карлсруе са намалели с 

87 % вследствие на изграждането на диги и канали за съкращаване на меандрите. 
Източник: МКОРД, 2010 г. и Umweltbundesamt, 2006 г. 



 
31 Ръководство за транспорта по вътрешните водни пътища и за Натура 2000 

 

3.2.2. Нови предизвикателства пред европейските реки 

Реките са изправени също така пред нови предизвикателства като например 
изменението на климата и инвазивните чужди видове. В условията на 
изменението на климата има все повече доказателства, че предизвиканите от 
изменението на климата промени в периодите на покриване с лед, режимите на 
речния отток, топлинната стратификация, наличието на хранителни вещества и 
продължителността на вегетационните периоди ще засегне състава на видовете и 
структурите на хранителните вериги. Те биха могли да доведат така също до големи 
промени в режимите на водния отток в реките. 

Температурата на водата е един от параметрите, който определя цялостното 
здравословно състояние на водните екосистеми. Повечето водни организми (напр. 
сьомгови риби) предпочитат определен температурен интервал, което определя 
тяхното пространствено разпространение по протежение на дадена река или в даден 
регион. Изменението на климата би могло да доведе до изчезването на някои водни 
видове или най-малкото до промяна в тяхното разпространение в дадена речна 
система или до преместване на тяхното разпространение на север, ако те не бъдат 
възпрепятствани да го сторят поради липсата на подходящи местообитания, 
влошаване на състоянието им или препятствия по водното течение.  

Инвазивните чужди видове също се превръщат във все по-голяма заплаха за 
европейските реки. Според скорошна инвентаризация 296 вида безгръбначни и 
136 вида риба, които се срещат в европейската сладководна среда, са чужди видове38. 
Един голям научноизследователски проект, финансиран от ЕС и наречен DAISIE,39 
също констатира, че основните пътища за въвеждането на чужди животински видове в 
европейските вътрешни водни обекти са: зарибяване на водни обекти с цел 

                                                            
38 Доклад на ЕАОС, март 2010 г.: 10 послания за 2010 г. — сладководни екосистеми. 
39 http://www.europe-aliens.org/.  

http://www.europe-aliens.org/
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подпомагане на екстензивното рибовъдство и спортния риболов (30 %), интензивната 
аквакултура (27 %) и пасивното транспортиране с кораби (25 %).  

Инвазивните чужди видове оказват също така сериозно социално-икономическо 
въздействие. Те могат да причинят големи производствени загуби (напр. спад в 
рибарството и производството на аквакултурата, намаляване на наличието и 
възпрепятстване на подходящ достъп до вода за икономическите дейности. Те могат 
също така да засегнат неблагоприятно плаваемостта на вътрешните водни пътища) и 
да предизвикат намаляване на ценни екосистемни услуги (напр. пречистване на 
водата, кръговрата на хранителните вещества). 

Опит с инвазивните чужди видове по канала Майн — Дунав  

Известно е, че изкуственото свързване на различни водни системи, например чрез изградени 
от човека канали, предизвиква разпространение на инвазивни чужди видове, тъй като при него 
се осъществява физически контакт между две различни речни системи — нещо, което много 
рядко може да стане без човешка намеса. Това води до навлизането на чужди видове и 
тяхното смесване/конкуренция с местните видове. Откриването на канала Майн — Дунав през 
1992 г., който свързва река Рейн и река Дунав, улесни в частност нахлуването на много понто-
каспийски видове към Северна и Западна Европа. В близко бъдеще се очаква още понто-
каспийски видове да мигрират в басейна на Северно море по канала Майн — Дунав (Gollasch & 
Nehring, 2006 г.).  

3.3. Значение на реките за биологичното разнообразие 

Сложността на структурите и силно динамичният характер на реките ги превръщат в 
изключително богати екосистеми, които са източник на енергия — или в настоящия 
случай на вода — за обширни части от заобикалящите ги райони. Сами по себе си 
реките са не само ценни местообитания, но служат така също за жизненоважни 
екологични коридори, способстващи за разпространението и мигрирането на видовете 
понякога на големи разстояния и през различни биогеографски зони.  

Освен това реките оказват сериозно въздействие върху заобикалящите ги водосборни 
области — било то чрез периодични наводнения и/или попълване на запасите от 
подземни води, наред с другото. Тази странична хидродинамична свързаност се 
асоциира с развитието на богата мозайка от взаимосвързани и зависими от водата 
влажни зони, като заливни гори, блата, тресавища, влажни ливади и т.н., всяка от 
които допълнително обогатява цялостното биологично разнообразие на тези 
естествени системи. 

В резултат на това здравите, естествени реки и свързаните с тях заливни тераси 
представляват дом на изключително богато биологично разнообразие, като 
осигуряват важни местообитания за значителен брой видове от европейската дива 
флора и фауна, включително силно застрашените видове, посочени в директивите за 
птиците и местообитанията. 
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Екологията на големите реки 

Големите речни системи представляват многостранни екосистеми, в които естествените 
режими на обезпокояване, като наводнения или суши, са основа за техния силно динамичен и 
разнороден характер. Тези сложни сили и обменни процеси, които действат в трите 
пространствени измерения и чрез времеви (сезонни и между годините) промени, водят до 
често променящи се условия на свързване и особено разнообразен комплекс от 
местообитания.  

Обикновено реките могат да бъдат разделени на три главни участъка — горен, среден и долен 
участък. Всяка част се характеризира с различни абиотични (т.е. неживи) характерни елементи 
(като хидроморфология) и биологични общности. 

• Абиотичните параметри включват наклон, размер на частиците, утаечни процеси, 
турбулентност на водата, съдържание на кислород, хранителни вещества, замърсители, 
температура на водата и т.н.  

• Докато абиотичните параметри характеризират местообитанието и условията на живот, 
биологичните общности представляват основния аспект от функционирането на 
екосистемата. Те включват живите организми както от водните, така и от полуводните 
местообитания в реката и прилежащите крайречни зони и заливните тераси. Всички тези 
организми са свързани в трофични хранителни вериги чрез своето поведение и жизнен 
цикъл. 

• Хидроморфологията представлява физическите характеристики на крайречните 
структури, като речно дъно, речни брегове, връзката на реката с елементите на 
заобикалящия ландшафт (крайречна зона и заливни тераси), и тяхната надлъжна 
непрекъснатост, както и конфигурацията на местообитанията. 

Редица други фактори допълнително усложняват силно динамичния характер на големите 
речни системи, като естествени обезпокоявания (напр. наводнения и суши) и свързаните 
изменения в преноса на седименти. 

Речните екосистеми се характеризират с често променящи се условия на свързаност и 
обменни процеси със съседните екосистеми (чрез притоци, подземни води и наводнения). Най-
важната последица от тази непрекъснато променяща се мозайка от речни местообитания и 
екотони е, че естествените крайречни среди обикновено се радват на изключително богато 
биологично разнообразие и предлагат — през различни периоди от време и променливи 
градиенти на свързаността — важни местообитания за разнообразни видове. 

Адаптирано от Ръководство на PLATINA.40 

3.3.1. Натура 2000 по основните низинни реки в ЕС  

Всички езерни и речни екосистеми, взети заедно, обхващат около 4 % от площта на 
Натура 2000 (ЕАОС, 2010 г.). Те са определени за широк диапазон от сладководни 
типове местообитания и видове, които са изброени в двете директиви за природата. 
Те включват широко известни видове като атлантическата сьомга (Salmo salar), 
видрата (Lutra lutra) или земеродното рибарче (Alcedo atthis), както и не толкова 
известни видове като сладководния прав рак (Austropotamobius pallipes), седефената 
мида (Unio crassus) или европейската блатна костенурка (Emys orbicularis). Те са 
определени също така за редица застрашени типове водни течения и свързаните 

                                                            
40 http://www.naiades.info/platina/downloads.  

http://www.naiades.info/platina/downloads
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местообитания, като крайречни и алувиални гори, наводнявани ливади, влажни 
тревисти местности и тресавища. 

За целите на настоящото ръководство е направен анализ на защитените зони по 
Натура 2000, които са определени по 13-те най-важни низинни реки в Европа. Този 
анализ показва какви сладководни типове местообитания и видове са защитени по 
двете директиви за природата, които най-често се посочват като причина за 
определянето, както и броя на определените защитени зони по Натура 2000 по всяка 
река. За допълнителна информация вж. приложение I41.

                                                            
41 За подробна информация за всяка защитена зона по Натура 2000 направете справка в Natura 2000 
Viewer — за подробности вж. глава 2 www.natura2000.eea.europa.eu/.  

http://www.natura2000.eea.europa.eu/
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Карта, представяща защитените зони по Натура 2000, които са определени по 13-те основни низинни реки в Европа: Европейска комисия, ГД „Околна среда“, B.3, 
септември 2010 г. — подробни карти в приложение I.
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Река 

Брой 
защитени 
зони по 
Натура 
2000  

Обща площ 
по Натура 
2000 (km²) 

Обща 
дължина 

(km) 

Дължина, 
обхваната по 
Натура 2000 

(km) 

% на дължината, 
обхваната по 

Натура 2000 (km) 

Дунав 230 5.033,99 2.770,36 1.234,08 44,55% 

Елба 174 1.708,89 1.087,29 681,07 62,64% 

Емс 33 361,72 345,06 212,30 61,52% 

Майн 100 202,04 473,15 65,70 13,89% 

Маас 83 704,31 731,18 192,62 26,34% 

Мозел 37 230,38 429,08 54,97 12,81% 

Одер 71 1.627,69 823,75 605,13 73,46% 

Рейн 199 1.423,09 1.159,96 448,62 38,68% 

Рона 52 591,89 910,62 233,40 25,63% 

Шелда 17 150,31 268,05 57,24 21,35% 

Сена 31 490,89 673,65 121,03 17,97% 

Вистула 53 990,10 895,68 276,41 30,86%

Везер 66 351,19 444,09 96,59 21,75%

Таблица: Брой на защитените зони по Натура 2000, които се намират по протежение на 13-те 
основни низинни реки в Европа и дял на всяка река, който е обхванат от Натура 2000 (обхваща 
цялата дължина на реката от нейния извор, т.е. включително участъците, които не са 
плавателни). Източник: Европейска комисия, ГД „Околна среда“, B.3, септември 2010 г.  

3.3.2. Природозащитно състояние на защитените сладководни 
видове и типове местообитания в ЕС  

През 2009 г. Европейската комисия публикува първата систематична оценка на 
природозащитното състояние на най-уязвимите типове местообитания и видове в 
Европа, които са защитени съгласно Директивата за местообитанията42. Резултатите, 
които се отнасят до периода 2001—2006 г., показват, че само малка част от 
местообитанията и видовете от значение за Общността са в благоприятно 
природозащитно състояние: 63 % от посочените сладководни местообитания и 64 % 
от сладководните видове  са в „неблагоприятно лошо“ или „неблагоприятно 
незадоволително“ състояние, в сравнение със само 15 % от типовете местообитания и 
13 % от видовете в благоприятно природозащитно състояние.43 

                                                            
42 COM/2009/0358 окончателен:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowedge/rep_habitats/index_en.htm.  
43 Всички данни се отнасят за ЕС-25 без Румъния и България. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowedge/rep_habitats/index_en.htm
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Това показва, че много сладководни местообитания и видове от значение за ЕС са в 
лошо природозащитно състояние и са силно увредени и, поради това, са много 
уязвими към всякакви по-нататъшни промени. Следователно ще трябва да се положат 
големи усилия съгласно директивите за птиците и местообитанията, за да бъдат 
възстановени до благоприятно природозащитно състояние.  

Природозащитно състояние на 
местообитанията в езерните и речните 

екосистеми 

Природозащитно състояние на защитените 
видове в езерните и речните екосистеми в ЕС 

 
 

Легенда: „благоприятно“ (зелено), „неблагоприятно незадоволително“ (оранжево), 
„неблагоприятно лошо“ (червено) или „неизвестно“ (сиво). Източник: ETC/BD, 2008 г. 

3.4. Използването на реките за търговски транспорт по вътрешните 
водни пътища  

Една от многото различни важни ползвания на реките се отнася до превоза на 
търговски стоки. Понастоящем мрежата от плавателни вътрешни водни пътища44 в ЕС 
е с дължина от повече от 40 986 km (Евростат). Основната мрежа, включваща реки и 
канали от клас IV и по-висок, които са достъпни за кораби над 1000 t, се състои от 
мрежа от повече от 12 000 km взаимосвързани водни пътища, около 450 шлюза и 
няколкостотин вътрешни пристанища и места за трансбордиране.  

Договарящите страни по  Европейското споразумение за главните вътрешни водни 
пътища с международно значение (AGN)45 се договориха да създадат мрежа от 
вътрешни водни пътища и пристанища с международно значение (мрежа от водни 
пътища „E“) в рамките на съответните си програми в съответствие с разпоредбите на 
споразумението (вж. картата). 

Мрежата от вътрешни водни пътища с международно значение включва главно, но не 
само, четири основни водни коридора в ЕС, които са:  

• Рейнски коридор: включващ р. Рейн с всички реки със същото направление, и 
каналите в западната част на Германия, Белгия, Нидерландия, Люксембург, както и 
източната част на Франция и Швейцария, 

                                                            
44 Плавателните водни пътища се определят в настоящото като „реки, езера и канали, по които могат да 
плават кораби с товароносимост не по-малка от 50 тона, когато са нормално натоварени“. 
45 http://untreaty.un.org/unts/144078_158780/9/5/2638.pdf.  

http://untreaty.un.org/unts/144078_158780/9/5/2638.pdf
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• Югоизточен (дунавски) коридор: включващ р. Дунав с всички реки със същото 
направление, между Бавария в Германия и Черно море, както и всички притоци и 
плавателни канали като канала Майн — Дунав, 

• Коридор Изток — запад: включващ канала Мителланд в Северна Германия и  
реките, със същото направление като Елба, Одер и Витула, 

• Коридор Север — юг: включващ голяма част от реките във Франция (Сена, 
Лоара, Гарона, Рона—Сона), плавателните притоци и свързващите канали, 
простиращи се между района на долното течение на река Рейн и Средиземно 
море. 

Огромната част от транспорта на търговски стоки с кораби по вътрешните водни 
пътища се осъществява от само пет държави: Нидерландия, Германия, Франция, 
Белгия и Румъния. От тях Германия и Нидерландия заемат над три четвърти от 
пазара, което основно се дължи на Рейнския коридор, по който се извършва повече от 
половината от целия товарен транспорт по вътрешните водни пътища в ЕС (CCNR). 
По коридора Север — юг преминават 16 % от общия обем на транспорта в ЕС-27, а по 
коридора Изток — запад — до 2 %. В басейна на река Дунав годишно се 
транспортират приблизително 50 млн. тона (14 %)46. 

3.5. Развитие и управление на вътрешните водни пътища и техните 
потенциални положителни и отрицателни въздействия върху 
реките  

Останалата част от настоящата глава е посветена на проучването на видовете 
влияния — както положителни, така и отрицателни — които развитието на вътрешните 
водни пътища може да има за биологичното разнообразие на европейските реки и по-
специално върху редките и застрашени видове и типове местообитания, които са 
защитени по двете директиви на ЕС за природата.  

Плановиците на инфраструктурата по вътрешните водни пътища, които са наясно с 
тези потенциални влияния и разбират сложността на крайречните екосистеми, ще 
могат да разработват много по-интегрирани планове или проекти за своя сектор, като 
вземат предвид екологичните изисквания, както и изискванията на други ползватели 
на реката, още в началото на процеса на проектиране и като търсят, по възможност, 
решения, в които всички печелят (вж. глава 4). 

По този начин би следвало да се улесни така също оценката на околната среда на 
плана или проекта по член 6 от Директивата за местообитанията. Събирането на 
информация за вида на рисковете и за евентуалните влияния от благоустрояването по 
вътрешните водни пътища още на етапа на проектиране не само ще спомогне за 
подобряване на качеството на подходящата оценка, което от своя страна следва да 
ускори процеса на вземане на решения, но ще позволи също така на плановика да 
вземе предвид тези потенциални влияния още при първоначалното разработване на 
проекта, за да могат, по възможност, да бъдат избегнати или сведени до минимум (вж. 
глава 6). 

Очевидно въздействието на всяка нова дейност, целяща подобряването на 
транспорта по вътрешните водни пътища ще зависи не само от вида на предвиденото 
благоустрояване, но също така от състоянието на речния участък. Новото 
                                                            
46 Резюме на изследване на средно- и дългосрочните перспективи на транспорта по вътрешните водни 
пътища в Европейския съюз (Европейска комисия, 2011 г.). 
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благоустрояване по река с вече влошено състояние вероятно ще предизвика по-малко 
отрицателни влияния и може да осигури важни възможности за подобряване на 
екологията на реката. Подобни решения, при които всички печелят, могат да бъдат 
от голяма полза не само за корабоплаването по вътрешните водни пътища и за 
опазването на природата, но също така за редица дейности и ползвания, които 
зависят от реката, като отдих, туризъм и управление на наводненията. Рискът обаче 
от това — проектите за развитие на реката да причинят значително отрицателно 
въздействие върху нея, може да се окаже по-голям, когато речните участъци все още 
са запазили своята естествена динамика и голямо екологично значение. 
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Карта на европейските плавателни 
вътрешни водни пътища (ИКЕ на ООН, 
2006 г.)  
  
Тази карта е изготвена в съответствие с 
Резолюция № 30 на Работната група на ИКЕ 
на ООН за транспорта по вътрешните 
водни пътища от 12 ноември 1992 г. за 
класификация на европейските вътрешни 
водни пътища. Състояние към 
20 октомври 2005 г.  
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/
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3.5.1. Възможни отрицателни влияния на дейностите по развитие и 
управление на вътрешните водни пътища върху 
местообитанията и видовете, защитени съгласно 
законодателството на ЕС в областта на природата 

По-долу са представени видовете възможни отрицателни влияния, които даден проект 
за развитие на вътрешните водни пътища може да има за местообитанията и 
видовете, които са защитени по директивите на ЕС за природата. Очевидно 
въздействията се различават значително в различните защитени зони, в зависимост 
от индивидуалните характеристики на реката, нейното физическо и екологично 
състояние, от вида и величината на предложените мерки за развитие на вътрешните 
водни пътища и от видовете и местообитанията, за които е била определена 
защитената зона. 

Например оценката на даден проект за управление на вътрешните водни пътища, 
който е предвиден за осъществяване в речен участък, определен за земеродно 
рибарче, ще окаже съвсем различно въздействие, отколкото такъв, предвиден за река 
по Натура 2000, която е определена за много по-широк диапазон от редки и 
застрашени видове (риби, земноводни, бозайници, птици) и типове местообитания 
(влажни тревисти местности, крайречни гори, тресавища и т.н.). В първия случай би 
било много по-лесно да се намерят решения, в които всички печелят, или подходящи 
мерки за смекчаване, които да удовлетворят изискванията както по отношение на 
транспорта по вътрешните водни пътища, така и на видовете, за които е била 
определена защитената зона. Ето защо е важно всеки проект за управление на 
вътрешните водни пътища да се разглежда на база конкретен случай. 

• Загуба на местообитания, влошаване и разпокъсаност  

Физическото изменение на водните обекти, ако не е планирано правилно, може да 
засегне, наред с другото, нормалните хидроложки процеси на сладководните системи, 
да прекъсне връзката на реките със заливните тераси и влажните зони и да промени 
водния и седиментния поток. От своя страна това води до загуба, влошаване и 
разпокъсаност на естествените местообитания и видове, чието съществуване зависи 
от естествените процеси в реката. Значимостта на загубата зависи от мащаба на 
въздействието, както и от редкостта и уязвимостта на засегнатите местообитания, 
както и тяхното значение като места за хранене, възпроизводство, почивка или 
спиране, по-специално за видовете от европейско значение. 

Най-очевидната форма на загуба на местообитания е прякото физическо 
унищожаване на самите местообитания (напр. при усвояване на земя, отстраняване 
на крайречна растителност или речни острови, чакълести брегове, отводняване на 
заливни тераси или стабилизиране на речното корито и т.н.). Нарушаването обаче на 
естествените хидроморфологични процеси, седиментните баланси и циклите на 
хранителните вещества също може да доведе до значителна загуба, влошаване и 
разпокъсаност на местообитанията47. Например прекъсването на страничен ръкав 
може да доведе до пресъхването или затиняването на ценни местообитания като 
наводнявани гори или ливади. Това води не само до загуба или влошаване на самото 
местообитание, но има възможност да доведе до изчезване на видовете, чието 
съществуване зависи от местообитанието. 

                                                            
47 Вж. също така „Интегрирано изследване на хидроморфологичните изменения по река Дунав“ 
(Habersack et al, 2010 г.). 
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Предотвратяването на колебанията в равнището на водата и сезонните наводнения 
също може да доведе до влошаване и изчезване на широк спектър от местообитания 
във влажни зони. Колебанията в равнището на водата в дадено корито са съществено 
важни за здравето на ефемеридните местообитания във влажните зони на граничния 
район и на други места по коритото (напр. косите в средата на коритото). 
Стабилизирането на нивото на водата в рамките на коритото може да окаже важно 
въздействие върху общностите във влажните зони, като премахне сезонните промени, 
на които са изложени местообитанията и които са решаващи за характеристиките на 
местообитанията и видовете по Натура 2000.  

Без сезонното наводняване сложната смесица от влаголюбиви в по-голяма или по-
малка степен растителни видове в крайречната зона, например, може много бързо да 
бъде заменена от малко на брой доминиращи видове, които повече не предлагат 
разнообразните условия на местообитанията, нужни на много видове. Спирането на 
сезонното наводняване пречи също така на редовното попълване както на 
повърхностните, така и на подземните води във водосборната област, което от своя 
страна нарушава цикъла на хранителните вещества на екосистемата и способността ѝ 
да се самопречиства, като води до по-нататъшно влошаване и загуба на 
местообитания. Следва обаче да се отбележи, че мерки за предотвратяване на 
сезонните наводнения се предприемат по редица причини, напр. защита от 
наводнения, а не само за целите на корабоплаването. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фигура: Обзор на крайречната сукцесия вследствие на режим на намалено наводняване надолу по 
течението поради язовири. Фигурата обобщава четири прогнозни варианта на промяна, които 
могат да настъпят самостоятелно или в комбинация. Препятствията пред разпространението 
разделят крайречните популации, при което променените модели на обезпокояване могат да 
способстват разпространението на екзотични видове. Рано или късно това води до изчезването на 
местните крайречни видове. Когато крайречните зони се стесняват и седиментната динамика се 
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ограничава, водната крайречна система се стабилизира и крайречната сукцесия се спира. Крайният 
резултат във всеки от прогнозните варианти е намаляване на крайречното разнообразие. 

Източник: C. Nilsson и K Berggren. 

Корекциите за изправяне на речните корита могат да увеличат скоростта на водата, 
което да доведе до сериозна ерозия както на речното корито, така и на бреговата 
ивица, а също така и на всички други характеристики на плитките местообитания като 
чакълени наноси, които също са важни за редица видове. Тази ерозия понякога се 
възпира с изкуствено укрепване на коритото с трошляк или бетонни конструкции, което 
допълнително намалява естествените процеси в реката и води до допълнителна 
загуба или влошаване на ценни естествени местообитания. Увеличаването на 
скоростта на водата може да предизвика така също понижаване на водоносния 
хоризонт в заобикалящия район, което води до повишено дренирана и изсъхване на 
ценни местообитания във влажните зони. 

Преграждането на участъци от реката с цел да се контролира дълбочината и 
скоростта на водата също може да доведе до коренни промени в морфологичните и 
хидроложките условия на реката и заобикалящите райони и може да прекъсне 
страничната и надлъжната непрекъснатост на екосистемата. 

Нормалното течение на дънните наноси може да спре нагоре от преградения участък, 
което да доведе до постепенно натрупване на седименти и утайки, което не само 
оказва отрицателно въздействие върху заобикалящите местообитания, но изисква 
също така редовно драгиране и промиване. И двете дейности сами по себе си могат 
да предизвикат допълнителни отрицателни влияния. Надолу по течението от 
преградения участък ерозията може да бъде по-изразена, вследствие на което 
речното корито може постепенно да стане по-дълбоко, а това да предизвика 
намаляване както на повърхностните, така и на подземните води в заобикалящата 
водосборна област и като следствие — допълнителна загуба и влошаване на 
крайречни и свързани с реката местообитания. 

Дейностите по развитието на транспорта по вътрешните водни пътища, както и по-
интензивното движение на плавателни съдове, също могат да доведат до временно 
или постоянно повишаване на мътността и повторното суспендиране на седиментите. 
Повторното суспендиране на седиментите уврежда различните водни организми по 
различни начини. Фините седименти могат да увредят дихателните органи на ларвите 
на водните насекоми. Повишената мътност понижава интензитета на светлината, 
което, от своя страна, намалява фотосинтезирането на планктона, на бентосните 
водорасли и на видовете васкуларни растения. Отлагането на фини седименти върху 
чакълените брегове може също така да предизвика промени в условията на живот на 
определени водни организми. По-специално се губят местата за размножаване и 
живеене на литофилните видове (напр. риби, насекоми) поради запушването на 
пролуките. Освен това тези пролуки осигуряват убежище за повечето дънни видове по 
време на периоди на наводнения. 

Местообитанията и видовете могат да бъдат увредени също така от корабните вълни 
и витла. Има вероятност корабите да окажат отмиващ ефект върху речното корито и 
бреговете в зависимост от големината, честотата и скоростта им. Редовното наличие 
на вълни може да изкорени растения и да наруши бентосната фауна и флора, както и 
местата за хвърляне на хайвера на рибите.  

• Обезпокояване и преместване на видове 
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Строителните работи по реките и по-интензивното движение на плавателни съдове 
могат да причинят обезпокояване на определени видове и да нарушат техните 
жизнени цикли, по-специално при бентосната фауна и флора, които зависят от 
високото качество на водата. Въздействието може да е временно или постоянно, 
пряко или непряко, на място или отдалечено и може да се оказва по различно време 
през цикъла на работата по проекта. 

Редките и застрашени видове могат да бъдат смущавани от редица фактори, като 
шум, мътност на водата, замърсяване, човешко присъствие, утаителни процеси, 
периодични движения (например действието на вълните и всмукването на витлата) и 
т.н. Това може да окаже влияние върху способността на видовете да се размножават, 
да се хранят, да почиват, или да се разпространяват и да мигрират. Действието на 
вълните може, например, да наруши ранните етапи от жизнения цикъл на крайречните 
риби, чиито зони за растеж са в плитки води48. 

Ако обезпокояването достигне значителни нива, то може да доведе до изключването 
на дадените видове от този район, а оттам и до напускане на местообитанието, или 
може да доведе до по-неуспешното им оцеляване и/или размножаване. При редките и 
застрашените видове дори слаби или временни обезпокоявания могат да окажат 
сериозно отражение върху тяхното дългосрочно оцеляване в района. 

Степента на обезпокояване зависи от много фактори, които ще трябва да бъдат 
оценени както от гледна точка на типа на причиненото обезпокояване, така и на  
видовете, които вероятно ще бъдат засегнати (някои видове са по-чувствителни към 
определени фактори на обезпокояване, отколкото други). Значимостта на 
въздействието се определя от величината и степента на обезпокояването, както и от 
наличието и качеството на други подходящи местообитания в близост, където 
преместваните животни да могат да се приспособят. 

• Пречки пред миграцията и разпространението 

Реките и крайречните зони изпълняват важна роля в разпространението и миграцията 
на сладководните видове и в по-ограничените придвижвания между различни места за 
хранене и гнездене. Те служат като жизненоважни екологични коридори или места със 
свързващи функции в целия ландшафт. Някои дейности, свързани с развитието на 
вътрешните водни пътища, могат да нарушат — било то пряко или непряко, 
разпространението и миграцията на видовете или да попречат на тези процеси.  

Най-изразените препятствия са язовирите и преградените с бент водоеми, които 
представляват физическа пречка пред миграцията на рибите, като по този начин 
пречат на движението им нагоре и надолу по реката. Това е оказало значителни 
въздействия върху популациите, особено на тези, които мигрират на дълги разстояния 
(напр. европейски карагьоз, атлантическа сьомга), и е довело до разпокъсаност и 
изолиране на оставащите сладководни популации (напр. дунавска сьомга). 
Изкуствените канали също могат да се окажат пречка пред движението на определени 
видове, като предизвикват разпокъсаност на местообитанията сред сухоземния 
ландшафт. 

• Замърсяване 

Корабоплаването по вътрешните водни пътища може да е потенциален източник на 
замърсяване от отпадъците от корабите или трюмната вода. Има риск също така от 
аварийни разливи вследствие на сблъсък или повреда на кораба. Досега обаче ВВТ е 

                                                            
48 Kucera-Hirziger et al 2008 г. 
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много безопасен. През последните десетилетия не е имало злополуки или други 
инциденти със сериозни последици за околната среда. 

3.5.2. Възможни положителни влияния на дейностите за развитие и 
управление на вътрешните водни пътища върху речните 
екосистеми   

Както е видно от фигура 3.2, съвсем малко от големите европейски низинни реки все 
още са в напълно естествено състояние. Много от тях с течение на времето са били 
физически променени по най-различни причини.  

Опитът е показал, че съвременното развитие на вътрешните водни пътища може да 
изпълнява важна роля не само за смекчаването на потенциалните отрицателни 
влияния от новото развитие, но също така за подпомагане на интензивното 
подобряване на екологията и естественото функциониране на тези регулирани реки по 
начин, който да е от полза както за реката, така и за ползвателите на реката, 
включително за транспорта по вътрешните водни пътища. Инженерни проекти с 
екологична ориентация, свързани с реките, се стартират на местно равнище през 
80-те години на XX век, а понастоящем са обичайна практика по много реки, по-
специално в Австрия, Белгия, Нидерландия, Франция, Дания и Германия. 

Очевидно видът на мерките, които могат да бъдат изпълнени, ще зависи до голяма 
степен от местните обстоятелства, като състоянието на реката и степента на вече 
осъществените корекции, вида на необходимите условия за корабоплаване, както и от 
аспекти, свързани с други ползвания на реката. На практика връзката между 
ползванията, корекциите, състоянието и мерките може да е сложна и по тази причини 
все повече предприемачи по вътрешните водни пътища възприемат интегриран 
подход към новото благоустрояване за тях. Интегрираният подход способства за 
взаимното разбиране на многоцелевите ползвания на водните пътища с оглед 
хармонизиране на опазването на околната среда и устойчивата мобилност (вж. 
глава 4). 

В контекста на тези нови методи могат да бъдат планирани нови проекти, с които да 
бъдат взети предвид основните естествени функции на речните системи и, по 
възможност, да се цели запазването или възстановяването на тези ключови функции, 
включително:  

- морфологични процеси (ерозия, пренос на седименти и утаителни процеси), 

- поддържане на хидроложкия баланс (напр. периодични наводнения), 

- осигуряване на местообитание (екологична непрекъснатост), 

- поддържане на биологични и химични процеси (цикли на хранителните вещества). 

В много случаи мерките, които са необходими за постигането на необходимата 
дълбочина, отстояние, ширина или скорост, могат да бъдат проектирани по такъв 
начин, че да се сведат до минимум въздействията върху важните функции на водния 
път или да се възстановят изгубените екологични функции. 

В зависимост от местните обстоятелства това може да включва inter alia: 

• отстраняването на остаряла инфраструктура или нейната модернизация по начин, 
който спомага за подобряване на екологията на реката, 
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• възстановяване или отстраняване на укрепителни съоръжения с „твърда“ 
конструкция по речния бряг и използването на по-естествени техники за укрепване, 

• използване на алтернативни буни, които предизвикват по-голяма динамика по 
речния бряг, 

• повторно свързване на страничните речни ръкави, заливни тераси или меандри с 
цел възстановяване на крайречните местообитания,  

• създаване на околовръстни канали или канали за отклоняване на наводненията с 
цел да се подобри структурното разнообразие на речните екосистеми и да се 
спомогне за преминаването на рибата, 

• използване на екологично ориентирани техники за драгиране с цел поддръжка и 
управление на седиментите, 

• повторно създаване на типични крайречни местообитания като острови в заливни 
тераси или създаване на странични канали с „меки“ брегове, за да се увеличи 
диапазона от естествени местообитания, които са от полза за местната дива 
флора и фауна. 

С оглед на структурната и функционална свързаност на речните екосистеми е 
съществено важно тези мерки да се разработват въз основа на задълбочено 
разбиране на състоянието на реката и на екологичните процеси, както и на нуждите на 
корабоплаването. Това ще гарантира, че мерките ще постигнат желания ефект и няма 
несъзнателно да създадат нови проблеми за екологията в реката или за нейната 
плаваемост. 

Таблица: Преглед на различни инженерно-строителни мерки по реките от гледна точка 
на техните технически и екологични цели49 

А. Речни брегове/крайбрежни 
зони 

 

Вид мярка Алтернативни видове буни 
Цел, свързана с 
корабоплаването по 
вътрешните водни 
пътища 

Подобряване на плаваемостта (увеличаване на дълбочината на водата при слаб отток, 
ограничаване на драгирането с цел поддръжка). Стабилизиране на плавателния канал / 
фарватера. Защита на бреговете по външните криви. 

Екологична цел Ограничаване на влиянията от буните (по-малко процеси на утаяване и т.н.). Подобряване 
на екологичните условия (повишаване на разнообразието от водни местообитания чрез 
течение близо до брега). Възстановяване на бреговете (странична ерозия поради по-
високите напрежения на срязване вследствие на нови форми на буни). 

Вид мярка Възстановени/незащитени брегове 
Цел, свързана с 
корабоплаването по 
вътрешните водни 
пътища 

Защита от наводнения (увеличаване на напречното сечения на оттока). Увеличаване на 
отлагането на седименти. Намаляване на задълбаването на речното корито („меки 
брегове“) чрез намаляване на напрежението на срязване. 

Екологична цел Естествено морфологично развитие на бреговите зони (морфодинамика). Устойчиво 
подобряване на екологичните условия (по-специално по бреговете). Подобряване на 
изгледа на ландшафта. 

Б. Речно 
корито/фарватер 

 

Вид мярка Гранулометрично подобряване на коритото 
Цел, свързана с 
корабоплаването по 
вътрешните водни 
пътища 

Устойчиво стабилизиране на речното корито — спиране на ерозията в речното корито. 
Ограничаване на поддръжката (по-малко драгиране на бродове). Повишаване на ниското 
водно ниво. 

                                                            
49 Адаптирано от ръководството на PLATINA. 
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Екологична цел Устойчиво стабилизиране на речното корито — спиране на ерозията в речното корито. 
Повишаване на водното ниво. Динамично равновесие. 

Вид мярка Алтернативни видове буни 
Цел, свързана с 
корабоплаването по 
вътрешните водни 
пътища 

Подобряване на плаваемостта (увеличаване на дълбочината на водата при слаб отток, 
намаляване на драгирането с цел поддръжка). Промяна на разделянето на оттока 
(странични ръкави). Регулиране на реката, стабилизиране на плавателния канал/ 
фарватера. 

Екологична цел Свеждане до минимум на въздействието от инженерно-строителните работи. 
В. Заливни тераси  
Вид мярка Повторно свързване на странични ръкави 
Цел, свързана с 
корабоплаването по 
вътрешните водни 
пътища 

Акцентиране върху способността за задържане на вода при наводнения (хидроложка), 
понижено ниво на водата при по-голям отток. Отлагане на седименти. Понижаване на 
напрежението на срязване в главното трасе. 

Екологична цел Постоянна връзка със системата от странични ръкави (при ниско водно количество). 
Подобряване на екологичните условия (особено по речните брегове и страничните 
ръкави). Устойчиво количество седименти в системата от странични ръкави. Постоянни 
зони за убежище, защита от въздействието на вълните. 

Вид мярка Възстановяване или опазване на заливните тераси 
Цел, свързана с 
корабоплаването по 
вътрешните водни 
пътища 

Защита от наводнения. Водозадържане при наводнения (хидроложки и хидравлични 
влияния). 

Екологична цел Опазване на заливните тераси. Възстановяване на заливните тераси. 

Примери за видовете мерки, които могат да се използват за подобряване на екологичните 
функции:   

По-естествено укрепване на речните брегове:  

 

Проект Thurnhaufen по програма LIFE по река Дунав, Австрия. Мерките са предприети в 
рамките на проект по програма LIFE-Nature за възстановяване на естественото укрепване на 
речния бряг на местата, където първоначално са строена зашита за предпазване от ерозията, 
пораждана от корабните вълни.   

Алтернативни видове буни: 

Укрепване на брега преди  Върнат към естествено състояние речен бряг         
след строителните работи
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Пилотен проект Witzelsdorf по река Дунав, Австрия. Поради влошаване на състоянието на 
коритото старите буни са станали много по-високи от необходимото. По този проект старите 
буни са премахнати и заменени с по-малко на брой, по-ниски и обърнати по течението буни. 
Това засилва динамиката по речния бряг, което от своя страна спомага за подобряването на 
местообитанията на местната дива флора и фауна. 

Стара буна  Нова, по-ниска буна, разположена по 
течението
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Примери за проекти за екологично подобряване по плавателните реки  

Преливник при наводнение в Rees, Германия  
 
Долното течение на река Рейн в Германия е сериозно засегнат от ерозия на речното корито — 
в последно време максималната стойност е до 2 cm/годишно. Може да се очаква понижаване 
на плавателните водни нива, и последващите влияния върху екологичните и свързаните със 
земеползването функции. Понастоящем на това въздействие се противодейства със скъпо 
обезпечаване на дънни наноси за речното корито и допълнителни мерки за техническо 
стабилизиране на речното корито. 
 
В участъка от Рейн — от km 833,5 до 
km 839,0 — където е разположен град 
Rees, реката протича почти под ъгъл 
90o, което става причина за 
подприщване на течението. Това от своя 
страна увеличава риска от наводнения. 
Широката заливна тераса на левия бряг 
понастоящем дава възможност за 
многофункционално ползване, т.е. 
селско стопанство, отдих, туризъм и 
опазване на околната среда (фиг. 1). 
Целият район представлява защитена 
зона по мрежата „Натура 2000“. 
 
Още през 1995 г. са изразени 
съображения за противодействане на 
ерозията на речното корито, които 
довеждат до приемането на програма за 
„свеждане до минимум на ерозията на 
коритото по долното течение на река Рейн“ от Министерство на транспорта на Германия през 
1998 г. Основните цели, свързани с  корабоплаването — а) поддържане на  водни нива, годни 
за плаване; б) намаляване на ерозията на коритото; както и в) свеждане до минимум на 
скъпото обезпечаване на дънни наноси, са включени в интегриран подход на планиране. Освен 
това се цели също така многофункционалност на проекта и по-специално а) да се намали 
опасността от щети за град Rees вследствие на наводнения; б) да се повиши природната 
стойност в района; както и в) да се интегрират селското стопанство, отдиха и туризма. Тези 
цели са заложени от началото на процеса на планиране чрез включването на експертна група 
от заинтересовани страни, които представят своите възгледи и интереси. 
 
За осъществяването на тази многобройни цели е постигнато взаимно съгласие за 
използването на заливната тераса — като се увеличи нейното участие в оттока на реката. 
Очаква се влиянието от по-ниските скорости на оттока в реката да се изрази в намаляване на 
напрежението на срязване по дъното, което в крайна сметка да доведе до ограничаване на 
ерозията на коритото. Преди започването на каквито и да било строителни работи, главно от 
екологична гледна точка са оценени различни варианти по отношение на направленията за 
отвеждане на водата от преливника и на преобразуване на морфология на заливната тераса 
(фиг. 2).  
 
След като е избрана екологично жизнеспособна алтернатива, която да изпълнява 
едновременно хидравличните и екологичните цели, действителното проектиране на 
строителните работи можеше да започне. Поради многобройните  проектни цели е получено 
допълнително финансиране от федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия, която 
отговаря за контрола на наводненията в този район.  
 

Фигура 1: Поглед от въздуха на заливната тераса на река 
Рейн край град Rees 
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Фигура 2: Пет варианта за преливник и понижаване на 
равнището на заливната равнина 

Във връзка с целите на съхранение на 
защитените зони по Натура 2000 е 
открита правно-административната 
процедура, включително процедури по 
извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) и 
подходяща оценка за съвместимост по 
член 6 от Директивата за 
местообитанията. Проектът официално е 
одобрен през 2008 г.  
 
Строителните работи започнаха през 
2009 г. и трябва да приключат до края на 
2015 г. Едновременно с това е стартирана 
и мащабна програма за мониторинг, с 
която ще се следят влиянията от 
 предприеманите мерки не само през 
строителния етап, но също така и след 
приключването на проекта.  
 
Всички мерки за подобряване на околната среда (напр. проектиране на влажна тревиста 
местност, екологично покритие на бреговете на преливника) и мерките за компенсиране, ако 
такова е необходимо, се осъществяват едновременно със самото техническо строителство. 

Благодарение на този интегриран подход към планирането е създадена взаимноизгодна 
ситуация, в която са изпълнени както целите, свързани с корабоплаването, така и целите на 
другите заинтересовани страни. Макар че проектът „Преливник Rees“ е насочен главно към 
корабоплаването, той създава и добавени стойности по отношение на предотвратяването на 
наводнения, природната стойност, селското стопанство и отдиха. 

Повече информация на: http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html  

 

Живата река Рейн 

Освен че е най-големият вътрешен воден път в Европа, Рейн е изключително речно 
местообитание, което свързва реки и влажни зони между Алпите и Северно море. По 
течението на реката има приблизително 200 защитени зони по Натура 2000. Загубата в голям 
мащаб на естествени хидроморфологични структури и динамични характеристики е 
основанието за разработване на два последователни проекта (2003—2010 г.), ръководени от 
НПО, за връщане към живот на речни участъци по водния път по река Рейн, които се намират 
във влошено състояние. Проектите са стартирани под името „Живата река Рейн — реката на 
хилядата острова“, осъществяван от германската НПО NABU (BirdLife). Стъпка по стъпка те са 
разработени чрез изграждането на доверие и активното сътрудничество между групи с 
интереси в околната среда и транспорта (включително създаването на съвместни 
консултативни съвети с участието на експерти от НПО, по водните пътища и от 
правителството). 

През целия срок на проекта са планирани 15 местни проекта, 7 от които са осъществени до 
момента. Финансирането се осигурява от различни публични и частни фондации, предприятия, 
както и със средства от ЕС по линия на програмите LIFE и Interreg IIIb. Те се финансират и 
изпълняват от федерални и местни администрации и от НПО. Проектите включват например 
отстраняването на различни защитни съоръжения по бреговете, реконструкцията на буни и 
възстановяването на странични канали. Мониторинговата програма за проверка на 
въздействието от мерките за възстановяване и комуникационната стратегия също спомагат за 
осигуряване на широка обществена осведоменост и политическа подкрепа за тази инициатива. 

Повече информация на: www.lebendiger-rhein.de.  

http://www.wsa-duisburg-rhein.wsv.de/Projekte/Flutmulde_Rees/index.html
http://www.lebendiger-rhein.de/
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Модифициране на буните по бреговете на река Елба (DE) 50 

Изградени са повече от 6 900 буни за стабилизиране на речното корито при средно водно равнище и за 
осигуряване на плаваемостта на река Елба. Коригирането по този начин на речното корито води обаче до 
сериозна загуба на структурно разнообразие по речните брегове, а равномерния наклон на буните 
предизвика дългосрочен процес на затиняване в пространствата между буните, което доведе до загуба на 
типични крайречни местообитания като подкопани участъци и чакълести брегове.  

В дадени участъци по средното течение на река Елба, 
където мерките по регулирането не са поддържани правилно 
преди обединяването на Германия, около 1500 буни са 
напълно или частично увредени и, поради това са загубили 
хидроложката си функция. Решено е да се използва тази 
възможност — като част от мярка за поддържане на водния 
път, за да се провери дали буните могат да станат по-
екологични. Изградени са два вида буни: първият вид 
включва изграждането на v-образна буна, под ъгъл срещу 
течението откъм брега и по течението откъм реката. Вторият 
вид включва разположена под ъгъл срещу течението буна, 
която откъм брега е по-ниска с 1,20 m от средното водно 
ниво.  

Резултатите от мониторинга показват, че новопроектираните буни са увеличили хидроморфологичната 
динамика по речните брегове, което от своя страна забавя процесите на натрупване на наноси в 
пространствата между буните. Повишеното структурно разнообразие в пространството между буните 
подобрява също така условията за водната фауна, по-специално за младите риби, като същевременно не 
оказва отрицателно въздействие върху корабоплаването. Дългосрочният мониторинг ще определи 
окончателно ефективността на тези нови проекти от екологична гледна точка. Повече информация на: 
http://www.bafg.de. 

Създаване на странични канали по река Майн (DE) 

В участъка от km 151,96  до km 152,53  на река Майн речното корито е фиксирано с буни и нивото на 
предишната заливна тераса е станало високо (зимни и летни диги) като се е превърнала в земеделска 
земя и кариери за добив на пясък и глина. В резултат на това специфичните крайречни местообитания и 
страничната хидроморфологична свързаност са изгубени. 

В съответствие с местния закон за опазването на природата са приложени няколко компенсационни 
мерки, които включват:  

а) създаване на три странични канала през периода 1996—1999 г.: постоянен канал с дължина 2 km, 
канал с дължина 1 km, по който тече вода приблизително 265 дни годишно, и канал,  по който тече 
вода приблизително 100 дни годишно; 

б) рехабилитационни дейности в 200 m от крайречните зони чрез засаждането на върби и 
превръщането на пясъчните брегове в гора от дървесни видове с мека дървесина. 

Посочените мерки се допълват от мерки за намаляване интензивността на използването на пасищата и 
от мониторинг. 

Мярката създава динамични крайречни местообитания, които са типични за река Рейн и за видовете, 
които са във взаимодействие с тези местообитания. Наблюдава се значително подобряване на 
разнообразието по отношение на условията в потока и честотите на наводненията, ерозията и процесите 
на утаяване. Тези възстановени типични местообитания осигуряват ценни зони по-специално за 
реофилните видове риба и макробезгръбначните видове (по-голямо разнообразие, отколкото в 
пространствата между буните). 

Не се наблюдават отрицателни влияния за корабоплаването освен незначителни процеси на утаяване в 
главния коридор на входа на най-големия коридор. Ширината на заливната тераса е само няколкостотин 
метра в сравнение с няколкото километра в естествено състояние. 

                                                            
50Някои от следващите примери са извадки от РДВ и технически доклад за хидроморфоложкия натиск — 
изследвания на конкретни случаи — които евентуално са от значение за мерките за подобряване екологичното 
състояние/потенциалното възстановяване/смекчаване — ноември 2006 г. 
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3.5.3. Интегриране на екологични инициативи за възстановяване на 
реките в секторните планове на ВВТ 

В някои държави и региони целта чрез развитието на вътрешните водни пътища да се 
допринесе за възстановяването на реките, е придобила по систематизиран вид. В Австрия, 
например, новото дружество за управление и развитие на водните пътища „via donau — 
Österreichische Wasserstraßengesellschaft“ от 2005 г. осъществява мерки за подобряване на 
околната среда по австрийските реки.  

Правното основание за тази дейност е заложено в австрийския Закон за водните пътища 
(2005 г.), който налага определени задължения за дружеството:  

• член 2 — да подобрява условията за съществуване на растенията и животните по 
бреговете и в крайречните зони на плавателните участъци (като реките Дунав, 
Марх/Морава и Тая/Дие), по-специално планирането, разработването, създаването, 
възстановяването и поддръжката на местообитания, 

• член 3 —да изпълнява всички мерки за строителство и поддръжка по начин, близък до 
естествения, когато това е възможно, и да полага възможно най-добри грижи за околната 
среда. Тези мерки трябва да бъдат планирани и изпълнени по такъв начин, че да не се 
извършват интервенции в ландшафта и екосистемата, които не са от първостепенно 
значение. Всички неизбежни интервенции се изпълняват по възможно най-лек начин 
(следва да се прилагат колкото е възможно повече компенсационни мерки). 

От 90-те години на XX век значително се увеличава броят на проектите за възстановяване, 
които са осъществени от австрийската администрация на водните пътища. Включени са такива 
проекти като повторно свързване на стари странични речни разклонения и проекти за 
възстановяване на речните брегове по река Дунав между Виена и Братислава, където се 
предприемат също така екологични мерки в свободно течащия участък на река Дунав в 
Австрия — Wachau.  

Целта на германския Федерален закон за водите (WHG, 2009 г.) и на Закона за федералните 
водни пътища (WaStrG, 2007 г.) е да се осигури също така, че благоустрояването по 
вътрешните водни пътища допринася за изпълнението на целите на европейската Рамкова 
директива за водите (РДВ, 2000 г.). 

Законът за федералните водни пътища (WaStrG) постановява, че при проекти за поддръжка, 
развитие и ново строителство на водни пътища трябва да се вземат предвид изискванията на 
природното равновесие, като бъдат отчетени изгледа на водния ландшафт и неговата стойност 
като място за отдих. Трябва да се запазят естествените основи на живота и да се имат 
предвид целите за управление, които са заложени в Рамковата директива за водите (член 8, 
параграф 1 и член 12, параграф 7). 

В резултат на тези задължения Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) натрупва 
богат опит в прилагането на екологично ориентирани мерки по федералните водни пътища. 
Този опит се дължи главно на прилагането на разпоредбите за интервенции съгласно 
Федералния закон за опазване на природата (BNatSchG) в рамките на нови проекти за 
строителство и развитие, но също така на практиката по поддръжката51). 

                                                            
51. Сборник с изследвания на конкретни случаи е изготвен от Bundesanstalt fur Gewässerkunde (bfg) и е на 
разположение на www.icpdr.org/icpdr-files/15083.  

http://www.icpdr.org/icpdr-files/15083
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4. ЗНАЧЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНОТО 
ПЛАНИРАНЕ 

 
 
 

4.1. Предимствата на интегрирания подход при планирането и 
проектирането на проекти 

Както е видно от предходната глава — реките са сложни, динамични екосистеми, 
които се използват от широк спектър заинтересовани страни. Ясно е, че, за да се 
разработи устойчива инфраструктура по водните пътища, която се стреми да сведе до 
минимум отрицателните въздействия, плановиците на ВВТ трябва да са напълно 
наясно с този по-широк екологичен контекст. 

Старият начин за разработване на проект, било то за транспорт или за някакви други 
интереси, беше да се разработи първо проекта за дадената цел и след това да се 
разгледат въпросите, свързани с по-широкия екологичен контекст и другите ползвания 
на реката. Това обаче често води до вземането на такива въпроси под внимание на 
относително късен етап от процеса на планиране на проекта. На практика лицата, 
които разработват проекта, често имат недостатъчно взаимодействие с експерти от 
сектора на околната среда преди представянето на проекта за оценка на 
въздействието върху околната среда. 

Когато проектната концепция е достигнала до този етап на разработване, оценката на 
въздействието върху околната среда задължително се превръща в дейност по 
ограничаване на щетите и, макар всички правила за извършването на оценки на 
въздействието върху околната среда да се спазват щателно, няма гаранция за успех. 
Този традиционен вид подход към разработването и планирането на проекти може да 
доведе също така до продължителни дискусии с органите по планирането, други 
заинтересовани групи и НПО на етапа на публичната консултация, защото често 
тогава тези органи за пръв път чуват за проекта. Това, от своя страна, може да доведе 
до значителни забавяния в процеса на планиране и до извършването на 
допълнителни разходи. 

Като осъзнават необходимостта от подход към планирането на проекти, който в по-
висока степен е цялостен и интегриран и при който се съгласуват понякога 
противоречащи си интереси, все повече инфраструктурни плановици вече възприемат 
нов подход към планирането и проектирането на проекти. С този подход още от 
началото се отчитат нуждите както на инфраструктурата, така и на екологията, заедно 
с другите видове ползване на реката, и тези нужди се залагат като фактори още в 
идейния проект. С него се съдейства за процес на планиране, който е основан на 
повече взаимодействие и прозрачност, и се насърчава активната подкрепа и приноса 
на еколози и други заинтересовани страни още от самото начало. 

Макар че е вярно, че подготовката и изпълнението на такъв интегриран процес на 
планиране може да изисква по-големи първоначални инвестиции, все повече 
доказателства показват, че този вид подход почти неизменно носи значителни ползи, 
които далеч надвишават нужната първоначална допълнителна инвестиция. 

По-специално интегрираното планиране може: 
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• да предостави на проектантите на вътрешни водни пътища и на органите, които 
отговарят за тях, по-голяма сигурност в успеха на заявлението им за планиране, 
защото съображенията по отношение на околната среда са взети предвид още в 
идейния проект, когато има възможност за повече гъвкавост при проектирането, 

• да бъде по-ефективно спрямо разходите в дългосрочен план. Традиционните 
инфраструктурни проекти често са изправени пред значителни практически 
проблеми (и разходи) в опитите си да включат във вече изготвения проект 
подобрения на околната среда или мерки за смекчаване, както и пред големи 
забавяния при получаването на разрешение за планиране поради 
противопоставяне в процеса на публична консултация, 

• да доведе до по-цялостни решения и могат да послужат едновременно на 
различни секторни интереси и потребности, както и да подобрят междусекторните 
връзки. Ако на етапа на първоначалното определяне на обхвата на проекта са 
включени и други сектори, техните идеи или предложения могат да бъдат взети 
предвид още в началния етап на проектирането. Това ще даде възможност не 
само да се подобри транспорта, но също така ще допринесе за постигането на 
други цели на политиката, като защита от наводнения или възстановяване на 
реките. Доказано е, че подобни решения, при които всички печелят, са особено 
полезни за реки с вече влошено състояние, където новото благоустрояване по 
вътрешните водни пътища може да бъде съчетано с мерки за възстановяване на 
екологията на самата река, като по този начин се реализират подобрения както за 
корабоплаването, така и за речната екосистема, 

• да доведе до разработването на нови, творчески и иновативни решения, за които 
има малка вероятност да бъдат разгледани при по-класическия секторен подход 
към планирането на проекти, 

• да допринесе за подобряване на имиджа на проекта и на отговорните институции. 
Като се информира обществеността и се включат основните заинтересовани 
страни в целия процес на планиране, а не само на етапа на оценката на 
въздействието, много от забавянията в резултат на публичната консултация могат 
ефективно да бъдат предотвратени, особено ако заинтересованите страни могат 
да се убедят в прилагането на прозрачен процес на планиране и им е дадена 
възможност да изразят своите становища и да влияят на проектирането още в 
началото на процеса на планиране. 

Поради тези причини Европейската комисия горещо препоръчва да се използва 
интегриран подход при планирането на проекти за вътрешните водни пътища, 
особено когато се кандидатства за (съ)финансиране по програми на ЕС като  
ТЕМ-Т, структурните фондове или кохезионния фонд и, считано от 2014 г., 
Механизма за свързване на Европа. 

Интегрираният подход е особено важен при благоустрояване, което може да окаже 
въздействие върху една или повече защитени зони по Натура 2000, тъй като той ще 
даде възможност на плановиците да вземат предвид екологичните изисквания на тези 
защитени зони на ранен етап от процеса на проектиране, като по-специално отчетат 
целите на съхранението на въпросната защитена зона. Макар че това не може да 
гарантира успеха на кандидатстването на проекта, то би трябвало значително да 
улесни процеса на даване на разрешение. 

Може обаче да има случаи, в които даден проект може просто да не е съвместим с 
целите на съхранението на защитените зони по Натура 2000, по-специално за 
относително непроменени речни системи. Независимо от това, благодарение на 
интегрирания подход към планирането, това заключение ще може да бъде направено 
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на много ранен етап и ще могат да бъдат предприети стъпки за избягване на 
въздействията върху защитените зони по Натура 2000, където е възможно. 

Документ за изразяване на позицията на PIANC: Да работим с природата52  
През октомври 2008 г. Световната асоциация за инфраструктурата за водния транспорт 
(PIANC) издаде важен нов документ за изразяване на позиция, озаглавен „Да работим с 
природата“, в който се призовава за значителна промяна на подхода към развитието на 
корабоплаването. 

„Да работим с природата“ представлява интегриран процес, който включва работа по 
откриване и използване на взаимноизгодни решения, с които се отчитат въпросите, свързани с 
природата, и са приемливи както за предлагащите проекта, така и за заинтересованите страни, 
които се стремят към опазване на околната среда. Това е подход, който трябва да се прилага 
на ранен етап проекта, когато все още е възможна гъвкавост. Възприемането на решителен и 
проактивен подход от идейната фаза до приключването на проекта, може да доведе до 
максимално увеличаване на възможностите и, което е още по-важно, до намаляване на 
разочарованията, забавянията и свързаните допълнителни разходи. 

В „Да работим с природата“ се изисква възприемането на напълно интегриран подход веднага 
след определяне на целите на проекта — т.е. преди разработването на идейния проект. В него 
се призовава да се разгледа как проектните цели могат да бъдат постигнати предвид 
характеристиките на екосистемата, специфични за дадената зона. 

В „Да работим с природата“ се говори за нещо повече от избягване на въздействията върху 
околната среда от даден предварително определен проект или смекчаването на тези 
въздействия.  В него по-скоро се посочват пътищата за постигането на проектните цели, като 
за осигуряване на защитата на околната среда, за нейното възстановяване или подобряване 
се работи с естествени процеси. 

Следователно „да се работи с природата“ в общи линии означава да вършим нещата в 
различен порядък: 

 установяване на проектните нужди и цели, 

 разбиране на околната среда, 

 разумно използване на ангажираността на заинтересованите страни с цел откриване на 
евентуалните възможности, при които всички печелят, 

 изготвяне на идейни проектни предложения/проекти, които да бъдат в полза и на 
корабоплаването и на природата. 

Така, „Да работим с природата“ изисква лека, но важна промяна в начина, по който 
подхождаме към разработването на проекти. Трябва да преминем към подход, който:  

 е съсредоточен върху постигането на проектните цели в контекста на екосистемата, а 
не върху оценяване на последиците от предварително определена проектно решение, 

 е съсредоточен върху намирането на решения, при които всички печелят, а не просто 
свеждане до минимум на вредите за околната среда. 

Допълнителна информация е на разположение на: http://pianc.org/workingwithnature.php. 

4.2. Прилагане на интегриран подход в международните конвенции за 
реките 

Интегрираният подход се използва все по-широко в редица големи международни и 
национални форуми, особено във връзка с река Дунав и чрез Световната асоциация 
за инфраструктурата за водния транспорт (PIANC). 

                                                            
52 http://www.pianc.org/downloads/envicom/Workingwithnaturepressrelease.pdf.   
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През 2007 г. Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД), 
Дунавската комисия и Международната комисия за басейна на река Сава обединиха 
своите сили и стартираха активно, междусекторно обсъждане със заинтересовани 
страни от различни държави, сектори и интереси относно начините за осигуряване на 
устойчиви дейности по ВВТ по тези две реки. Това доведе до приемането през 2008 г. 
на „Съвместна декларация за ръководните принципи за развитието на вътрешното 
корабоплаване и екологичната защита на Дунавския басейн“.   

Понастоящем „съвместната декларация“ се използва от всички държави в този регион 
като препоръка за: 

• разработването на „програмата от мерки“, която се изисква от Рамковата 
директива за водите на ЕС, 

• поддържането на настоящото корабоплаване по вътрешните водни пътища, 

• планирането на инвестиции в бъдещи проекти за изграждането на инфраструктура 
и  опазването на околната среда. 

Препоръки от Съвместната декларация за ръководните принципи за развитието на 
вътрешното корабоплаване и екологичната защита на Дунавския басейн53 

С оглед на прилагането на интегриран подход към планирането на всички планове и проекти, 
всички засегнати заинтересовани страни трябва да постигнат съгласие по общи принципи за 
планиране, водещи до приемливи решения както за екологичната цялост, така и за 
корабоплаването. Такива принципи на планиране следва да се прилагат за всеки проект в 
басейна на река Дунав като се включват най-малко следните стъпки, но първо и най-важно като 
ключов фактор за ускоряване на процеса е съвместното планиране на проекти, целящи 
подобрения както на околната среда, така и на корабоплаването.За да се изпълнят принципите 
на планиране, на фазата на проектиране на проекти в областта на корабоплаването следва да 
се използват следните критерии: 

- когато се вземат решения за подходящата ширина и дълбочина на фарватера — 
използване на подход, съобразен с конкретния случай, при който се вземат предвид както 
екологичните изисквания за речните участъци и за целия басейн, така и стратегическите 
изисквания на ВВТ за целия басейн,  

- „работа с природата“, когато това е възможно, чрез прилагането на мерки според дадените 
естествени речно-морфологични процеси при спазване на принципа за минимална или 
временна инженерно-техническа интервенция, 

- интегрирано проектиране на регулиращи съоръжения, с еднакво зачитане на хидравлични, 
морфологични и екологични критерии, 

- прилагане на мерки в адаптирана форма (напр. стабилизиране на речното корито чрез 
гранулометричното му подобряване, регулиране на ниските нива на водата с буни),  

- оптимално използване на потенциала за възстановяване на реката (напр. възстановяване 
на речните брегове) и повторно свързване на страничните канали, 

- осигуряване, че нивата на водата при наводнения няма да се влошат, а в най-добрия 
случай, да се понижат. 

С цел да се дадат допълнителни насоки относно начините за прилагане на принципите 
за интегрирано планиране по проект PLATINA на ЕС е изготвено „Ръководство за 
добри практики при планиране на устойчиви водни пътища“. В публикуваното през 
2010 г. ръководство се предоставят практически насоки за плановиците в областта на 

                                                            
53 http://www.icpdr.org/icpdr-pages/navigation_and_ecology_process.htm 
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ВВТ в цяла Европа относно начините за организиране и прилагане на балансиран и 
интегриран процес на планиране на свързаните с ВВТ дейности54. 

В ръководството са посочени четири съществено важни характеристики на процеса на 
интегрирано планиране: 

- определяне на интегрираните цели на проекта, съчетаващи целите на ВВТ, 
нуждите на природната среда и целите на другите видове ползване на речния 
участък, като опазване на природата, управление на наводненията и рибарство, 

- включване на съответните заинтересовани страни още на началния етап на 
проекта, 

- провеждане на интегриран процес на планиране с оглед на включването на 
целите, свързани с ВВТ, и екологичните цели в конкретни проектни мерки, чрез 
което, винаги когато е възможно, да се обезпечат резултати, при които всички 
печелят, 

- провеждане на изчерпателен мониторинг на околната среда преди, по време на и 
след извършване на проектните работи, за да се осигури, при нужда, 
възприемането на адаптивен подход към изпълнението.  

Следните препоръки за възприемането на интегриран подход към планирането са 
заимствани в значителна степен от горепосоченото ръководство. За по-подробни 
насоки се препоръчва справка направо в ръководството.  

4.3. Практическо прилагане на интегриран подход към планирането  

Разбира се, всеки план или проект е различен и неговият точен проект, както и 
степента на интегрираното планиране, която изисква, в голяма степен зависят от 
широк спектър от въпроси, включително екологичното състояние и екологичната 
стойност на въпросния речен участък, но процесът на интегрирано планиране си 
остава в общи линии един и същ, независимо от вида на проекта или плана. 
Основните стъпки са обобщени накратко по-долу и в раздел 4.4 (по отношение на 
диалога със заинтересованите страни). 

4.3.1. Определяне на обхвата на проекта 

Началната точка на един проект за развитие на вътрешните водни пътища следва да 
бъде определянето на транспортните нужди. Този етап включва преглед на 
съществуващите национални и международни политики и стратегии за развитие на 
транспортната мрежа и инфраструктура. Основният акцент обаче е върху 
определянето на проект, който ще отговори на специфичните международни и 
регионални нужди, свързани с транспорта по вътрешните водни пътища, за 
обслужваните потоци от стоки и движения на пътници, като се вземат предвид 
икономическите аспекти и съотношението между разходите и ползите, както и 
изискванията за опазване на околната среда. 

Следващият етап следва да бъде определянето на екологичните нужди на реката и 
областите около нея. Например дали реката вече е във влошено състояние или все 
още е относително естествена? Кои са основните функции, процеси и отличителни 
признаци, които характеризират реката и следва да бъдат запазени, за да се осигури, 

                                                            
54 http://www.naiades.info/platina/downloads.  
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че тя няма да се влоши още повече, или които могат да бъдат възстановени с цел да 
се подпомогне подобряването на нейното екологично състояние.  

Специално внимание следва да се обърне на определянето на екологичните 
изисквания на всички защитени от законодателството на ЕС видове и типове 
местообитания, които се срещат в района. Ако съществува вероятност една или 
повече защитени зони по Натура 2000 да бъдат засегнати, би било важно да се 
установи за кои видове и типове местообитания от европейско значение е била 
определена дадената защитена зона, какво е тяхното природозащитно състояние в 
границите на всяка защитена зона и какви цели на съхранението са били определени, 
за да се осигури дългосрочното им оцеляване. В това отношение плановете за 
управление по Натура 2000 или плановете за действие на ЕС за видовете55, когато 
такива има, също представляват полезен източник на информация. 

Разработване на интегрирани проекти, които подпомагат постигането на целите на 
съхранението на защитените зони по Натура 2000 

Както е обяснено в глава 2, всяка защитена зона е включена в мрежата Натура 2000 поради 
своята природозащитна стойност за съхранението на един или повече типа местообитания, 
посочени в приложение I, или вида, посочени в приложение II към Директивата за 
местообитанията, или вида, посочени в приложение I към Директивата за птиците, плюс 
периодично срещаните мигриращи видове птици. Тази природозащитна стойност на 
защитената зона се отбелязва в стандартен формуляр за данни56 (СФД), който се изготвя за 
всяка защитена зона. В СФД се посочват екологичните характеристики на защитената зона, 
които са довели до определянето ѝ като защитена зона по Натура 2000, и се дава обща оценка 
на природозащитното състояние на всеки вид или тип местообитание в дадената защитена 
зона (оценявани от A до D). 

Тези СФД се използват за определянето на целите на съхранението на всяка защитена зона 
по Натура 2000. Целта на съхранението включва  като минимум — да се поддържа 
природозащитното състояние  на видовете и местообитанията, за които зоната е определена, 
и да не се допусне нейното допълнително влошаване (в сравнение с посоченото в СФД 
състояние). Тъй като обаче общата цел на директивата е видовете и типовете местообитания 
да достигнат благоприятно природозащитно състояние, могат да бъдат определени и по-
амбициозни цели на съхранението, за да се подобри природозащитно състояние  на тези 
видове и типове местообитания в дадената защитена зона. 

Целта на интегрирания проект за управление на вътрешните водни пътища е да бъдат 
отчетени целите на съхранението на защитената зона по Натура 2000 и да се потърсят начини 
за интегрирането на тези цели с целите на транспорта по вътрешните водни пътища, за да се 
реализират, по възможност, евентуални решения, при които всички печелят, или най-малко да 
се постигне сценарий с максимална печалба/минимална загуба. 

Още от началото следва да бъдат установени и подробно разгледани нуждите и 
целите на политиките на други ползватели на реката в района, за да се разбере какви 
са плановете и приоритетите на техните политики и текущите им дейности (напр. в 
областта на задържането на водите в случай на наводнение, напояването, 
водоснабдяването, туризма и т.н.). 

Цялата тази информация ще спомогне да се гарантира, че проектът е разработен по 
начин, който го прави съвместим във възможно най-висока степен и, ако е възможно, 
способстващ за постигането на екологичните цели за реката и съобразен с нуждите на 

                                                            
55 До момента са разработени повече от 50 плана за действие на ЕС за видове птици: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/per_species_en.htm.  
56 СФД са на разположение в Наблюдател на Натура 2000 http://natura2000.eea.europa.eu/ и могат да 
бъдат предоставени от органите, които отговарят за Натура 2000 във всяка държава/регион. 
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другите ползватели на реката. В него може да са подчертани така също 
възможностите за „обединяване на силите“, за да се разработи проект, който 
способства не само за посрещането на транспортните нужди, но също така е насочен 
и към други приоритети на политиката по реката, напр. защита от наводнения и 
възстановяване на реката (вж. карето с примери за решения, при които всички 
печелят). 

Следва обаче да се признае, че понякога не може да се намери обща позиция между 
различните интереси и че не винаги е възможно планираният проект да бъде 
осъществен поради наличието на други обществени и екологични интереси, които са 
от по-голямо значение. 

4.3.2. Изготвяне на интегриран проект 

След завършването на първоначалното определяне на обхвата и идентифицирането 
на целите на интегрирания проект в зависимост от нуждите на транспорта и други 
изисквания и приоритети по отношение на реката, следващата стъпка е да се започне 
с подробното планиране на проектирането. За тази цел е важно да се създаде ясна 
организационна структура за по-нататъшното разработване на проекта. Това може да 
наложи, например, създаването на мултидисциплинарен проектен екип, съставен от 
хидроинженери и еколози с опит в реките, които ще отговарят за извършването на 
подробното планиране на проекта. 

В зависимост от мащаба и обхвата на проекта може да е полезно също така да се 
създаде интердисциплинарен консултативен съвет, който може да подпомага и 
предоставя съветва по отношение на ориентацията на проектните цели и мерки на 
етапа на разработване на проекта — по-специално с оглед на тяхната съвместимост с 
други дейности и планове в областта на земеползването в региона и с 
природозащитните нужди на реката. 

Предимството на мултидисциплинарния екип е, че вариантите на идейния проект 
могат да бъдат развити с оглед на екологичните функции на реката още от самото 
начало (напр. след подробно проучване на настоящите екологични условия в реката). 
След това различните варианти могат да бъдат проверени от гледна точка на тяхното 
потенциално въздействие върху речната система. По този начин могат да се правят 
корекции или да се разгледат алтернативни решения с цел да се сведе до минимум 
въздействието върху реката преди изготвянето на работните чертежи за проекта. Това 
може да помогне също така за установяването на ефективните спрямо разходите 
начини за включването на тези екологични изисквания в проекта.  
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4.3.3. Подготовка за необходимите процедури за оценка на 
въздействието 

Подробното разглеждане още в началото на техническите алтернативи и възможните 
варианти в рамките на избраните алтернативи не само повишава общото качество на 
резултатите от планирането, но също така е много полезно за съответната оценка на 
въздействието върху околната среда, която може да бъде изискана на по-късен етап. 
Възможно е по интегрираните проекти да е събрано голямо количество информация 
относно състоянието на околната среда по реките и относно срещаните видове и 
местообитания. Преди разработването на проекта може да са извършени също така 
подробни проучвания на екологичното състояния на реката с оглед на установяване 
на потенциалните влияния — както отрицателни, така и положителни, които проектът 
може да има за реката. Всички тези данни и информация ще бъдат от голяма полза 
при извършването на всякакви последващи оценки на въздействието на проекта върху 
околната среда преди неговото одобряване, тъй като те ще спомогнат за 
изграждането на стабилна основа от данни и по този начин ще допринесат за 
оценяването на въздействията. 

Те може да бъдат използвани също така за повторно проектиране на определени 
елементи от проекта или за въвеждането на мерки за смекчаване, целящи свеждане 
до минимум и смекчаване на всички възможни влияния. Отново — това ще спомогне 
за процедурата по извършването на оценка на въздействието върху околната среда, 
което, от своя страна, ще ускори процеса на вземане на решения. 

Пример за интегриран проект за инженерни дейности по река Дунав източно от Виена 

Национален парк Donau Auen източно от Виена, Австрия, се простира на обща площ от 100 km² 
и включва участък от река Дунав с дължина 36 km. Целият участък е включен в Натура 2000. 
Това е един от последните райони с големи заливни тераси, които са останали в Централна 
Европа, и се радва на изключително богато биологично разнообразие. Предишният режим на 
наводняване на Дунав се характеризира с много различни колебания на водното равнище. 
Това обаче е променено преди много години, когато са създадени няколко километра диги за 
възпиране на наводненията и са приложени мерки за регулиране на реката. Отделянето на 

Б.1 Определяне на обхвата на 
проекта за инфраструктура по 
водните пътища 

Б.2  Организиране на процеса на 
планиране

Б.3   Извършване на интегрираното 
планиране

Б .5  Изпълнение на проекта 

Б.4 Мониторинг на 
проекта     
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реката от заливните тераси и изменението на продължителността и честотата на наводненията 
води до изсъхването на обширни влажни зони. 

През 2002 г. австрийското федерално министерство на транспорта и via donau (Австрийският 
орган за водните пътища) стартират интегриран експертен процес за „Интегриран проект за 
инженерни дейности по река Дунав източно от Виена“ (IREP). Целта на проекта е да балансира 
интересите на корабоплаването по вътрешните водни пътища с нуждите на околната среда в 
национален парк „Дунавски заливни тераси“ и по-специално, целите на съхранението на 
защитената зона по Натура 2000. 

Съвместният процес започва с преглед на състоянието на реката. Заключението от него е, че в 
този свободно течащ участък от река Дунав надолу от Виена отдавна е подложен на ерозия на 
коритото (ерозия от 2—3,5 cm/годишно), което води до понижаване на нивото на водоносния 
хоризонт. В същото време недостатъчната дълбочина на фарватера през периодите на ниски 
води и силно променливите условия на фарватера са пречка за безпрепятственото 
преминаване на корабите по вътрешните водни пътища. Поредица от водноелектрически 
централи нагоре по течението спрямо района на проекта, регулирането на реката и мерките за 
защита на бреговете също са понижили предишната морфодинамика в този речен участък и 
наводненията са довели до утаителни процеси в страничните канали и в заливната площ. 

Процесът на планиране на проекта IREP включва следните стъпки: 

• първо, създадена е интердисциплинарна управителна група (ИУГ), съставена от известни 
експерти от областите хидроинженерство, екология, корабоплаване по вътрешните водни 
пътища и регионална икономика. Групата анализира подробно няколко алтернативи и 
около 11 различни варианта за разработването на участъка от река Дунав източно от 
Виена. Предпочетените варианти са подробно обсъждани и подобрявани в продължение 
на няколко години, 

• успоредно с тези обсъждания е стартиран процес за ангажиране на по-широка група 
заинтересовани страни, за да се обсъдят междинните резултати, постигнати от ИУГ. В този 
процес се включват около 40 заинтересовани страни, представляващи НПО, отговорните 
министерства, органи, общности, сектора на корабоплаването, националния парк и др. 
Вследствие на това са направени предложения за изменение на вариантите, които след 
това са оценени и подобрени от ИУГ и екипа по планирането в рамките на процес на 
подробни обсъждания. 

Изготвена е декларация за въздействието върху околната среда (включваща подходящата 
оценка за съвместимост по член 6 от Директивата за местообитанията), която е приета от ИУГ 
през 2006 г. След общ период на планиране от около три години, през който експертите както в 
областта на екологията, така и на корабоплаването се стремят към постигането на компромис, 
е определен съгласуван набор от мерки, целящи постигането на ситуация, която да е от полза 
и за екологията, и за корабоплаването. Следователно IREP е изготвен по такъв начин, че да се 
подобри плаваемостта, както и да се продължи възстановяването на речните брегове и 
свързаността на реката със страничните речни ръкави в националния парк. 

Мерките, водещи до значително подобряване на екологията, включват: 

• гранулометрично подобряване на коритото: към повърхността на коритото ще бъде 
добавен слой с дебелина приблизително 25 cm от трошляк с размери 40—70 mm, 
съсредоточен в широките участъци, за да се намали транспорта на наноси и да се сведе до 
минимум влошаването на коритото, 

• възстановяването на реката с цел да се подобри екологичното състояние включва 
възстановяване на речните брегове (отстраняване на брегозащитните съоръжения по 
вътрешните дъги, допускане на странична ерозия), повторно свързване на страничните 
речни ръкави и спиране на влошаването на коритото, 

• оптимизиране на съществуващото регулиране на ниските води: източно от Виена 
постигането на по-високи нива на водата в условията на слаб поток обикновено е цел и на 
корабоплаването, и на екологията. По-високите нива на водата от много години 
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компенсират влошаването на речното корито и подобряват повторните свързване на 
страничните ръкави. Оптимизирани са формата и разположението на буните в 
съответствие с екологични критерии, като е намален техния общ брой и дължината на 
съоръженията. В същото време новата форма ще доведе до засилване на динамиката  по 
речния бряг. 

Мерките за подобряване на корабоплаването включват: 

• оптимизиране на съществуващото регулиране на ниските води с цел да се увеличи 
неговата ефективност, да се намалят утаечните процеси в районите на буните и да се 
намалят усилията по поддръжката, 

• драгиране и определено запълване с материал (което води до седиментен баланс), 

• преместването на определени участъци от съществуващия плавателен коридор, за да се 
използват по-дълбоки зони за целите на корабоплаването. Тази мярка намалява също така 
необходимостта от драгиране, 

• гранулометрично подобряване на коритото — пониженият транспорт на наноси намалява 
също така необходимостта от драгирането с цел поддръжка. 

Осъществяването на тези иновативни мерки ще се следи внимателно от интердисциплинарен 
екип с цел измерването на техния успех. Подробна информация е на разположение на 
www.donau.bmvit.gv.at. 

 

Връзката на водните пътища Сена — Шелда, включваща възстановяване на река Лис 

Проектът Сена—Шелда е един от 30-те приоритетни проекта на програма ТЕМ-Т. Връзката 
Сена—Шелда ще свърже басейна на река Сена с басейна на река Шелда. Ще бъде изграден 
нов канал между Compiègne и Cambrai на френска територия, а между Deûlémont и Ghent, 
главно на фламандска територия, ще бъдат реализирани и подобрения на плаваемостта, които 
да осигурят клас Vb на водния път. Река Лис в Белгия, която е дълга 55 km, е част от тази 
връзка. В миналото тази река е превърната в канал и много от старите ѝ разклонения са 
откъснати от новата река. В резултат на това динамичната система на реката и нейната долина 
и най-вече целият ландшафт са променени изцяло. 

Според РДВ всяка държава членка трябва да създаде рамка за опазване на сладководните 
обекти, за да се обезпечи водоснабдяването, както и да се подобри качеството на водата и да 
се смекчат влиянията от наводненията и сушите. В резултат на това фламандското 
правителство решава да включи прилагането на директивата направо в програмата Сена—
Шелда под наименованието „Възстановяване на река Лис“. 

Цялата програма се разглежда като „интегрирано изследване в рамките на политиката, 
насочено към определен район“. Методиката включва различни етапи, като всички те 
акцентират върху обединяването на различни гледни точки, било то екологични, икономически 
или технически. Макар че интервюирането на всички заинтересовани страни отнема много 
време, може да се очаква, че общото време, отделено за изследването и за изпълнението на 

програмата, ще бъде далеч по-малко, отколкото 
в случай на използване на общоприетите 
методи. По този начин, освен целта да се 
реализира вътрешен воден път с европейско 
значение, се цели също така да се оптимизира 
управлението на водите, естествения характер 
на реката и нейната долина, възможностите за 
отдих, историческото наследство и 
пространствените качества на околността, при 
което река Лис се разглежда като съставен 
елемент на една пространствена структура . 

Възстановяването на реката може да се 

http://www.donau.bmvit.gv.at/


 

 

64 Ръководство за транспорта по вътрешните водни пътища и за Натура 2000 

разглежда като цял набор от действия, които водят до възстановяването на естествените 
условия и естествените процеси, които са от съществено значение за динамичния баланс на 
речната екосистема. Такава една речна екосистема се изгражда от специфични 
геоморфологични компоненти, като река с меандри, естествени диги и зимно корито, което се 
пълни само при високи равнища на водата, като по този начин създава места за хвърляне на 
хайвера и за размножаване на фауната или добри условия за типичната речна флора. 

Визията на проекта за възстановяването на река Лис е Лис като зелена долина, в която 
канализираната Лис е твърдият скелет, а естествената река Лис с меандрите е мекият скелет. 
Канализираната река Лис е важна за стопанските функции като транспорт и промишленост и за 
техническите функции като управление на риска от наводнения. Макар че канализираната Лис 
е твърдият скелет на реката, нейните диги се изграждат в съответствие с екологични подходи. 
 
По отношение на меандрираната Лис са формулирани две основни цели: опазване на 
историческия ландшафт, от една страна, и възстановяване на екологичните стойности, от 
друга страна. Целта на тази по-естествена Лис с меандри ще бъде да осигури гъвкавост на 
функциите на речната система, например — отдих, екология и селско стопанство. При 
развиването на съответните възможности винаги се има предвид общата непрекъснатост по 
течението на река Лис. 
 
Макар че нито един участък от река Лис понастоящем не е включен в Натура 2000, не е 
изключено някой ден някой рядък или застрашен вид, като земеродното рибарче, с времето 
отново да се появи в тази река, благодарение на нейното възстановяване в контекста на 
проекта по ТЕМ-Т. 

Допълнителна информация е на разположение на: www.seineschelde.be   

http://www.seineschelde.be/
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Мониторинг на въздействието от проект за корабоплаване по долното течение на река 
Дунав (Румъния) 
През 2011 г. е създадена подробна програма 
за мониторинг с цел да се наблюдават 
въздействията на един голям проект за 
корабоплаването в участък от долното 
течение на река Дунав между Calarasi и Braila. 
Според споразумението, сключено между 
Речната администрация за долното течение 
на река Дунав и международния консорциум, 
който е нает за извършване на мониторинга, 
целта на проекта за мониторинг следва да 
бъде да се гарантира свеждането до минимум 
на въздействието на проекта върху водните и 
сухоземните екосистеми, основно във връзка 
с обектите по Натура 2000 и миграцията на 
есетрата. По-специално споразумението 
съдържа ангажимента, че, ако се окаже, че 
миграцията на есетрата ще бъде засегната от 
първоначалния вид на проект, ще се 
използват алтернативни проектни решения, 
най-вече за дънните подложки. 

 

Програмата за мониторинг ще гарантира също така съответствието с Плана за управление на 
околната среда и използването на най-добри екологични практики, както и ще предотврати и 
контролира всички рискове от неволно замърсяване от каквато и да било дейност, която може 
да е в резултат на строителните дейности. 

Мониторингът започва през пролетта на 2011 г. и в рамките на шест месеца е постигнат 
следният напредък: 

• инсталирани са 10 акустични телеметрични кабелни антенни мрежи, 

• инсталирани са още 8 акустични телеметрични автоматични приемника, като е 
използвана нова система с текстилни въжета и котви тип Hall,  

• 14 акустични предавателя са имплантирани във възрастни есетри (10 пъструги, 
2 белуги, 1 чига, 1 руска есетра), 

• установени са потенциалните места за презимуване и хвърляне на хайвера по 
разклонението Borcea и понастоящем те се наблюдават, 

• уловени са млади есетри от 2011 г. (чиги, пъструги и белуги), 

• през юли и октомври 2011 г. от автоматичните приемници са свалени данни за 
движенията/поведението на маркираните есетри и понастоящем се обработват. 

 Допълнителна информация е на разположение на уебсайта на Речната администрация за 
долното течение на река Дунав (www.afdj.ro). 
 

4.3.4. Създаване на интегрирана програма за мониторинг, която да 
допълва проекта 

С оглед на екологичната динамика и все по-изразеното непостоянство на климата 
около речните екосистеми мониторингът на новите промени по реките, било то с 
техническа или екологична цел и извършен с интегриран подход, също е от 
изключително значение, за да се гарантира, че от проекта няма да има непредвидени 
последици в дългосрочен план както за реката, така и за транспорта. 

http://www.afdj.ro/
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В случай на проекти за вътрешни водни пътища, които евентуално засягат защитени 
зони по Натура 2000, в идеалния случай програмата за мониторинг следва да включва 
редовни проверки на състоянието на местообитанията и на видовете, за които е 
определена защитената зона, за да се потвърди, че те не са засегнати от проекта и че 
въведените мерки за смекчаване са ефективни за избягване на каквото и да било 
влошаване на тяхното природозащитно състояние. В хода на този мониторинг 
понякога може да се установи непредвиден проблем, който не е можело да бъде 
предвиден предварително. В програмата за мониторинг следва да бъде предвидена 
процедура, която, при нужда, да дава възможност за предприемането на коригиращи 
мерки или мерки за адаптиране в отговор на този непредвиден проблем. 

Сроковете, степента и ориентацията на програмата за мониторинг ще зависят от вида 
и сложността на работите, но следва да бъдат определени в процеса на планиране и 
след това редовно преразглеждани. В идеалния случай последващият мониторинг на 
проектните цели (повишена плаваемост, възстановени местообитания и т.н.) следва 
да се провежда за период от пет или повече години (препоръка от Ръководството на 
PLATINA). Евентуалното взаимодействие между планирането, адаптираното 
изпълнение и мониторинга е представено в следващата таблица от Ръководството на 
PLATINA. 

 
 

Интегриран план SIGMA: защита от наводнения чрез създаване на пространство за 
реката  

Използването на интегрирано планиране е много ефективен инструмент за изготвяне на 
планове и програми, както и за отделни проекти. Новият план SIGMA в Белгия е пример за 
успешното разработване и прилагане на такъв интегриран план. 

След катастрофалните наводнения през 1976 г. проектантите решават да разработят план за 
защита от наводнения, наречен „план SIGMA“. С развитието на научните познания става ясно, 
че поради глобалното затопляне морското ниво ще се покачва, което налага планът SIGMA да 
бъде съответно приспособен. По тази причина през 2005 г. е изготвен преработен план SIGMA. 
Целта остава същата: защита на басейна на река Шелда от наводнения, причинени от Северно 
море и, чрез диалог и консултации с други сектори и заинтересовани страни, съчетаването на 
тази цел с други цели като опазване на природата и отдих, което е от взаимна полза за всички. 
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Това довежда до приемането на плана SIGMA, който предоставя рамка за развитие, при която 
се поддържа баланс между екологичните, икономическите, обществените и селскостопанските 
оценки. Всички проекти, които са посочени в плана SIGMA, са разработени не само въз основа 
на подробни технически анализи на ефективността и осъществимостта на мерките, но също 
така чрез тясно сътрудничество с експерти от други съответни сектори на политиката, за да се 
увеличи максимално потенциала за решения, при които всички печелят. 

През целия процес се обръща специално внимание на различни директиви на ЕС, 
включително: 

• директивите за птиците и местообитанията: устието на река Шелда е защитена зона по 
Натура 2000 с определени цели на съхранението за видове, функции и изисквани 
минимални площи за различни местообитания. По тази причина на всеки етап от 
планирането е обръщано специално внимание на целите на Натура 2000 и понастоящем 
природният компонент на плана SIGMA е изготвен специално с оглед постигането на 
целите на съхранението по Натура 2000, 

• съответствие с Директивата за риска от наводнения: използвани са исторически данни, 
заедно с нови карти за опасността и риска от наводнения, за да се състави план за 
управление на риска от наводнения, в който са взети предвид аспекти като разходи, ползи, 
стратегически анализ на въздействието върху околната среда, трансгранични влияния и 
стратегии, както и работата, свързана с плановете за управление на речните басейни 
съгласно РДВ и комуникацията с обществеността. 

„Най-желаният вариант“ за устието на река Шелда представлява оптимизиран вариант на 
консенсус, който е съставен чрез взаимодействие по време на процедурата за оценка на 
въздействието върху околната среда на плана за защита от наводнения — Sigma, който се 
радва на известно обществено приемане. Ратифицирането на интегрирания план SIGMA от 
фламандското правителство проправи пътя за дългосрочна визия за устието на река Шелда 
(ДВУРШ) в неговата фламандска част, чиято цел е във възможно най-голяма степен да се 
интегрират целите по отношение на транспорта и наводненията с изискванията и целите на 
РДВ и на директивите за птиците и местообитанията. 

Съгласуваната концепция включва контролирано наводняване при опасни водни равнища в 
приливния участък на реката. Старата дига на Шелда е станала преливна дига, посредством 
която покачващите се води се насочват в контролирана зона, докато равнището на Шелда 
позволи отводняване през изпускателен отвор. Интегрирането на екологичните цели в плана 
SIGMA ще доведе също така до възстановяването на няколко местообитания с екологична 
стойност (500 ha тинести пространства при отлив, 1500 ha приливни блата, 1500 ha тревисти 
местности, 2000 ha тръстика и крайречни зони и 400 ha блатисти гори). 

Планът SIGMA е част от ДВУРШ, чиято цел е „разработването на здрава и многофункционална 
водна система в устието, която да може да се използва устойчиво за нуждите на хората“. В 
този нидерландско — фламандски план за управление са заложени цели за качество по 
отношение на състоянието на устието до 2030 г. и мерките за управление, които са 
необходими за постигането им.  

MONEOS е интегриран план за мониторинг, предназначен да проследява измененията в 
екологичното състояние на екосистемата, безопасността срещу наводнения и достъпа. 
Разработва се интегрирана система за оценка, за да се преценява напредъка в постигането на 
целите на ДВУРШ, както и екологичното състояние съгласно РДВ и подобряването на 
природозащитното състояние на местообитанията и видовете, защитени по директивите за 
птиците и местообитанията. 

Допълнителна информация е на разположение на: 
http://www.gogkbr.be/index.php?page=sigmaplan&hl=en_US. 

http://www.gogkbr.be/index.php?page=sigmaplan&hl=en_US
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4.4. Ранна консултация 

Провеждането на ранна консултация със заинтересованите страни в областта на 
околната среда и, всъщност, с всички заинтересовани страни е важно, за да се 
гарантира намирането на приемливи и устойчиви решения. Еднакво важно е да се 
постигне общо разбиране по разглежданите въпроси и да се насърчи съвместното 
търсене на решения, особено ако екологичните въздействия на даден проект не могат 
да бъдат решени с конвенционалните подходи за смекчаване. 

В един анализ на различни изследвания на конкретни случаи, направен в рамките на 
Европейската конференция на министрите на транспорта, 2006 г.57, е установено, че 
всички установени конфликти произтичат от това, че заинтересованите страни в 
областта на околната среда не са били ангажирани в планирането на проекта на 
достатъчно ранен етап. След това са необходими скъпи процедури за търсене на 
компромис след дълги и скъпоструващи забавяния. В най-добрия случай 
заинтересованите страни и по-широката общественост следва да участват на всички 
етапи от разработването на проекта. Участието е особено важно на етапа на 
определяне на проекта и в процеса на изработване на реалистични алтернативни 
решения за проблемни проекти. 

Европейското законодателство и процедури не са много конкретни по отношение на 
организирането на публични консултации и участието в тях и обикновено предвижда 
официални стъпки за публична консултация едва след приключване на проучванията 
на въздействието върху околната среда и представянето на проекта за одобрение. 
Това обаче не трябва да пречи на лицата, които разработват проекта, да направят 
своя собствена организация на процеса на публична консултация възможно най-рано 
в процеса на разработването на проекта.  

Общите цели на всяка стратегия за комуникация и активно ангажиране следва да 
бъдат: 

• да се гарантира прозрачен процес на планиране и вземане на решения за 
инфраструктурния проект и откритост по отношение на цялата съответна 
информация и всички данни, 

• да се повиши осведомеността по отношение на общите проектни цели и 
съответните въпроси по проекта, 

• да се спечели подкрепата на обществеността за процеса на планиране и за 
осъществяването на проекта, 

• да се интегрират основните заинтересовани страни на етапа на планиране, за да 
се създаде атмосфера на взаимно доверие и уважение и по този начин да се 
улесни приемането от обществеността и успешното осъществяване на проекта. 

Следните елементи са особено важни в практиката, за да се гарантира успешният 
процес на консултация със заинтересованите страни и тяхното участие: 

• определяне на времето за участие на обществеността: обществеността следва да 
бъде ангажирана още на най-ранните етапи на проекта, за да може информацията 
за околната среда да се вземе предвид при разглеждането на вариантите на 
проекта, местонахождението и финансовите договорености. Обществеността 

                                                            
57 Доклад на ОИСР: Вътрешните водни пътища и опазването на околната среда от Европейската 
конференция на министрите на транспорта, ЕКМТ, 2006 г.:  
http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf . 

http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf
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следва да бъде ангажирана през целия процес на оценка на околната среда и през 
целия цикъл на проекта, 

• определяне на съответните заинтересовани групи: определянето на съответните 
заинтересовани групи и заинтересовани страни е решаващо за успешното 
ангажиране на обществеността, било то по отношение на дадена политика, план, 
програма (напр. секторна или регионална) или проект. Анализирането на 
социалния състав на обществото, в което се планира проектът, ще спомогне също 
така да се гарантира установяването на всички съответни социални участници или 
заинтересовани страни и тяхното включване в консултацията. Освен това 
социалният анализ ще установи местните ценности, организационните структури и 
подходите към комуникация, преговорите и вземането на решения, 

• подбор на правилната форма на комуникация и консултация: общественото 
ангажиране може да варира от просто разпространение на информация, през 
консултация,  и да достигне до пълноправно участие във вземането на решения: 

- информиране: еднопосочен поток от информация от предложителя към 
обществеността, 

- консултиране: двупосочен поток от информация между предложителя и 
обществеността, на която се дава възможност за изразяване на становища, 

- участие: двупосочен поток от информация и идеи, при който предлагащият и 
обществеността са ангажирани в общ анализ и определяне на програмата, като 
обществеността доброволно се включва във вземането на решения за 
разработването и управлението на проекта с консенсус по основните елементи. 
Следва да се отбележи, че добрите процеси на публично участие се простират 
отвъд обикновеното прилагане на официални процедури за консултация. Те 
могат да дадат възможност на участващите заинтересовани страни да 
предоставят също така компетентен в техническо отношение и надлежен 
принос. 

Степента на ангажиране на обществеността, която е необходима за даден 
конкретен проект, варира според социалния и политическия контекст. За всяка от 
основните групи заинтересовани страни може да се направи матрица на участието, 
за да се установи подходящата степен на участие. Матрицата може да се използва 
също така като системен инструмент за определяне на ролите и отговорностите на 
дадена заинтересована страна и за установяване на областите на потенциални 
разногласия между групите, 

• „притежание“ и ангажимент: консултациите в ранните етапи с потенциално 
засегнатите групи могат да подобрят информацията за околната среда, която се 
предоставя на лицата, отговорни за вземането на решения (напр. чрез 
определянето на въздействията върху околната среда или разработването на 
подходящи мерки за смекчаване), като по този начин конфликтът и забавянията 
бъдат сведени до минимум. Освен това действителните усилия за предоставяне 
на информация на обществеността и за отговор на предложенията или опасенията 
спомагат за предотвратяването на недоразумения и могат да доведат до по-
широко приемане на проектите със засилено чувство за местно притежание. 

Несъмнено публичната консултация и участие може да отнеме много време и енергия. 
Когато обаче се използват по положителен начин, те ще подобрят проекта, ще 
понижат противоречията и ще повишат потенциала за дългосрочен успех. 
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Техники за включване на обществеността 

За насърчаване на общественото ангажиране може да се използва широк диапазон от 
методи и техники. На ранните етапи на проекта, когато намерението е да се увеличат 
до максимум контактите с обществеността, средствата за масово осведомяване и 
публичните прояви или листовки, описващи проекта и неговите цели, както и 
потенциалните положителни и отрицателни въздействия, може да се окажат най-
подходящият начин за ангажиране. 

В хода на разработване на предложението семинарите и срещите на малки групи 
може да са най-добрият начин за установяване на проблемите, свързани с 
конкретните интереси. Полезна стратегия може да е определянето на възможните 
представители на засегнатите групи от местни хора, които най-ефективно ще могат да 
представят становищата на тези групи. Представителите могат да предоставят 
консултации и да подпомагат организирането на публичното ангажиране и да понижат 
риска от прекъсване на комуникацията между заинтересованите страни. 

Други принципи на добри практики, които спомагат за осигуряването на успешно 
публично ангажиране: 

• разработване на рамка за публично ангажиране на възможно най-ранен етап, за да 
се установи обхвата, момента на провеждане и изискванията за ресурси, които са 
необходими за протичането на процеса, 

• определяне на участниците или заинтересованите страни и установяване на 
тяхната легитимност и представителност (като се използва социален анализ). Не 
може, а и не е необходимо да се прави консултация с всички социални участници 
по всеки детайл на предложения проект, 

• определяне на подходящите техники за публично(а) участие/комуникация и 
предоставяне на съответната информация в лесен за разбиране вид, 

• провеждане на мероприятия във време и на място, които да осигурят най-високо 
присъствие и свободна обмяна на становища от всички заинтересовани групи, 

• предоставяне на достатъчно време на заинтересованите страни, за да възприемат 
предоставената информация, да разгледат съображенията и да представят 
становищата си, 

• определяне на механизми, които да гарантират, че лицата, отговорни за вземането 
на решения, вземат предвид становищата и предложенията на заинтересованите 
страни, напр. като се включат препоръки в доклада за оценка на околната среда, 
предложението за финансиране и споразумението, 

• осигуряване на предоставянето на отговори и обратна връзка по всички 
повдигнати въпроси или изразени опасения. 

Източник: Доклад на ОИСР: Вътрешните водни пътища и опазването на околната среда от 
Европейската конференция на министрите на транспорта, ЕКМТ, 2006 г.58 

                                                            
58 http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf . 

http://www.internationaltransportforum.org/europe/ecmt/pubpdf/06WaterEnv.pdf
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5. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА ОЦЕНКА ЗА 
СЪВМЕСТИМОСТ НА БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО 
ЗА ВВТ, КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ 
ЗНАЧИТЕЛНО (ОТРИЦАТЕЛНО) ВЛИЯНИЕ 
ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000  

 

5.1. Въведение 

Подходите на стратегическо планиране и интегрирано управление, основани на 
концепцията „да работим с природата“59, описана в предходната глава, могат 
значително да подпомогнат намирането на решения, при които всички печелят, с 
оглед съгласуване на различните обществени нужди. Те следва да улеснят също така 
процедурата за екологична оценка и одобряване на плана или проекта. 

Както е посочено по-горе, законодателството на ЕС за природата не изключва 
строителни дейности в и около защитени зони по Натура 2000. Вместо това се изисква 
на всеки план или проект, който може да окаже значително отрицателно влияние 
върху една или повече защитени зони по Натура 2000, да бъде направена подходяща 
оценка за съвместимост (ПОС) в съответствие с член 6, параграф 3 от Директивата за 
местообитанията, за да бъдат прецени въздействията от този план или проект върху 
съответната(ите) защитена(и) зона(и). 

В настоящата глава са представени насоки стъпка по стъпка относно извършването на 
подходяща оценка за съвместимост по член 6, като се обръща специално внимание на 
планове и проекти за вътрешни водни пътища. 

Тъй като Натура 2000 включва най-ценните и застрашени европейски местообитания и 
видове, съвсем логично е процедурите за одобряване на благоустрояване, което може 
да окаже значително отрицателно влияние върху тези защитени зони, да са 
достатъчно строги, за да се избегне пренебрегването на общите цели на директивите 
за птиците и местообитанията. Поради това се обръща особено внимание на 
необходимостта от вземането на решения въз основа на сериозна научна 
информация и опит. Забавянията в процеса на одобрение много често се причиняват 
от лошото качество на подходящите оценки за съвместимост, което не позволява на 
компетентните органи да направят ясна преценка на въздействията на плана или 
проекта. 

Важно е също така да се избягва объркване на оценките за въздействието върху 
околната среда, които се извършват по директивите за ОВОС и за СЕО, и 
подходящата оценка за съвместимост, извършвана по член 6, параграф 3 от 
Директивата за местообитанията. Макар че тези оценки много често се извършват 
заедно, като част от интегрирана процедура, всяка от оценките има различна цел и 
разглежда въздействията върху различни аспекти на околната среда. Следователно 
СЕО или ОВОС не могат да заменят подходящата оценка за съвместимост или да 
бъдат заместени от нея (вж. глава 6). 

                                                            
59 PIANC, 2008 г. 
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Резултатът от всяка процедура за оценяване също е различен. В случай на ОВОС или 
СЕО органите трябва просто да вземат предвид въздействията. При подходящата 
оценка за съвместимост обаче резултатът е правно обвързващ за компетентния 
орган и обуславя неговото окончателно решение. Следователно, ако в подходящата 
оценка за съвместимост е установено, че ще има неблагоприятно влияние върху 
целостта на защитената зона по Натура 2000 — въпреки въвеждането на мерки за 
смекчаване, тогава планът или проектът може да бъде одобрен само ако са 
изпълнени условията на процедурата по дерогация, предвидена в член 6, 
параграф 460. 

5.2. Кога се изисква процедурата по член 6? 

Процесуалните и материалните предпазни мерки, които трябва да се прилагат към 
всеки план и проект, който може да окаже значително влияние върху защитена(и) 
зона(и) по Натура 2000, са определени в член 6 от Директивата за местообитанията. 

Тази процедура е предвидена да: 

- направи оценка на въздействията на даден план или проект, който може да има 
значително влияние за дадена защитена зона по Натура 2000 предвид целите на 
съхранението на тази зона, 

- провери дали тези въздействия няма да засегнат неблагоприятно целостта на 
защитената зона, 

- осигури механизъм за одобряване на планове и проекти, които оказват 
неблагоприятно въздействие, ако се счита, че те са необходими поради 
наложителни причини от по-важен обществен интерес и ако не съществуват по-
малко увреждащи алтернативни решения. В такъв случай трябва да се приложат 
компенсационни мерки, за да се гарантира опазването на цялостната 
съгласуваност на Натура 2000.  

Член 6, параграфи 3 и 4 от Директивата за местообитанията 

• Член 6, параграф 3: Планове или проекти, които не са непосредствено свързани с 
управлението на територията или не са необходими за него, но които поотделно 
или във взаимодействие с други планове и проекти могат да окажат значително 
влияние, се подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху 
територията от гледна точка на целите на съхраняването на тази територия. При 
съблюдаване на резултатите от оценката на въздействието върху територията и 
при спазване на разпоредбите на параграф 4 компетентните национални органи 
одобряват плана или проекта само след като установят, че той няма да има 
отрицателно влияние върху съответната територията и ако е подходящо, след 
като са получили мнението на обществеността. 

• Член 6, параграф 4: Ако даден план или проект трябва да бъде осъществен 
въпреки отрицателната 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 компенсационни мерки, за да 
осигури цялостната съгласуваност на „Натура 2000“. Държавата членка информира 

                                                            
60 Вж. Решение на Съда на Европейския съюз C-418/04. 
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Комисията за приетите от нея компенсационни мерки. Ако в съответната област 
има приоритетен природен тип местообитание и/или приоритетен вид, 
единствените съображения, които могат да бъдат посочени, са свързаните със 
човешкото здраве или обществената безопасност, с благоприятни въздействия от 
първостепенно значение върху околната среда или съгласно становището на 
Комисията — с други наложителни причини от приоритетен обществен интерес. 

В член 6, параграф 3 са използвани няколко условия, за да се определи кога е 
необходима подходяща оценка за съвместимост. Такава оценка се изисква, ако са 
изпълнени всички от следните критерии: 

• отнася се до план или проект, 

• който може да окаже значително влияние най-малко върху една защитена зона по 
Натура 2000, 

• поотделно или във взаимодействие с други планове или проекти, 

• който обаче не е непосредствено свързан с управлението на съхранението на 
защитената зона. 

Всеки от тези термини е обяснен допълнително по-долу.  

• планове или проекти:  

В директивата не е определен обхватът на термина „план“ или „проект“ по отношение 
на определени категории. Вместо това основният определящ фактор е дали те могат 
да окажат значително влияние върху дадена защитена зона или не.  

Поради това терминът „проект“ следва да се тълкува широко и да включва както 
строителни работи, така и всякакви други намеси в естествената околна среда61. 
Терминът „план“ също следва да се счита, че има широко значение, и следва да 
включва всеки план или програма, който/която служи като рамка за разрешение за 
благоустрояване. 

В този контекст е редно да се обясни взаимовръзката между член 6, параграфи 2 и 3. 
Изразеното намерение в тези два члена в общи линии е едно и също — да се избегне 
влошаването на защитени зони по Натура 2000. В случая на член 6, параграф 2 
намерението е да се избегне „влошаването …или значително обезпокояване“. В 
случая на член 6, параграф 3 целта е да се избягват всички нови планове или проекти, 
които може да имат „отрицателно влияние върху съответната територия“. 

Тъй като и двата параграфа обслужват една и съща обща цел, следва, че всички 
планове или проекти, за които не се изисква подходяща оценка за съвместимост по 
член 6, параграф 3, въпреки това трябва да съответстват на разпоредбите на член 6, 
параграф 262. 

Кога изисква подходяща оценка за съвместимост при драгиране? 

Дейностите по капитално драгиране включват изкопаването на материали от главния 
речен коридор, за да се увеличи неговата дълбочина за целите на корабоплаването. 
Ако подобна интервенция може да окаже значително влияние върху една или повече 

                                                            
61 Решение на Съда на Европейския съюз C-127/02. 
62 Решение на Съда на Европейския съюз C-127/02. 
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защитени зони по Натура 2000, ще трябва да се направи оценка за нейната 
съвместимост преди строителството да може да бъде одобрено. 

Тъй като в някои реки седиментите се натрупват по естествен път, може да е 
необходимо също така редовно да се извършва драгиране за поддръжка с цел да се 
запази нужната дълбочина на реката. Възниква въпросът дали тези периодични 
работи за поддръжка с драгиране също изискват подходяща оценка за съвместимост, 
ако има вероятност те да окажат значително влияние върху една или повече защитени 
зони по Натура 2000. 

Единственият случай, в който Съдът на Европейския съюз споменава драгиране за 
поддръжка, е в контекста на неговото решение C226/0863. Делото е отнесено до Съда 
на Европейския съюз от Административния съд на Oldenburg, който е трябвало да се 
произнесе по въпроса дали град Papenburg има право да попречи на федералното 
правителство на Германия да определи защитени зони по Натура 2000 по река Емс в 
близост до пристанищния град Papenburg в Долна Саксония. Дълбочината на този 
речен участък е увеличена през 1994 г., за да може между корабостроителницата и 
Северно море да преминават кораби с газене 7,3 м. Оттогава участъкът редовно се 
драгира, за да се поддържа тази дълбочина. Град Papenburg посочва социално-
икономически причини, за да не бъдат определени тези защитени зони, и твърди, че 
тяхното определяне би нарушило административната автономия, която е 
предоставена на местните общности от Конституцията на Германия. 

Съдът на Европейския съюз постановява, че член 4, параграф 2, първа алинея от 
Директивата за местообитанията трябва да се тълкува по такъв начин, че дадена 
държава членка да може да откаже да се съгласи с включването на една или повече 
защитени зони в проекта за списък с територии от значение за Общността, изготвен от 
Комисията, единствено при научни основания. 

По отношение на въпроса за драгирането като текуща поддръжка Съдът постановява, 
че: „Член 6, параграфи 3 и 4 от Директива 92/43 трябва да се тълкуват в смисъл, 
че продължителни работи по поддръжка на плавателни коридори в устия, които не 
са свързани с управлението на територията или не са необходими за нейното 
управление и които вече са одобрени съгласно националното право преди 
изтичането на срока за транспониране на Директива 92/43, трябва — доколкото 
представляват проект и могат да окажат значително влияние върху 
съответната територия — да бъдат подложени на оценка за въздействието им 
върху тази територия…“. 

Работите по драгиране за поддръжка обикновено само поддържат определено 
състояние на инфраструктурата и при тези обстоятелства не се определят като проект 
съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията. Въпреки това някои 
операции по поддръжката понякога може да е необходимо да се считат за 
представляващи отделни проекти, например — поради промяна в методите на 
изпълнение, условията или честотата, при които се извършват. В такъв случай всеки 
от тези проекти трябва — доколкото може да окаже значително влияние върху 
съответната защитена зона — да бъде подложен на оценка за въздействието му 
съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията. 

В същото решение Съдът разяснява, че: „Ако, по-специално предвид 
повторяемостта, естеството и условията, при които се извършват посочените 
работи по поддръжка, те могат да бъдат считани за една единствена дейност, 
по-специално, когато тяхната цел е да поддържат определена дълбочина на 

                                                            
63 OВ C 63 от 13. 3.2010 г, стр.5, на разположение на http://curia.europa.eu/  

http://curia.europa.eu/
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плавателния коридор посредством редовно драгиране, и необходимо за тази цел, 
тези работи по поддръжка могат да се приемат за част от един и същ 
проект по смисъла на член 6, параграф 3 от Директива 92/43“.  

Освен това Съдът на Европейския съюз изрично предостави права на проектите за 
драгиране с цел поддръжка, които са били разрешени преди изтичането на периода за 
транспониране на директивата. 

При всички случаи, дори член 6, параграф 3 да не се прилага, все пак  трябва да се 
спазват разпоредбите на член 6, параграф 2, т.е. трябва да се предприемат 
подходящи действия, за да се избегне „влошаването на състоянието на 
естествените местообитания на видовете, както и обезпокояване на видовете, 
за които са определени териториите, доколкото това обезпокояване може да има 
значително въздействие с оглед на целите на Директивата за 
местообитанията“.  

В идеалния случай повтарящото се драгиране за поддръжка следва да се планира и 
изпълнява по такъв начин, че да се гарантира, че то ще допринесе за постигането на 
целите както на корабоплаването, така и на целите на съхранението по Натура 2000 и 
може дори да бъде включено в плана за управление на въпросната защитена 
територия. 

Драгиране за поддръжка на река Темза, Обединеното кралство  

Когато възникнаха конфликти между Лондонския пристанищен орган и екологичните 
асоциации по отношение на въздействието върху околната среда от драгирането за 
поддръжката на приливния участък на Темза, те бяха разрешени посредством: 

• сформирането на „група за свръзка по въпросите на драгирането“, за да се осигури 
диалог и обмен на информация между заинтересованите страни,  

• създаването на уеб-базирана система за обмен на информация за ГИС, която дава 
възможност на заинтересованите страни по-добре да разберат местоположението 
и мащаба на дейността по драгирането и да участват в процеса на вземане на 
решения относно заявлението за получаване на разрешение за драгиране.  

Освен програмите за събиране на данни, моделиране и мониторинг, цялостната 
дейност включва също така промяна на техниките на драгиране от конвенционално 
драгиране и изхвърляне на материала, към по-устойчиво управление на седиментите 
и повторното им привеждане в движение. Оттогава заинтересованите страни имат по-
голямо доверие в установяването и смекчаването на екологичните въздействия и 
подобреното планиране на програмите за драгиране в периоди с по-слаба 
чувствителност на околната среда64. 

                                                            
64 Ръководство на Министерството на околната среда, храните и селските въпроси (DEFRA) за схеми за 
устойчиво драгиране за поддръжка. 
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• който може да окаже значително влияние върху защитена зона по Натура 2000 

Ясно е, че акцентът на подходящата оценка за съвместимост пада върху видовете и 
типовете местообитания, които са защитени от директивите за птиците и 
местообитанията, и по-специално онези видове и местообитания, за които 
съответните защитени зони по Натура 2000 са определени. В подходящата оценка за 
съвместимост не е необходимо да се преценява въздействието върху друга фауна и 
флора, освен ако са от екологично значение за защитени в ЕС видове и 
местообитания, които се срещат в дадената защитена зона65. Поради това обхватът 
на подходящата оценка за съвместимост по член 6, параграф 3 е по-тесен, отколкото 
на оценка по директивите за ОВОС и за СЕО, като е ограничен до въздействието 
върху защитени зони по Натура 2000 от гледна точка на техните цели на 
съхранението. 

Що се отнася до географския обхват — разпоредбите на член 6, параграф 3 не са 
ограничени до планове и проекти, които се извършват единствено в защитена зона по 
Натура 2000. Те са насочени така също към благоустрояване, предвидено за 
територии извън защитените зони по Натура 2000, което обаче може да окаже 
значително влияние върху тях. Единствено фактът, че дадена предложено 
благоустрояване не се намира в границите на защитена зона по Натура 2000, не 
изключва вероятността да се изисква подходяща оценка за съвместимост по член 6, 
параграф 3. Факторите, налагащи извършването на такава оценка не се основават на 
това дали проектът е разположен в границите на защитена зона по Натура 2000 или 
не, а на това дали има вероятност да окаже значително влияние върху защитена зона 
по Натура 2000 и целите за нейното съхранение. Например проект, разположен нагоре 
по течението от защитена зона по Натура 2000, все пак може да доведе до 
отрицателни влияния върху защитената зона, която се намира надолу по течението, в 
резултат на промени на потока или пречки пред миграцията на определени видове. В 
такива случаи проектът все пак ще трябва да бъде оценен в съответствие с 
процедурата по член 6, параграф 3.  

Това включва разглеждане на всички възможни трансгранични влияния. Ако даден 
план или проект в една държава може да окаже значително влияние върху защитена 
зона по Натура 2000 във втора държава, било то поотделно или във взаимодействие с 
други планове или проекти, тогава трябва да се направи подходяща оценка за 
съвместимост, с която да се преценят, inter alia, влиянията върху целостта на 
защитените зони по Натура 2000 във втората държава. Това съответства на 
Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен 
контекст, която е приложена в ЕС посредством директивите за ОВОС и за СЕО. Тъй 
като тези директиви обхващат планове и проекти, за които има вероятност да се 
изисква оценка съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията, 
следва, че в контекста на подходящите оценки за съвместимост, извършвани съгласно 
Директивата за местообитанията, трябва да бъдат проучени така също 
трансграничните влияния. 

Както е посочено по-горе, влиянията трябва да бъдат определени в зависимост от 
видовете и типовете местообитания, за които е определена дадената защитена зона. 
Именно от това ще зависи колко далеч от района на проекта трябва да се търсят 
възможните влияния. Например рядко растение, което е силно локализирано и се 
среща само в специалните условия на местообитанието, може да бъде засегнато само 
от проекти в непосредствена близост до него за разлика от мигриращ вид, който има 
по-широки изисквания към местообитанието и, поради това, може да бъде засегнат и 
от планове или проекти, разположени в доста отдалечени райони. 
                                                            
65 Това обаче може да се изисква в контекста на оценката по директивите за ОВОС и СЕО.  
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• поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти 

Поредица от отделни умерени въздействия могат сами по себе си да са незначителни, 
но заедно те могат да доведат до значително въздействие. Това е посочено в член 6, 
параграф 3, като се взема предвид взаимодействието на влиянията от други планове 
и проекти. В член 6, параграф 3 не е изрично определено кои други планове и проекти 
попадат в обхвата на разпоредбата за комбиниране, но е ясно, че основното 
намерение е да се отчетат кумулативните въздействия, които могат да настъпят с 
течение на времето. В това отношение следва да се имат предвид планове или 
проекти, които са приключени, одобрени, но неприключени или предложени към 
дадения момент.  

Следва да е ясно, че с разглеждането на даден предложен план или проект 
държавите членки не създават предимство за други планове или проекти в бъдеще, 
които са сходни, но все още не са предложени. Обратно, ако в даден район вече има 
одобрен един или повече проекти, това може да понижи екологичния праг по 
отношение на значимостта на въздействията за бъдещи планове или проекти в този 
район.  

Например, ако един след друг бъдат представени проекти за развитие на водните 
пътища в поредица от защитени зони по Натура 2000 или около тях и в оценката на 
първия или втория проект се стигне до заключението, че проектът няма да окаже 
неблагоприятно въздействие върху Натура 2000, но следващите проекти може да не 
бъдат одобрени, защото техните влияния, във взаимодействие с тези на предходните 
проекти, стават достатъчно значителни, така че целостта на защитената зона ще бъде 
засегнат неблагоприятно. В това отношение е важно проектите за ВВТ по определена 
река да се разглеждат от стратегическа гледна точка и във взаимодействие един с 
друг, а не просто да се преценяват като отделни, изолирани проекти. 

• не е непосредствено свързан с управлението на съхранението на защитената 
зона  

Въз основа на контекста и целта на член 6 става ясно, че терминът „управление“ се 
отнася до управление на съхранението на дадена защитена зона, т.е. терминът 
„управление“ следва да се разглежда в смисъла, в който е използван в член 6, 
параграф 1. 

5.3. Поетапна процедура за извършване на подходящи оценки за 
съвместимост 

Определената в член 6, параграфи 3 и 4 процедура трябва да се извършва в 
последователен ред. На всяка стъпка се определя дали в процеса е необходима 
последваща стъпка. Например, ако въз основа на щателна проверка бъде заключено, 
че няма да има отрицателни влияния за защитената зона по Натура 2000, тогава 
планът или проектът може да бъде одобрен без да е нужна допълнителна оценка. 

Стъпките са следните (вж. диаграма): 

• първа стъпка: проверка — на тази първоначална стъпка се определя дали даден 
план или проект трябва да бъде подложен на подходяща оценка за съвместимост 
или не. Ако има вероятност да окаже значителни отрицателни влияния върху 
защитена зона по Натура 2000, тогава се изисква подходяща оценка за 
съвместимост, 
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• втора стъпка: подходяща оценка за съвместимост — след като бъде решено, 
че се изисква подходяща оценка за съвместимост по член 6, параграф 3, трябва да 
се направи подробен анализ на влиянията на плана или проекта, поотделно или 
във взаимодействие с други планове или проекти, върху целостта на 
защитената(ите) зона(и) по Натура 2000 с оглед на нейните(техните) цели на 
съхранение. Ако в подходящата оценка за съвместимост се заключи, че ще бъде 
оказано неблагоприятно влияние върху целостта на защитената зона (въпреки 
прилагането на мерки за смекчаване), тогава компетентните органи трябва да 
откажат плана или проекта или да приложат процедурата на дерогация по член 6, 
параграф 4, 

• трета стъпка: извънредни случаи — в член 6, параграф 4 са предвидени 
дерогации от член 6, параграф 3. Следователно, ако бъде заключено, че планът 
или проектът ще окаже неблагоприятно влияние върху защитена зона по 
Натура 2000, той все пак може да бъде одобрен при извънредни обстоятелства, 
ако са изпълнени условията на член 6, параграф 4. 

От горното става ясно, че този процес на вземане на решения се основава на 
принципа на предпазливост. Акцентът трябва да бъде поставен върху обективното 
демонстриране, съпътствано от надеждни подкрепящи доказателства, че няма да има 
неблагоприятни влияния за защитената зона по Натура 2000. 

5.4. Първа стъпка: скрининг 

Първата стъпка от процедурата по член 6, параграф 3 е да се определи дали 
действително е необходима подходяща оценка за съвместимост или не, т.е. дали 
даден план или проект има вероятност да окаже значително влияние върху 
защитена зона по Натура 2000. Ако с достатъчна степен на сигурност може да бъде 
определено, че няма вероятност планът или проектът да окаже значително влияние, 
било то поотделно или във взаимодействие с други планове или проекти, тогава той 
може да бъде одобрен без по-нататъшни оценки.  

Ако има обаче някакви съмнения, трябва да се направи подходяща оценка за 
съвместимост, за да бъдат проучени задълбочено тези влияния. Това е потвърдено от 
Съда на Европейския съюз в решението по делото Waddensea (C-127/02), в което 
Съдът постановява, че: „в механизма за защита на околната среда, предвиден в 
член 6, параграф 3, не се приема за дадено, че разглежданият план или проект 
категорично оказва значителни влияния върху съответната защитена зона, а се 
изхожда единствено от вероятността за наличието на такова влияние от този 
план или проект. В случай на съмнение относно отсъствието на значителни 
влияния трябва да се направи такава оценка. Това дава възможност ефективно да 
се гарантира, че няма да се издадат разрешения за планове или проекти, които 
оказват неблагоприятно влияние върху целостта на въпросната защитена зона, 
като по този начин се допринесе за постигането на общите цели на Директивата 
за местообитанията.“  

В този контекст понятието „значително влияние“ е ясно свързано със специфичните 
характеристики и екологичните условия на защитената зона по Натура 2000, както и с 
определените типове местообитания и видове в нея. Поради това, за да се 
подпомогне установяването на чувствителните въпроси, свързани със съхранението, 
във всяка защитена зона и вероятността от значителни влияния върху тях, следва да 
се използват целите на съхранението на защитената зона и нейните екологични 
характеристики, както са посочени в стандартния формуляр за данни (за пълно 
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обяснение на същността на целите на съхранението на дадена защитена зона вж. 
раздел 5.5.1). 

С оглед обосноваване на направеното заключение следва да се предостави 
достатъчно информация и да бъдат отбелязани причините за окончателното решение 
относно това дали да се извърши подходяща оценка за съвместимост или не. 

Основни въпроси, които следва да бъдат взети предвид по време на скрининга: 

• да се установи географският обхват на плана или проекта и неговите основни 
характеристики, 

• да се установят всички защитени зони по Натура 2000, които могат да бъдат засегнати от 
плана или проекта, като се имат предвид също така възможните влияния в други държави 
и/или възможните влияния по-далеч надолу или нагоре по течението спрямо проекта и в 
околната водосборна област, 

• да се установят типовете местообитания и видовете, за които са определени защитените 
зони по натура 2000, тяхното природозащитно състояние и целите на съхранението на 
защитената зона (напр. като се направи справка в стандартния формуляр за данни за 
защитената(ите) зона(и) или плана(овете) за управление по Натура 2000, ако такъв(ива) 
има), 

• да се установи кои местообитания и видове могат да бъдат значително засегнати от 
планираните дейности, 

• да се установят други планове и проекти, които, във взаимодействие с планираните 
дейности, биха могли да окажат евентуално значително влияние върху защитените зони по 
Натура 2000, 

• да се разгледат евентуалните взаимодействия между дейностите от плана или проекта, 
било то поотделно или във взаимодействие с други планове или проекти, и съответните 
интереси, екологичните функции и процеси, които ги поддържат. 
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Фигура: Диаграма на процедурата по член 6, параграфи 3 и 4 (въз основа на методическото 
ръководство на Комисията по член 6)  

 
 
 Пряко ли е свързан планът или проектът 

(ПП) с управлението на защитената зона 
за целите на съхранение на природата 

или е необходим за това? 

Има ли вероятност ПП да окаже 
значително влияние върху защитената 

зона? 

Оценяване на въздействията с оглед на 
целите на съхранението на защитената зона.

Съществуват ли 
алтернативни решения?

Могат ли да бъдат отстранени отрицателните 
въздействия, напр.  чрез мерки за 
смекчаване?

Може да се предостави 
разрешение, ако са 

предприети подходящи 
компенсационни мерки и 
Комисията е уведомена. 

Разрешение може да се 
предостави поради други 

наложителни причини от по-
важен обществен интерес, 

след консултация с 
Комисията. Трябва да се 

предприемат 
компенсационни мерки. 

Може да се 
предостави 
разрешение  

Не трябва да се 
предоставя 
разрешение.

ДаНе

Да Не

Не

Да 

Не

Не 

Да

Да ДаНе Не

Етап 1: Скрининг 

Етап 2: Подходяща оценка за 
съвместимост 

Етап 3: 
Дерогация: член 6, 
параграф 4 

Да 

Преработване на плана или 
проекта 

Не трябва да се 
предоставя 
разрешение. 

Да 

Не 

Има ли в защитената зона приоритетно 
местообитание или вид? 

Има ли наложителни причини от 
по-важен обществен интерес? 

Има ли съображения, свързани с 
човешкото здраве или безопасност или 

важни ползи за околната среда? 

Оценяване на кумулативните въздействия и 
влиянията във взаимодействие с други 

планове и/или проекти.

Може ли да се заключи, че ПП няма да окаже 
наблагоприятно въздействие върху целостта 

на защитената зона?
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5.5. Втора стъпка: подходяща оценка за съвместимост 

След като бъде решено, че е необходима подходяща оценка за съвместимост, такава 
оценка ще трябва да бъде направена преди компетентният орган да вземе решение 
дали да разреши плана или проекта или не (C-127/02). Както е посочено по-горе, 
целта на подходящата оценка за съвместимост е да оцени въздействията на плана 
или проекта върху защитената зона с оглед на целите на съхранението, било то 
поотделно или във взаимодействие с други планове или проекти. 

Терминът „за съвместимост“ основно означава, че оценката трябва да бъде 
съвместима с нейното предназначение съгласно директивите за птиците и 
местообитанията, т.е. опазване на редките и застрашени видове и типове 
местообитания, посочени в двете директиви. „Подходяща“ означава също така, че 
оценката трябва да представлява мотивирано решение. Ако докладът не включва 
достатъчно подробна оценка на влиянията върху защитена зона по Натура 2000, или 
не предоставя достатъчно доказателства, за да се направят ясни заключения относно 
това дали целостта на защитената зона ще бъде засегната неблагоприятно или не, 
тогава оценката не изпълнява своето предназначение и не може да се счита за оценка 
„за съвместимост“. 

Оценки, които се ограничават до общи описания и предоставят само повърхностен 
преглед на съществуващите данни за природата в рамките на територията, не се 
считат за оценки „за съвместимост“ за целите на член 6, параграф 3. Това е 
потвърдено от Съда на Европейския съюз, който постановява, че „подходящата 
оценка за съвместимост следва да съдържа пълни, точни и категорични 
заключения, които са в състояние да премахнат всички основателни научни 
съмнения по отношение на влиянията на предлаганите работи върху въпросната 
защитена зона“ (Комисия/Италия, C-304/05)66. 

Съдът подчертава също така колко важно е да се използват най-напредналите научни 
познания при извършването на подходящата оценка за съвместимост, за да се даде 
възможност на компетентните органи да заключат с достатъчна степен на сигурност, 
че няма да има неблагоприятни влияния за целостта на защитената зона. В това 
отношение Съдът определи, че „всички аспекти на плана или проекта, които могат 
— било то поотделно или във взаимодействие с други планове или проекти, да 
засегнат тези цели, трябва да бъдат установени в светлината на най-
напредналите научни познания в областта“. (C-127/02, параграф 54). 

                                                            
66 Вж. също така решението на Съда на Европейския съюз по делото Castro Verde C-239/04, в което се 
стига до заключението, че „преди разрешаването на проекта трябва да се отстранят всички 
основателни научни съмнения относно отсъствието на неблагоприятни влияния върху целостта на 
защитаната зона.“ 
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Стъпки, които следва да бъдат предприети в рамките на подходящата оценка за 
съвместимост 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ОБЛАСТТА НА 
ИЗСЛЕДВАНЕ 

УСТАНОВЯВАНЕ 
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ПЛАНОВЕ И 
ПРОЕКТИ 



 Ръководство за транспорта по вътрешните водни пътища и за Натура 2000 83 

Поради специалния характер на подходящата оценка за съвместимост горещо се 
препоръчва оценката да се основава на анализи, направени от еколози с 
подходяща квалификация.  

Докладът за подходящата оценка за съвместимост по-специално следва да: 

- съдържа достатъчно подробно описание на плана или проекта, за да може 
обществеността да добие представа за неговата големина, мащаб и цели, 

- описва базовите условия и цели на съхранението на защитената зона по Натура 
2000, 

- установява неблагоприятните влияния на проекта или плана върху защитената 
зона по Натура 2000, 

- обяснява как ще бъдат избегнати тези влияния чрез смекчаване, 

- определя срокове и да посочва механизмите, чрез които ще бъдат обезпечени, 
приложени и наблюдавани мерките за смекчаване. 

Накрая, следва да се отбележи, че компетентните органи носят отговорност да се 
гарантира правилното извършване на подходящата оценка за съвместимост и че тя 
може обективно да покаже — с подкрепящи доказателства — че няма да има никакви 
неблагоприятни влияния върху целостта на защитената зона по Натура 2000 с оглед 
на целите на съхранението ѝ. 

5.5.1. Оценка на влиянията с оглед на целите на съхранението на 
защитената зона 

Както е посочено по-горе, оценката следва да разглежда възможните въздействия на 
плана или проекта върху защитената зона от гледна точка на целите на 
съхранението на защитената зона.  

Същността на целите на съхранението може да се разбере, като се разгледа начина, 
по който са избрани защитените зони по Натура 2000. Както е пояснено в глава 2, 
всяка защитена зона е включена в мрежата Натура 2000 поради нейната 
природозащитна стойност за един или повече типа местообитания, посочени в 
приложение I, или видове, посочени в приложение II към Директивата за 
местообитанията, или видове, посочени в приложение I към Директивата за птиците, 
както и редовно срещани мигриращи видове птици. 

Тази природозащитна стойност на защитената зона се отбелязва в стандартен 
формуляр за данни67 (СФД), който се изготвя за всяка защитена зона. Освен че СФД 
съдържа официалния идентификационен код на защитената зона, нейното 
наименование, местонахождение и размер, както и подробна карта, във формуляра се 
отбелязват така също екологичните характеристики на защитената зона, които са 
довели до определянето ѝ като защитена зона по Натура 2000, и се предоставя обща 
оценка на природозащитното състояние на всеки вид или тип местообитание в тази 
защитена зона (с оценка от A до D). 

Следователно СФД представлява отправна точка не само за измерване на всички 
промени в природозащитното състояние на определените типове местообитания и 
видове в защитената зона (член 6, параграфи 2 и 3), но също така за определянето на 

                                                            
67 Достъп до СДФ е възможен посредством приложението за разглеждане на Натура 2000  на 
http://natura2000.eea.europa.eu/ и се предоставят от отговорните органи за Натура 2000 във всяка 
държава/регион. . 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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целите на съхранението на защитената зона в съответствие с общите цели на 
Директивата за местообитанията (член 6, параграф 1). 

Като минимум целта на съхранението на защитената зона е да се запазят видовете и 
местообитанията, за които е определена, в същото състояние (както е отбелязано в 
стандартния формуляр за данни). Това означава да се гарантира, че те няма да се 
влошат под това равнище. 

Общата цел обаче на директивите за местообитанията (и за птиците) не е само да се 
предотврати по-нататъшното влошаване, но също така да се гарантира, че 
защитените видове и типове местообитания в ЕС ще достигнат благоприятно 
природозащитно състояние в целия си естествен ареал в ЕС. Следователно може да 
са необходими по-амбициозни цели на съхранението, за да се възстанови и подобри в 
природозащитното състояние на защитените в ЕС видове и типове местообитания, 
които се срещат в тази защитена зона (съгласно член 6, параграф 1). 

 
3.2.В. БОЗАЙНИЦИ, посочени в приложение II към Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
 

ПОПУЛАЦИЯ ОЦЕНКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 
Код Наименование Мигриращи 

Резидентни Популация Съхранение Изолация Глобално 
Порода Зима Етап 

1337 Castor fiber I P B A C A 
1355 Lutra lutra I P B A C B 
1318 Myotis 

dasychema 
I P C B C C 

1324 Myotis myotis I P C B C C 
 
3.2.Г  ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, посочени в приложение II към Директива 92/43/ЕИО на 
Съвета 
 

ПОПУЛАЦИЯ ОЦЕНКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 
Код Наименование Мигриращи 

Резидентни Популация Съхранение Изолация Глобално 
Порода Зима Етап 

1188 Bombina 
bombina 

I P B C C C 

1166 Triturus 
cristatus 

I 11-50 C B C B 

 
3.2.Д РИБИ, посочени в приложение II към Директива 92/43/ЕИО на Съвета 
 

ПОПУЛАЦИЯ ОЦЕНКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 
Код Наименование Мигриращи 

Резидентни  Популация Съхранение Изолация Глобално 
Порода Зима Етап 

1130 Aspius aspius I C C A C B 
1149 Cobitis taenia I R C A C B 
1124 Gobio 

albipinnatus 
I C A A C A 

1099 Lampetra 
fluvialis 

I V C B C B 

 

Извадка от стандартен формуляр за данни 

Ако са определени по-амбициозни цели на съхранението, тогава въздействията на 
плана или проекта трябва да бъдат измерени спрямо тези по-амбициозни цели. 
Например, ако целта е да се възстанови популацията на земеродно рибарче до 
определено равнище на популацията в рамките на 8 години и са предвидени мерки за 
съхранение, с които да се осигури постигането на това, трябва да се прецени дали 
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планът или проектът ще попречи или няма да попречи тази цел на съхранението да 
бъде реализирана. 

Ако не са определени конкретни цели на съхранението, тогава може да се счита, че 
целта на съхранението за защитената зона по Натура 2000 е да бъде запазено 
природозащитното състояние на видовете и типовете местообитания, за които е 
определена защитената зона (съгласно посоченото в СФД) и да се избегне каквото и 
да било влошаване на това състояние. 

Препоръчва се лицето, което изготвя проекта, възможно най-рано да се консултира с 
компетентните органи, които отговарят за защитените зони по Натура 2000, за да 
получи информация за дадената защитена зона, за целите на съхранението ѝ и за 
природозащитно състояние на типовете местообитания и видовете, за които е 
определена. Те ще трябва да посочат също така дали има по-подробни налични 
източници на информация по този въпрос — например план за управление, който да е 
приет за защитената зона, или доклади от мониторинг и изследвания на 
природозащитното състояние на съответните видове и типове местообитания в 
рамките на този регион или държава. 

5.5.2. Събиране на необходимата информация 

Събирането на цялата необходима информация за проекта и за защитената зона по 
Натура 2000 представлява важна първа стъпка от подходящата оценка за 
съвместимост. Това обикновено е итеративен процес. Ако първото идентифициране и 
анализът покажат наличието на сериозни пропуски в информацията, тогава може да е 
необходима допълнителна базова екологична и проучвателна полева работа, за да се 
допълнят наличните данни. Както е посочено по-горе, важно е подходящата оценка за 
съвместимост да е основана на най-напредналите научни познания в областта и да 
бъде в състояние да отстрани всички основателни научни съмнения относно 
влиянията на предлаганите дейности върху въпросната защитена зона. 

Върху целевите характеристики, които са чувствителни към действията по проекта, 
трябва да се насочат подробни изследвания и полева работа. Чувствителността 
следва да бъде анализирана както се вземат предвид възможните взаимодействия 
между проектните дейности (естество, степен, методи и т.н.) и дадените 
местообитания и видове (местонахождение, екологични изисквания, жизненоважни 
територии, поведение и т.н.). Всички полеви изследвания трябва да бъдат достатъчно 
задълбочени и дълготрайни, за да се отчете фактът, че екологичните условия могат 
да варират значително през различните сезони. Например извършването на полево 
проучване на даден вид за няколко дни през зимата няма да събере информация за 
използването на местообитанието през други по-важни периоди от годината (напр. по 
време на мигриране или размножаване). 

Събиране на информация за подходящата оценка за съвместимост 

Информацията за плана или проекта следва да съдържа данни за всички елементи, които са 
от значение за оценката. Те следва да включват най-малко следното:  

- подробна информация за планирането на дейностите за ВВТ, 

- подробни карти с точното местоположение на дейностите за ВВТ и свързаните работи по 
отношение на защитената(ните) зона(и) по Натура 2000 в дадената територия, 

- данни за предвидените дейности по време на строителните работи и тяхната 
продължителност и графика им,  

- предвидените дейности по време на експлоатацията и управлението, 
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- разпоредби за поддръжката, 

- данни за всички други планове или проекти в района, било то планирани или вече в процес 
на осъществяване. 

Информацията за защитената зона по Натура 2000 следва да съдържа най-малко следното:  

- данни за всеки от видовете и типовете местообитания, за които е определена защитената 
зона, и тяхното природозащитно състояние,  

- данни, включително екологични карти, за тяхното местоположение и общото използване на 
местообитанията в рамките на защитената зона и около нея през техния жизнен цикъл 
(напр. за  хранене, размножаване, почиване, междинно спиране или презимуване); тези 
данни трябва да бъдат актуални, тъй като видовете и местообитанията представляват 
динамични системи, като местата, в които се срещат, и съставът им могат да се променят 
през относително кратки периоди от време, 

- данните за представителния им характер, степента на изолация и популацията или ареала 
им, както в рамките на дадената защитена зона или в границите на региона или държавата 
(включително данни за размера на популацията, екотипа, структура според клас възраст и 
т.н.),  

- данни за екологичната структура и функционирането на местообитанията в рамките на 
защитената зона, 

- данни за целите на съхранението на защитената зона (включително всички планове за 
управление и т.н.),  

- ролята на зоната в рамките на биогеографския регион и мрежата Натура 2000, 

- всички други аспекти на защитената зона или дивата флора и фауна в нея, които могат да 
окажат влияние върху нейното природозащитно състояние и цели на съхранението (напр. 
текущи дейности по управление или друго благоустрояване), 

- информация за всички други планове или проекти, които биха могли да предизвикат 
кумулативни влияния. 

 
Потенциалните източници на информация за защитената зона по Натура 2000 включват: 

- стандартните формуляри за данни по Натура 2000, 

- плановете за управление по Натура 2000, 

- актуалните данни, публикувани в техническата и научна литература, 

- органите, отговорни за опазването на околната среда, научните експерти и специалисти по 
видовете и местообитанията, организации, занимаващи се с опазването на околната среда, 
местни експерти, 

- докладите по член 17 относно природозащитното състояние на защитените местообитания 
и видове на ЕС на национално и биорегионално равнище68. 

На този етап е полезно също така да се определи областта на изследване като се има 
предвид, че може да останат отрицателни влияния в много по-обширна територия от 
непосредственото местоположение на проекта за вътрешни водни пътища, например 
нагоре или надолу по течението на реката и странично във водосборния район. При 
проекти за вътрешни водни пътища е особено важно да не се определя прекалено 
тясна област на изследване, предвид надлъжната и страничната свързаност на 
реката. Областта на изследване винаги може да бъде стеснена на по-късен етап, след 
                                                            
68 През 2009 г. е публикуван първият преглед (известен като доклад по член 17) на природозащитното състояние на 
видовете и местообитанията, които са защитени съгласно Директивата за местообитанията. Състоянието се оценява 
както на държавно, така и на биорегионално равнище. Вж.: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 and 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm. 

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
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като бъдат получени достатъчно сериозни данни, за да се изключат определени 
райони. 

Консултирането на по-ранен етап с органите в областта на природата, с други научни 
експерти и природозащитни организации, ще спомогне да се гарантира изграждането 
на възможно най-пълна картина за защитената зона, срещаните 
видове/местообитания и вида на влиянията, които следва да бъдат анализирани. Те 
могат да предложат също така съвети по актуализираната научна информация, 
каквато има на разположение за защитената зона и за защитените видове и типове 
местообитания на ЕС, срещани в нея (включително плановете за управление по 
Натура 2000), и относно това какви допълнителни базови изследвания и проучвания 
на място може да са необходими, за да бъдат оценени евентуалните въздействия на 
проекта. 

Възможно е и други заинтересовани страни като НПО, работещи в областта на 
опазването на околната среда, научноизследователски институции или местни 
организации да са в състояние да предоставят допълнително местни сведения и 
екологична информация, които да са от полза за подходящата оценка за 
съвместимост.  

5.5.3. Оценка на въздействията върху защитената зона 

Оценката на въздействията на плана или проекта върху защитената зона по 
Натура 2000 може да се направи, след като всички необходими изходни данни бъдат 
събрани и тяхната изчерпателност бъде проверена.  

Както е описано по-горе, това следва да се направи с оглед на: 

- най-напредналите научни знания в областта, 

- целите на съхранението на защитената зона, 

- екологичните характеристики и природозащитно състояние на защитената зона, 
типовете местообитания и видовете, за които е била определена. 

Очевидно е, че влиянията от всеки проект са типични само за него и следва да се 
оценяват на база на конкретен случай. Това съответства на решението на Съда на 
Европейския съюз по делото Waddensea: „при оценяването на потенциалните 
влияния от даден план или проект трябва да се установи тяхната значимост с 
оглед, inter alia, на характеристиките на околната среда на защитената зона, 
която е засегната от плана или проекта, и специфичните условия в нея.“ 

Първата стъпка е да се установи кои целеви характеристики във всяка защитена зона 
могат евентуално да бъдат засегнати и следва да им се направи допълнителна 
оценка. Това е важно тъй като всеки вид и тип местообитание има свой собствен 
екологичен жизнен цикъл и свои изисквания за запазването си. Въздействията върху 
всеки от тези фактори са различни в различните защитени зони в зависимост от 
тяхното природозащитно състояние и от основните екологични условия в конкретната 
защитена зона. 

Както и при оценките на въздействието, тази оценка следва да се направи съгласно 
структурирана рамка, за да се гарантират възможно най-обективни и точни прогнози. 
За тази цел въздействията често се категоризират в следните видове: 

- с преки и непреки влияния, 

- с кратки- и дългосрочни влияния, 
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- с влияния през различните етапи на проекта (изграждане, експлоатация, 
извеждане от експлоатация), 

- с изолирани влияния и във взаимодействие с други, 

- с кумулативни влияния. 

В оценката следва да се разгледа величината на всяко установено влияние, неговият 
тип, степен, продължителност, интензитет и време на действие. 

Самата подходяща оценка за съвместимост включва разглеждането на всички аспекти 
на плана или проекта, които биха могли да окажат въздействие върху защитената 
зона. Всеки елемент на плана или проекта следва да бъде разгледан поотделно, а 
евентуалните влияния от този елемент се вземат предвид във връзка с всеки от 
видовете и типовете местообитания, за които е определена защитената зона. След 
това трябва да се разгледат влиянията за различните характеристики — както като 
цяло, така и във връзка една с друга, за да могат да бъдат установени 
взаимодействията между тях. 

Макар че акцентът трябва да бъде поставен върху видовете и местообитанията от 
значение за Общността, които са обусловили определянето на защитената зона, не 
трябва да се забравя, че тези целеви характеристики също така взаимодействат по 
сложни начини с други видове и местообитания, както и с физическата среда. 
Следователно е важно всички елементи, които се считат за съществено важни за 
структурата, функционирането и динамиката на речната екосистема, да бъдат 
проучени, тъй като всяко изменение би могло да окаже така също отрицателно 
влияние върху срещаните типове местообитания и видове. 

Предвиденото в глава 3 описание на евентуалните отрицателни влияния от 
дейностите по развитие и управление на вътрешните водни пътища върху защитените 
зони по Натура 2000 следва да спомогне за установяването на типа последствия, 
които да се търсят. 

Въздействията следва да бъдат прогнозирани възможно най-точно, а базата за тези 
прогнози трябва да бъде изяснена и документирана в подходящата оценка за 
съвместимост (това означава да се включи също така обяснение за степента на 
сигурност в прогнозата за влиянията). Както при всички оценки на въздействието, 
подходящата оценка за съвместимост следва да се извършва според структурирана 
рамка, за да се гарантират възможно най-обективните прогнози, като, по възможност, 
се използват количествено определени критерии. Това също така значително ще 
улесни задачата за определяне на мерки за смекчаване, които могат да спомогнат за 
отстраняването на прогнозираните влияния или да ги намалят до незначително 
равнище.  

Прогнозирането на вероятните въздействия може да е трудно, тъй като има нужда от 
добро разбиране на екологичните процеси и на изискванията за съхранение на 
конкретния вид или тип местообитание, за които има вероятност да бъдат засегнати. 
По тази причина при извършването на подходяща оценка за съвместимост се 
препоръчва да се обезпечат необходимите експертни консултации и научна помощ.  
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Често използвани методи за прогнозиране на въздействията: 

При извършването на подходящата оценка за съвместимост следва да се прилагат така също 
най-напредналите съществуващи техники и методи за оценяване на степента на влиянията. 
По-долу са посочени някои от често използваните техники: 

- преки измервания, например на територии със загуба на местообитания или засегнати 
такива,  съответстващи загуби на популации на видове, местообитания и общности, 

- диаграми, планове на мрежи и системи за определяне на верижни въздействия в 
резултат на преките въздействия; непреките въздействия се наричат вторични, третични и 
т.н. според начина на тяхното причиняване. Диаграмите на системите могат да илюстрират 
взаимовръзките и процесните вериги по-гъвкаво, отколкото мрежите,  

- количествени прогнозни модели за осигуряване на математически получени прогнози 
въз основа на данни и допускания за силата и посоката на въздействията. Моделите могат 
да екстраполират прогнозите, които съответстват на минали и настоящи данни (анализ на 
тенденции, сценарии, аналогии, които прехвърлят информация от други съответни места) и 
интуитивно прогнозиране. Нормативните подходи към моделирането се прилагат по 
обратен ред — по желан краен продукт се оценява дали чрез предложения проект ще 
бъдат постигнати тези цели. Прогнозното моделиране често изпълнява важна роля, тъй 
като основните въздействия нерядко са резултат от промени в хидроморфологичните 
структури вследствие на изменения в режима на утаечните процеси със сериозни 
последици за подводната флора и фауна, 

- изследванията за равнището на популация потенциално са от полза за определяне на 
влиянията на равнище популация от въздействията върху птиците или прилепите или 
морските бозайници, например, 

- географски информационни системи (ГИС), използвани за създаването на модели на 
пространствени връзки, като ограничителни слоеве, или за картографиране на 
чувствителни територии и места със загуба на местообитания. ГИС представляват 
съчетание от компютризирана картография, съхраняваща картографски данни и система за 
управление на бази данни, съхраняваща характерни признаци като земеползване или 
наклон. ГИС дават възможност съхранените променливи бързо да бъдат показвани, 
комбинирани и анализирани, 

- информацията от предишни сходни проекти може да е от полза, особено ако са правени 
количествени прогнози, които след това са наблюдавани в хода на експлоатацията, 

- експертни мнения и преценки, получени от предишен опит и консултации по сходни 
проекти за развитие на вътрешни водни пътища, 

- описание и взаимовръзка: физическите фактори (напр. воден режим, течение, подложка) 
може да са пряко свързани с разпространението и изобилието на видовете. Ако бъдещите 
физически условия могат да бъдат прогнозирани, тогава на тази база може да е възможно 
да се предвидят бъдещите промени в местообитанията и популациите или да се 
прогнозират реакциите на видовете и местообитанията, 

- извършването на анализи на капацитета включва определянето на праг на стреса, под 
който популациите и екосистемните функции могат да бъдат запазени. Това е свързано с 
определянето на потенциално ограничаващи фактори, като се разработват математически 
уравнения, за да се опише капацитета на ресурса или системата от гледна точка на прага, 
наложен от всеки ограничаващ фактор. 

Адаптирано от: Методическо ръководство относно разпоредбите на член 6, параграфи 3 и 4 от 
Директивата за местообитанията 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
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Както е посочено по-горе, по време на оценката не трябва да се пренебрегват 
кумулативните влияния. Това не е само нормативно изискване. Кумулативните 
последствия могат да окажат влияние така също върху оценката на плана или 
проекта, както и на други последващи планове или проекти, предложени за 
изпълнение на същата територия. Кумулативни влияния може да има, например, 
когато се планират няколко проекта в рамките на дадена речна система, или в 
резултат на взаимодействието на даден проект за водни пътища и друг вид дейност 
(напр. водноелектрически централи,  водовземане, промишлено охлаждане, защита от 
наводнения и т.н.). 

5.5.4. Определяне на значимостта на влиянията 

След установяването на влиянията следва да се направи оценка на тяхната 
значимост за защитената зона и нейните целеви характеристики. При определянето 
на значимостта могат да бъдат разгледани следните параметри: 

- количествени параметри на целевата характеристика: например — каква част 
от местообитанието е изгубена за дадения вид или от дадения тип местообитание. 
За някои от тях загубата дори на отделни единици или малък процент от 
територията, в която се срещат в дадена защитена зона по Натура 2000 (напр. за 
приоритетни типове местообитания и видове), трябва да се счита за значително 
въздействие. При други прагът на значимост може да е по-висок. Това отново 
зависи от видовете и от типовете местообитания, от тяхното природозащитно 
състояние във въпросната защитена зона, както и от изгледите за тяхното бъдеще; 

- качествени параметри на целевата характеристика: независимо от посочените 
количествено определени параметри, при определянето на значимостта на 
въздействията следва да се вземе предвид така също качеството на 
разпространение на целевата характеристика. Например, това може да бъде:  

• единствената защитена зона в даден регион/държава, където се срещат 
целевите характеристики (напр. целевата характеристика може да е в изобилие 
в дадена защитена зона, но това да е единственото място, където тя се среща 
и е защитена), 

• защитена зона, която е важно място за даден срещан вид (напр. основен район, 
в който се среща видът, по-големи райони с представителни места и т.н.), 

• защитена зона, в която видът е на границата на съществуване в ареала на 
разпространението си; 

- значение на защитената зона от гледна точка на биологията на видовете, 
напр.: 

• защитена зона за възпроизвеждане (места за гнездене, район на размножаване 
и т.н.), 

• местообитание за хранене, 

• възможности за подслон, 

• миграционни маршрути; 

- екологични функции, необходими за поддържането на целевите характеристики, 
както и на целостта на защитената зона. 
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Когато има съмнения или разногласия по отношение на степента на значимост, най-
добре е да се постигне по-широко съгласие между съответните експерти, напр. 
регионални и/или национални специалисти, по отношение на засегнатата целева 
характеристика, върху което да може да бъде изграден консенсус. 

Следната диаграма илюстрира структуриран подход към оценяването на възможните 
влияния върху дадена защитена зона по Натура 2000, като се използва функционален 
подход към характеристиките на Натура 2000 (напр. местоположение в системата от 
речни заливни тераси, зависимости на местообитанието/процеса). Този подход може 
да се използва също така като процес за проверка на риска с цел ранно 
предупреждение по отношение на проекти за вътрешни водни пътища, по време на 
техните проектни и идейни етапи. 
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Фигура 1: Сценарии по отношение на морфологичните/хидроложките въздействия от благоустрояването за ВВТ 
върху целостта на защитените зони по Натура 2000. 

Разчитат ли дадени характеристики, 
довели до определяне по 
Натура 2000, на естествена 
морфология/хидравлика на речния 
коридор и/или режима на водното 
ниво (напр. типове речни 
местообирания 3260 и 3270)?  

Разчитат ли дадени характеристики, 
довели до определяне по 
Натура 2000, на естествената 
хидрология на заливната тераса 
(напр. алувиални гори 91E0, 
крайречни гори 91F0 или алувиални 
ливади 6440)?

Разчитат ли някои от 
тези характеристики 
на хидрологията на 
изкуствена заливна 
тераса? 

Вече сериозно ли са 
засегнати съответните 
защитени зони по 
Натура 2000 от ВВТ или 
друга дейност? 

Може ли хидроложкият режим на 
засегнатата заливна тераса да се 
замени с изкуствени средства 
като част от благоустрояването 
за ВВТ? 

Има ли планирани или предвидени 
мерки за опазване, които ще 
възстановят защитената зона, за да 
изпълнява тя своите цели?

Може ли хидроложкият режим 
на засегнатата заливна тераса 
да се запази или подобри като 
част от благоустрояването за 
ВВТ? 

Голяма вероятност от 
неблагоприятни влияния 
върху целостта на 
защитената зона по 
Натура 2000, които не могат 
да бъдат смекчени, т.е. 
нужда от проверка по член 6, 
параграф 4 от Директивата 
за местообитанията. 

Съвместим ли е проектът за 
ВВТ с мерките за опазване 
или може ли да стане 
съвместим?  

Възможност за отстраняване на 
неблагоприятните влияния върху 
целостта на защитената зона по 
Натура 2000 чрез смекчаване 
(въпреки че е за предпочитане да 
се запази естествено 
поддържания хидроложки 
режим). 

Може ли екологосъобразният 
проект за ВВТ да допринесе за 
възстановяването на 
защитената зона по отношение 
на съответните характеристики 
по Натура 2000?

Голяма вероятност за липса 
на отрицателно влияние 
върху целостта на 
защитената зона по 
Натура 2000. 

Включва ли предвидената разработка за ВВТ река 
с една или повече защитени зони по Натура 2000 
в речния коридор? 
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5.5.5. Определяне дали е засегната целостта на защитената зона 

След като възможно най-точно бъдат прогнозирани влиянията от проекта и тяхната 
степен на значимост бъде определена, в подходящата оценка за съвместимост  
трябва да се достигне до окончателно заключение относно това дали те ще засегнат 
неблагоприятно целостта на защитената зона по Натура 2000. 

Терминът „цялост“ е ясно свързан с екологична цялост. Целостта може да се счита 
за качеството или състоянието обектът да бъде цялостен или завършен . В контекста 
на екологичната динамика терминът може да се разглежда също така в смисъл на 
устойчивост и способност за развитие по начини, които са благоприятни за 
природозащитното състояние. „Целостта на защитената зона“ може удобно да се 
определи като съгласувана съвкупност от екологичната структура, функция и 
екологичните процеси на цялата територия или защитената зона или 
местообитанията, комплекса от местообитания и/или популациите на видове, за които 
защитената зона е определена. 

Може да се счита, че дадена защитена зона има висока степен на цялост, когато 
присъщият потенциал за изпълнение на целите на съхранението е осъществен, 
запазена е способността за самостоятелно възстановяване и обновяване при 
динамични условия и се изисква минимално външно подпомагане за управлението. 

„Целостта на защитената зона“ е ясно свързан също така с целите на съхранението на 
защитената зона (вж. по-горе). Ако даден план или проект оказва неблагоприятно 
влияние върху целостта на определена защитена зона само от визуална гледна точка 
или предизвиква значителни влияния за типове местообитания или видове, различни 
от тези, за които защитената зона е определена по Натура 2000, това не се счита за 
неблагоприятно влияние по смисъла на член 6, параграф 3. От друга страна, ако един 
от видовете или тип местообитание, за които е определена защитената зона, е 
значително засегнат(о), тогава задължително и целостта на защитената зона се счита 
за неблагоприятно засегнат.  

Изразът „цялост на защитената зона“ показва, че акцентът попада върху конкретна 
защитена зона. Следователно не могат да се приемат аргументи, че може да бъде 
оправдано увреждането на дадена защитена зона или на част от нея на основанието, 
че природозащитното състояние на типовете местообитания и видовете, които се 
срещат в нея, така или иначе ще остане благоприятно в европейската територия на 
държавите членки. 

От гледна точка на целостта на защитената зона е важно да се вземат предвид 
редица фактори, включително възможността последиците да се проявят в кратко-, 
средно- и дългосрочен план. На практика оценката на целостта на защитената зона 
следва да се съсредоточи по-специално върху установяването на това дали проектът: 

• води до изменения във важни екологични функции, които са необходими за 
целевите характеристики, 

• значително намалява площта на територията, в която се срещат дадени типове 
местообитания (дори на такива с по-ниско качество), или уязвимостта на 
популации на видове, които представляват целеви характеристики в дадената 
защитена зона, 

• намалява разнообразието на защитената зона, 

• води до разпокъсаност на защитената зона, 
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• води до загуба или намаляване на основни характеристики на защитената зона 
(напр. дървесно покритие, редовни годишни наводнения), от които зависи 
състоянието на целевата характеристика, 

• пречи на постигането на целите на съхранението на защитената зона. 

5.5.6. Въвеждане на мерки за смекчаване с цел отстраняване на 
неблагоприятните влияния 

Ако в подходящата оценка за съвместимост е направено заключението, че върху една 
или повече от целевите характеристики в рамките на защитената зона и/или върху 
общата цялост на защитената зона има значителни въздействия, проектантът/органът 
следва да прецени дали е възможно в проекта да се включат мерки за смекчаване, с 
които да се премахнат част или всички неблагоприятни въздействия или да се 
намалят до равнище, при което те повече не застрашават постигането на целите на 
съхранението на въпросната защитена зона и не засягат неблагоприятно целостта на 
защитената зона.  

По съвет на своите експерти в областта на екологията или съответните органи, 
отговорни за опазването на природата, компетентният орган може да обвърже 
одобряването на проекта с въвеждането на такива мерки за смекчаване. 

От горното става ясно, че мерките за смекчаване трябва да бъдат разработени 
специално за отстраняване или намаляване на отрицателните влияния, които са 
установени в хода на подходящата оценка за съвместимост. Мерките за 
смекчаване не трябва да бъдат бъркани с компенсационните мерки, които се 
предвиждат за компенсиране на причинените щети. Предприемането на 
компенсационни мерки може да се разглежда само ако планът или проектът е приет, 
тъй като е счетен за необходим поради наложителни причини от приоритетен 
обществен интерес и когато не съществуват алтернативи (съгласно член 6, 
параграф 4 — вж. по-долу). 

Тези мерки за смекчаване следва да съдържат: 

- подробни данни за всяка от предложените мерки и обяснение как ще отстрани или 
намали установените неблагоприятни въздействия, 

- сведения за това как ще бъдат осъществени и от кого, 

- график за изпълнение, който да е съгласуван с плана или проекта (възможно е  да 
се наложи някои от тях да бъдат осъществени преди разработката да може да 
продължи), 

- данни как ще бъде наблюдавана мярката и как резултатите ще бъдат включени в 
ежедневната работа на проекта за ВВТ (адаптивно управление — вж. по-долу). 

Това ще даде възможност на компетентния орган да оцени мерките за смекчаване 
като част от подходящата оценка за съвместимост (втори кръг) и да определи дали те 
са достатъчни или подходящи за отстраняване или намаляване на установените 
неблагоприятни влияния или не (и дали поради недоглеждане не причиняват други 
неблагоприятни влияния за въпросните видове и типове местообитания). Ако мерките 
за смекчаване се считат за достатъчни, те ще бъдат включени като съставна част на 
спецификацията на окончателния план или проект. 
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В случай на проекти за развитие на вътрешните водни пътища смекчаването може да 
включва широк диапазон от мерки, в зависимост от видовете и типовете 
местообитания. Например мерките могат да включват: 

• планиране на дейностите по изграждане и поддръжка по такъв начин, че те да се 
извършват извън важните периоди за жизнения цикъл на защитените видове (напр. 
извън периодите за размножаване или мигриране) — т.нар. „екологични прозорци“, 

• изграждане на проходи или странични канали за преминаване на риба край 
бентове и язовири, за да се даде възможност за мигриране и разпространение на 
видовете — особено на рибата — нагоре и надолу по течението на реката, 

• използване и разработване на мерки, които са по-близки до естествените, за 
укрепване на речните брегове (вместо трошляк) и буни за запазване или 
насърчаване на възстановяването на естествените характеристики на 
местообитанията, които са важни за бентосната фауна и флора и за всички по-
високи растения и животински видове, които обикновено се срещат в защитената 
зона, 

• забрана за извършването на определени дейности като почистване на корпуса на 
кораба, регулиране скоростта на кораба или иновативни проекти на кораби с оглед 
намаляване на неблагоприятните влияния и т.н.69 

Важно е при разглеждането на подходящи мерки за смекчаване първо да се вземат 
предвид онези мерки, с които въздействията могат да се отстранят при източника и, 
само ако те не са възможни — следва да се проучват други мерки за смекчаване, с 
които отрицателните влияния от проекта поне могат значително да бъдат намалени 
или  отслабени. 

При извършването на подходяща оценка за съвместимост проектантът може да 
пожелае да предложи мерки за смекчаване още на този етап. Фактът обаче, че 
проектантът представя предложение за мерки за смекчаване заедно с проекта, не 
освобождава проекта от извършването на подходяща оценка за съвместимост, макар 
че би трябвало да ускори процеса на одобряване. 

В допълнение към установяването на евентуалните влияния върху защитената зона с 
оглед на целите на съхранението ѝ с подходящата оценка за съвместимост ще може 
да се провери дали предложените мерки за смекчаване са достатъчни, за да 
отстранят установените неблагоприятни влияния или да ги намалят до равнище, при 
което те повече не засягат целостта на защитената зона, като в този случай проектът 
може да бъде одобрен незабавно. Този подход отнема по-малко време, отколкото ако 
се чака, докато оценката констатира наличието на значителни влияния, и едва тогава, 
с цел отстраняването им, се започне с установяване на възможните мерки за 
смекчаване. 

5.5.7. Мониторинг и адаптивно управление 

При извършването на подходящи оценки за съвместимост на планове или проекти по 
смисъла на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията може да е 
необходимо да се прибегне до принципа на предпазливост. Оценката трябва да бъде 
съсредоточена върху обективното показване — с подкрепящи доказателства, 
включително извършването на необходимите изследвания и да бъде основана върху 

                                                            
69 Съображения за понижаване на въздействието на корабите върху околната среда — доклад на PIANC, февруари 2008 г. 
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най-напредналите научни познания, че няма да има неблагоприятни влияния върху 
целостта на защитената зона по Натура 2000.  

Въпреки това може да се използва адаптивно управление за справяне със ситуации, 
когато, било то поради научни ограничения или поради несигурност относно 
функционирането на комплексните и динамични екосистеми, не е възможно 
компетентните органи напълно да се уверят в отсъствието на неблагоприятни 
влияния, макар че са разсеяни всички основателни научни съмнения. 

В случай на каквато и да било останала научна несигурност по отношение на 
влиянията от мерките за смекчаване или от компенсационните мерки трябва да бъде 
предвидена строга схема за мониторинг и предварително определен и валидиран 
пакет с подходящи корективни мерки. Тези мерки трябва да дават възможност за 
корекция на мерките за смекчаване и/или на компенсационните мерки в съответствие 
с установените по този начин въздействия и да гарантират неутрализирането на 
непредвидените първоначално неблагоприятни влияния. 

5.6. Подходяща оценка за съвместимост на планове и програми 

Описаната по-горе процедура се отнася до подходящите оценки за съвместимост, 
които се извършват за отделни проекти. Подходящи оценки за съвместимост се 
изискват обаче също така за планове и програми, например национални или 
регионални планове за инфраструктура по вътрешните водни пътища70. Подходящата 
оценка за съвместимост на даден план или програма, разбира се, ще бъде на много 
по-стратегическо равнище, но процесът по същество е същият като и за проекти. 
Следователно в подходящата оценка за съвместимост  следва да се вземе предвид 
влиянието на плана или програмата — поотделно и във взаимодействие с други 
планове или проекти, върху целостта на защитените зони по Натура 2000. 

Мащабът на предприетата работа по извършване на оценката следва да съответства 
на географският обхват на плана и на естеството и величината на всички установени 
последици. Подходящата оценка за съвместимост не трябва да се прави по-детайлна, 
нито да се използват повече ресурси, отколкото е необходимо за целта ѝ. Не би било 
подходящо и практично влиянията  да се оценяват с такава степен на подробности, 
която нормално се изисква при подходящата оценка за съвместимост на равнище 
проект. Въпреки това трябва да бъде получена достатъчно информация, за да се даде 
възможност за извършването на подходящата оценка за съвместимост, което може да 
наложи провеждането на допълнителни проучвания. 

Принципът на пропорционалност се прилага така също при по-стратегически планове 
или стратегии, когато не е възможно да се установят влиянията върху отделните 
защитени зони,. В такъв случай анализът следва да се съсредоточи върху общите 
ограничения и основните рискове. Основната цел обаче във всеки един момент е да 
се избегне или отстрани каквото и да било предвидимо неблагоприятно влияние върху 
целостта на защитените зони по Натура 2000 или да се отстранят всички основателни 
причини за безпокойство, че такова неблагоприятно влияние може да настъпи. Ако 
планът бъде променен значително в даден момент преди одобряването му, 
промените също трябва да бъдат разгледани в подходящата оценка за съвместимост. 

                                                            
70 Съдът на Европейския съюз потвърди, че член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията 
трябва да се прилага при планове за земеползване, които могат да окажат значително въздействие 
върху дадена защитена зона по Натура 2000. Решение на Съда на Европейския съюз по дело C-6/04, 
Комисията срещу Обединеното кралство, 20 октомври 2005 г. 
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При планирането на високо равнище (напр. национални/регионални планове) 
смекчаването по-скоро означава определяне на широки параметри, които следва да 
бъдат разработени по-подробно на по-ниско равнище, където да бъде възможно да се 
определят екологични параметри, както и параметри за мястото и времеви, правни и 
финансови параметри, като всяко заявление за планиране трябва да отговаря на тези 
параметри. Те следва да бъдат валидирани от съответните органи, такива като 
органи, отговорни за опазването на природата, за да се гарантира, че те са подходящи 
и осъществими. 

Основната полза от извършването на подходящи оценки за съвместимост на равнище 
план или проект е, че по този начин на по-късен етап могат да бъдат избегнати 
каквито и да било евентуални конфликти със защитени зони по Натура 2000, когато 
дойде време за оценяване на въздействията на отделните проекти чрез изместването, 
например, на дейностите далеч от защитените зони по Натура 2000. Това налага 
обвързаните страни да проучат по-малко увреждащи решения за изпълнение на 
целите на плана още на много ранен етап от процеса на планиране, но ги и насърчава 
също така да разработват по-интегриран и цялостен подход към благоустрояването за 
ВВТ (за подробности вж. глава 6 относно добри практики за интегрирано планиране за 
ВВТ). 

5.7. Заключения от подходящата оценка за съвместимост 

Одобряването на плана или проекта е отговорност на компетентните национални 
органи като се имат предвид заключенията от подходящата оценка за съвместимост 
на влиянията на плана или проекта върху съответната защитена зона по Натура 2000. 
Одобряването може да бъде направено едва след като се установи, че той няма да 
окаже неблагоприятно въздействие върху тази защитена зона. Ако заключенията са 
положителни, в смисъл че няма останали основателни научни съмнения относно 
липсата на влияния върху защитената зона, компетентните органи могат да дадат 
съгласието си за плана или проекта. 

Следователно тежестта пада върху това да се докаже липсата на влияния, а не 
тяхното наличие, което отразява принципа на предпазливост (дело C-157/96). Това е 
потвърдено от няколко решения на Съда на Европейския съюз. В делото Waddensea 
(C-127/02) Съдът потвърждава, че „даден план или проект […] може да получи 
разрешение само ако компетентните национални органи са убедени, че той няма 
да окаже неблагоприятно въздействие върху целостта на съответната защитена 
зона. Ако все пак има съмнения относно липсата на неблагоприятни влияния върху 
целостта на защитената зона, свързани с разглеждания план или проект, 
компетентният орган ще трябва да откаже издаването на разрешение.[…] 
компетентните национални органи следва да одобрят (даден план или проект) 
само, ако са се уверили, че той няма да окаже неблагоприятно въздействие върху 
целостта на тази защитена зона. Такъв е случаят, когато няма основателни 
научни съмнения относно липсата на такива влияния.“ 

Подходящата оценка за съвместимост и нейните заключения следва да бъдат ясно 
документирани. В тази връзка докладът относно подходящата оценка за 
съвместимост следва да бъде достатъчно подробен, за да се покаже как и на каква 
научна база е взето окончателното решение. 
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5.8. Процедура по дерогация според член 6, параграф 4 

В член 6, параграф 4 са предвидени изключения от общото правило на член 6, 
параграф 3. В него са определени условията, които трябва да бъдат спазени и 
стъпките, които следва да бъдат предприети, преди компетентният национален орган 
да може да разреши даден план или проект, за който е преценено, че засяга 
неблагоприятно целостта на дадена защитена зона по член 6, параграф 3. 

В член 6, параграф 4 се изисква компетентните органи преди да вземат решение дали 
да разрешат даден план или проект, който може да окаже неблагоприятно влияние 
върху определена защитена зона, да се уверят, че са спазени следните условия:  

1. предложената за одобрение алтернатива уврежда в най-малка степен 
местообитанията, видовете и целостта на защитената зона по Натура 2000 и няма 
друга осъществима алтернатива, която не би засегнала целостта на защитената 
зона; 

2. съществуват наложителни причини от по-важен обществен интерес, които 
оправдават разрешаването на плана или проекта, включително такива от социален 
или икономически характер; 

3. предприети са всички необходими компенсационни мерки, за да се осигури 
цялостната съгласуваност на мрежата Натура 2000.  

Редът, в който се разгледат тези условия, е важен, тъй като на всяка стъпка се 
определя дали се изисква следваща стъпка. Ако, например, бъде установено, че има 
алтернатива на въпросния план или проект, тогава не е необходимо да се проучва 
дали първоначалният план или проект е от по-важен обществен интерес или да се 
разработват подходящи компенсационни мерки, тъй като този план или проект в 
никакъв случай не може да бъде разрешен, ако съществува жизнеспособна 
алтернатива.  

5.8.1. Доказване на липсата на алтернативни решения 

Търсенето на алтернативи може да бъде доста широко и следва да бъде свързано с 
целите на плана или проекта, които са от обществен интерес. То може да включва 
алтернативни местоположения, различни мащаби или проекти на благоустрояването, 
както и алтернативни процеси. Тези решения могат да включват, inter alia:  

• алтернативни местоположения или маршрути, не само в рамките на територията, 
но също така в други региони/държави, 

• различни мащаби или проекти на благоустрояването,  

• различни методи на строителство, или  

• алтернативни процеси, 

• алтернативни подходи към изпълнението на целите на плана или проекта.  

Макар че изискването да се търсят алтернативи попада в обхвата на член 6, 
параграф 4, на практика е полезно проектантът да разгледа всички възможни 
алтернативи възможно най-рано, когато извършава първоначалното планиране на 
своя проект за развитие, като по-специално разгледа онези алтернативи, които водят 
до решения от полза както за корабоплаването, така и за опазването на природата 
(вж. глава 4). Ако на този етап бъде намерена подходяща алтернатива, която няма 
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вероятност да окаже значително влияние върху дадена защитена зона по 
Натура 2000, тогава тя може да бъде одобрена незабавно и няма да е необходима 
подходяща оценка за съвместимост.  

В случай обаче, че е направена подходяща оценка за съвместимост на проекта и 
заключението от нея е, че върху целостта на защитената зона ще бъде оказано 
неблагоприятно влияние, тогава компетентните органи следва да определят дали 
съществуват алтернативни решения. Следва да бъдат анализирани всички 
осъществими алтернативи, по-специално техните относителни резултати по 
отношение на целите на съхранението на защитената зона по Натура 2000 и целостта 
на защитената зона. 

Избраните алтернативни решения също трябва да бъдат подложени на нова 
подходяща оценка за съвместимост, ако има вероятност да окажат значително 
влияние върху същата или върху друга защитена зона по Натура 2000. Обикновено, 
ако алтернативата е сходна с първоначалното предложение, в хода на подходящата 
оценка за съвместимост може да се използва голяма част от информацията, която е 
била необходима за първата подходяща оценка за съвместимост. 

Диаграма на условията на член 6, параграф 4 
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5.8.2. Наложителни причини от по-важен обществен интерес 
(НППОИ) 

Ако алтернативни решения не съществуват или има решения с още по-отрицателни 
влияния върху целите на съхранението или целостта на съответната защитена зона, 
компетентните органи трябва да проверят дали има наложителни причини от по-важен 
обществен интерес, които да обосновават разрешаването на плана или проекта 
въпреки факта, че той може да окаже неблагоприятно въздействие върху целостта на 
защитената(ите) зона(и) по Натура 2000.  

В Директивата не е формулирано определение за понятието „наложителна причина от 
по-важен обществен интерес“. Въпреки това от изразеното в текста става ясно, че, за 
да бъде разрешен един план или проект в контекста на член 6, параграф 4, той трябва 
да отговаря и на трите условия, посочени по-долу:  

- трябва да са налице наложителни причини за осъществяването на плана или 
проекта — в този смисъл „наложителни“ ясно означава, че проектът е съществено 
важен за обществото, а не просто желателен или полезен, 

- планът или проектът трябва да бъде от по-важен интерес — с други думи трябва 
да е доказано, че изпълнението на плана или проекта е дори по-важно от 
постигането на целите на директивите за птиците и местообитанията. Ясно е, че не 
става дума за всеки вид обществен интерес със социален или икономически 
характер, по-специално когато се разглежда на фона на особената тежест на 
интересите, които са защитени от директивата (вж. напр. съображение 4 от нея, в 
което се казва „природното наследство на Общността“). С основание може да се 
приеме също така, че общественият интерес може да е по-важен само ако е 
дългосрочен интерес; краткосрочните икономически интереси или други 
интереси, които ще донесат само краткосрочни ползи за обществото, не могат да 
превишават по значение дългосрочните интереси на съхранението, които са 
защитени от Директивата. 

- трябва да бъде от обществен интерес — от формулировката става ясно, че само 
обществени интереси могат да се сравняват с целите на съхранението в 
съответствие с Директивата. Следователно проекти, разработвани от частни 
образувания, могат да се разглеждат само ако в тях се обслужват или са доказани 
такива обществени интереси. 

В член 6, параграф 4, втора алинея се споменават „здравето на човека, обществената 
безопасност и благоприятни въздействия върху околната среда от първостепенно 
значение“ като примери за подобни наложителни причини от по-важен обществен 
интерес. Споменават се също така „други наложителни причини от приоритетен 
обществен интерес“ от социален или икономически характер. Проектите по ТЕМ-Т, 
които допринасят за постигането на основни цели на Съюза, като безпроблемното 
функциониране на вътрешния пазар и засилването на икономическото и социално 
сближаване, и които имат също така специфичните цели да позволяват мобилността 
на хората и стоките и да гарантират достъпността на всички региони на Съюза, 
несъмнено могат да се считат за важни инвестиции от обществен интерес. Въпреки 
това решението дали тези проекти са наложителни и по-важни винаги трябва да се 
вземе на база конкретен случай. 

Следва да се отбележи, че условията за по-важен обществен интерес са дори по-
строги, когато става дума за осъществяването на даден план или проект, който може 
да окаже неблагоприятно въздействие върху целостта на защитена зона по 
Натура 2000, в която има приоритетни типове местообитания и/или видове, когато са 
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засегнати именно тези типове местообитания и/или видове. Те могат да бъдат 
оправдани само ако наложителните причини от по-важен обществен интерес се 
отнасят до:  

- човешкото здраве и обществената безопасност, или  

- благоприятни въздействия върху околната среда от първостепенно значение, или  

- други наложителни причини, ако становището на Комисията е предоставено преди 
да бъде дадено одобрение на плана или проекта. 

Становищата, предоставени от Комисията в рамките на член 6, параграф 4, 
илюстрират вида на проектите, които са одобрени поради наложителни причини от по-
важен обществен интерес71. Например в приетите до момента становища следните 
причини, наред с другото, са приети от Комисията като по-важни: създаване на 
значителен брой работни места, значително положително въздействие върху 
регионалната или националната икономика, подобряване на условията на живот на 
местното население. 

5.8.3. Компенсационни мерки 

Ако са изпълнени горните две условия, тогава органите трябва да гарантират също 
така приемането и прилагането на компенсационни мерки преди да може се даде 
старт на проекта. Следователно компенсационните мерки представляват „последното 
средство за компенсиране“ и се използват само когато е взето решение за 
осъществяване на плана или проекта, защото е показано, че алтернативни решения 
няма и че проектът е необходим поради наложителни причини от по-важен обществен 
интерес, при описаните по-горе условия. 

Компенсационните мерки по член 6, параграф 4 са ясно разграничени от мерките за 
смекчаване, които се прилагат в съответствие с член 6, параграф 3. Мерките за 
смекчаване са онези мерки, чиято цел е да се сведат до минимум или дори да се 
отстранят отрицателните въздействия върху защитената зона, които могат да 
възникнат в резултат на осъществяването на даден план или проект. 
Компенсационните мерки, от друга страна, в тесен смисъл са независими от проекта. 
Тяхното предназначение е да поправят или компенсират остатъчните отрицателни 
влияния от плана или проекта (след прилагането в плана или проекта на всички 
възможни мерки за смекчаване), за да се запази цялостната екологична съгласуваност 
на мрежата Натура 2000. Компенсационните мерки трябва да могат изцяло да 
компенсират щетите, които са причинени на защитената зона и нейните целеви 
характеристики, и трябва да са достатъчни, за да се гарантира запазването на 
цялостната съгласуваност на  Натура 2000.  

С цел да се осигури запазването на цялостната съгласуваност на Натура 2000 
предложените компенсационни мерки за даден план или проект следва по-специално: 

а) да допринасят за съхранението на засегнатите типове местообитания и видове в 
рамките на съответния биогеографски регион или в рамките на същия ареал, 
миграционен маршрут или район на презимуване за видовете във въпросната 
държава членка; 

б) да предоставят функции, които са съпоставими с функциите, обосновали избора 
на първоначалната защитена зона, по-специално по отношение на правилното 
географско разпределение; 

                                                            
71 http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm
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в) да са допълнителни към нормалните задължения по директивата, т.е. те не могат 
да заместят съществуващите ангажименти, като прилагането на планове за 
управление по Натура 2000. 

Според съществуващите насоки на Комисията72 компенсационните мерки по член 6, 
параграф 4 могат да включват едно или повече от следните: 

- пресъздаването на съпоставимо местообитание или биологично подобряване на 
местообитание, чието състояние е под нормалните стандарти, в рамките на 
съществуваща определена защитена зона, при условие че това надхвърля целите 
на съхранението на защитената зона, 

- добавяне в мрежата Натура 2000 на нова защитена зона, която е със съпоставимо 
или по-добро качество и състояние от първоначалната защитена зона, 

- пресъздаване на съпоставимо местообитание или биологично подобряване на 
местообитание, чието състояние е под нормалните стандарти, извън определена 
защитена зона, което след това се включва в мрежата Натура 2000. 

Типовете местообитания и видовете, които са засегнати отрицателно, трябва като 
минимум да бъдат компенсирани в съпоставими пропорции, но, като се имат предвид 
големите рискове и научната несигурност, които са свързани с опитите за 
пресъздаване или възстановяване на местообитания, чието състояние е под 
нормалните стандарти, горещо се препоръчва да се прилагат съотношения от доста 
над 1:1 или повече, за да се гарантира, че мерките действително осигуряват 
необходимото компенсиране.  

Счита се за добра практика компенсационните мерки да се прилагат възможно най-
близо до засегнатата територия, за да бъдат увеличени до максимум шансовете за 
защита на цялостната съгласуваност на мрежата Натура 2000. Следователно най-
предпочитаният вариант е прилагането на компенсационни мерки в рамките на или 
близо до съответната защитена зона по Натура 2000, на място, в което има 
подходящи условия за успеха на мерките. Това обаче не винаги е възможно и е 
необходимо да се определи набор от приоритети, които да се прилагат при търсенето 
на места, отговарящи на изискванията на Директивата за местообитанията. При тези 
обстоятелства вероятността от дългосрочен успех най-добре може да бъде оценена 
чрез рецензирани научни изследвания на тенденциите. 

Държавите членки следва да обръщат специално внимание, ако бъде представен 
план или проект с отрицателно въздействие върху редки естествени местообитания 
или естествени местообитания, на които е нужен продължителен период от време, за 
да постигнат същите екологични функции. Компенсирането на каквито и да било 
загуби в някои местообитания и видове може просто да не е възможно в рамките на 
разумен период от време, тъй като тяхното развитие може да отнеме десетилетия. 

Накрая, компенсационните мерки следва да бъдат предприети и напълно 
функциониращи преди започването на работите по плана или проекта. Това ще 
спомогне за смекчаването на вредните влияния от проекта върху видовете и 
местообитанията, като им предложи подходящи алтернативни местоположения в 
компенсационната територия. Ако това не може да бъде постигнато изцяло, 
компетентните органи следва да изискат допълнителни компенсации за междинните 
загуби, които междувременно могат да настъпят.  
                                                            
72 Насоки по член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията; разясняване на понятията за: 

алтернативни решения, наложителни причини от по-важен обществен интерес, компенсационни 
мерки, цялостна съгласуваност, позиция на Комисията:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_art6_4_en.pdf
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Информацията за компенсационните мерки следва да бъде представена на 
Комисията преди прилагането им и преди осъществяването на въпросния план или 
проект. Следователно се препоръчва информацията за компенсационните мерки да 
бъде предоставена на Комисията веднага след приемането им в процеса на 
планиране, за да може Комисията, в качеството си на пазител на Договора, да 
прецени дали разпоредбите на Директивата са приложени правилно. 
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6. ВРЪЗКИ МЕЖДУ ДИРЕКТИВИТЕ ЗА ПТИЦИТЕ 
И МЕСТООБИТАНИЯТА И ДИРЕКТИВИТЕ 
РДВ, ЗА ОВОС И ЗА СЕО 

 

6.1. Въведение  

Освен директивите за птиците и местообитанията има редица други нормативни 
актове на ЕС в областта на околната среда, които са от значение за транспорта по 
вътрешните водни пътища. По-специално това са Рамковата директива за водите, 
Директивата за стратегическа екологична оценка, Директивата за оценка на 
въздействието върху околната среда и Директивата за риска от наводнения73. В 
настоящата глава са разгледани начините, по които тези директиви си взаимодействат 
с директивите за птиците и местообитанията в контекста на транспорта по вътрешните 
водни пътища. 

С оглед на многофункционалния характер на реките като цяло си струва да се прилага 
в по-висока степен цялостен и координиран подход към тяхното управление и 
развитие, така също по отношение на прилагането на законодателството на ЕС в 
областта на околната среда. 

6.2. Връзки между РДВ и директивите за птиците и местообитанията 

Очевидно е, че има сериозни връзки между РДВ и директивите за птиците и 
местообитанията. Поне отчасти те са насочени към една и съща тематика, а именно 
— водните екосистеми и сухоземните екосистеми и влажните зони, които пряко 
зависят от тях — като те в общи линии имат сходни амбиции от гледна точка на 
целите да се гарантира спиране на влошаването на реките и да се подобри 
екологичното състояние на тези водни екосистеми. 

В РДВ има ясно позоваване на директивите за птиците и местообитанията, което 
гарантира кръстосаното им спазване (член 4, параграф 1, буква в), член 4, 
параграфи 2, 8 и 9, член 6 и приложение IV, член 8 и приложение V (т. 1.3.5), член 11, 
параграф 3, буква а) и приложения VI и VII от РДВ). 

• В член 6 по-специално се призовават държавите членки да създадат регистър на 
всички области в рамките на всеки район на речен басейн, определени като 
изискващи специално опазване съгласно специфичното законодателство на 
Общността за опазване на повърхностните и подземните им води или за 
съхранение на местообитанията и видовете им, зависещи директно от водите“. 
Това включва районите, които са определени за защита на местообитанията или 
видовете, в които поддържането или подобряването на състоянието на водата е 
важен фактор за тяхната защита, включително съответните защитени зони по 
Натура 2000, определени по директивите за птиците и местообитанията. В плана 
за управление на речния басейн следва да бъдат включени карти на тези 
територии. 

                                                            
73 Съществуват също така редица директиви на ЕС в областта на околната среда, чиито предмет са 
въздухът, замърсяването на водите и потреблението на енергия, които също биха могли да се свържат 
със сектора на ВВТ, но те не са разгледани в настоящото ръководство.  
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• В член 8 се изисква създаването на програми за мониторинг на състоянието на 
водите с цел изготвянето на съгласуван и подробен обзор на състоянието на 
водите на територията на всеки район на речен басейн. Тъй като директивите за 
птиците и местообитанията също изискват мониторинг на видовете и типовете 
местообитания, които са защитени от тях, налице са съществени възможности за 
координиране на тези програми за мониторинг, за да се подкрепят взаимно и да се 
реализират икономии. 

• В член 11, в който е очертано съдържанието на програмата от мерки, се изисква 
също така включването на мерки за изпълнението на директивите за птиците и 
местообитанията, доколкото тези мерки са необходими за защитените видове и 
местообитания, които пряко зависят от водата и са обхванати от двете директиви. 
С други думи мерките в защитени територии следва да бъдат включени в 
програмата от мерки на плана за управление на речния басейн. Тези мерки 
представляват допълнителни мерки за постигането на по-строгите цели на 
съхранението на защитените територии, с които може да се постигне повече от 
„добро екологично състояние“ и които са определени в друго законодателство на 
Съюза, съгласно които тези защитени територии са били определени. Фактът, че в 
РДВ е определен краен срок до 2015 г. за постигането на „добро екологично 
състояние“, следва да даде допълнителен тласък за ранното прилагане на мерките 
за съхранението на видовете и типовете местообитания, които са защитени в 
съответствие с директивите за птиците и местообитанията. 

Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Натура 2000: 

свързване на местообитания за съхранението на рибата в река Дунав 74 

Интегрираните подходи са от основно значение за инициативата за ПУРБ, с която се 
насърчава съвместното планиране и хармонизираните действия в крайречните местообитания. 
Няколко различни проекта по програма LIFE са активно обвързани в подкрепата на такива 
координирани дейности по ПУРБ, като резултатите от наскоро приключен проект по програма  
LIFE по река Дунав в Австрия предоставят добър пример за това какво може да се постигне 
чрез свързана работа по съхранение на влажните зони.  

Река Дунав и нейните притоци представляват една от най-важните системи от водните пътища 
в ЕС. Голям брой естествени хидроложки характеристики в дунавския басейн са променени, за 
да се подсили техния социално-икономически потенциал. Въздействията на тези интервенции 
обаче могат да имат отрицателни влияния за рибата или други видове, които зависят от реките 
за мигрирането и размножаването си.  

Австрийските партньори в опазването на природата, които са ангажирани с разработването на 
ПУРБ за река Дунав, са определили програма от действия в помощ на подобряването на 
състоянието на местообитанията за защитените видове риба. В рамките на тази по-широка 
програма на ПУРБ, е отпуснато подпомагане по програма LIFE на проект за управление на 
реката. В проекта са включени две взаимосвързани действия в близост до устието на притока 
Ибс в Долна Австрия. И двете части на проекта по програма LIFE „Връзка Дунав — Ибс“ 
постигат голям успех, тъй като има полза за до четиридесет различни вида риба. Проектът 
включва възстановяване на естествените условия в местообитанията по устието на река Ибс и 
създаване на спомагателен канал за рибата около водноелектрическата централа на река 
Мелк.  

Последното вече дава възможност на рибата да мигрира отново по река Дунав покрай 
централата и открива непрекъснат речен участък от 22 km по река Дунав плюс 13 km по река 
Ибс. Тези резултати допълват действията по два други проекта по програма LIFE, които 
функционират в близост и чиято цел е да се подобрят местообитанията по протежение на 

                                                            
74 http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestnat09.pdf.  

http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/bestprojects/documents/bestnat09.pdf
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речен участък с дължина 90 km. Измежду рибите, за които вече е документирано, че 
преминават по спомагателния канал с дължина 2 km, финансиран по програма LIFE, има и 
застрашени видове като голяма вретенарка (Zingel zingel), малка вретенарка (Zingel streber) и 
ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer). Високотехнологични инженерни решения 
гарантират динамичен отток през канала с меандри, който е изграден от естествени материали 
—по бреговете са засадени около 5 000 върби.  

Новият миграционен маршрут на рибата се допълва от дейността за подобряване на 
териториите за размножаване на рибата в близост до устието на река Ибс. Там са 
възстановени естествените хидроложки функции чрез премахването на инфраструктурата, с 
която преди това се контролираше вливането на Ибс в река Дунав. Резултатите от действията 
по проекта позволяват да се възстанови естественото сливане на двете реки, където се 
съдържат разнообразни структури на местообитания. Това ново устие вече е колонизирано 
като място за размножаване на дунавската риба, включително защитени видове като мъздруга 
(Rutilus pigus), както и от птици и бозайници като късокрилия кюкавец (Actitis hypoleucos), 
земеродното рибарче (Alcedo atthis), европейския бобър (Castor fiber). 

Посредством свързването на миграционните пътища и възстановяването на естествените 
места за размножаване на застрашени видове риба проектът по програма LIFE „Връзка Дунав 
— Ибс“ показва естеството на синергиите, които могат да бъдат постигнати чрез координирано 
планиране на различни дейности за съхранение в речните басейни на ЕС. Очаква се този 
пример за добра практика в Австрия да бъде първият от много в цяла Европа, които да се 
осъществят в резултат на ПУРБ. 

Разбира се, степента, в която мерките за постигане на добро екологично състояние 
съвпадат с необходимите за съхранението на защитените видове и местообитания в 
ЕС, зависи от конкретните обстоятелства около всеки воден обект. Въпреки това — с 
тясното обвързване на РДВ и директивите за природата органите могат да гарантират 
добрата координация и взаимното допълване на различните действия, които се 
прилагат по линия на всяка една от тях.  

РДВ би трябвало да окаже важно положително влияние върху съхранението на 
видовете и типовете местообитания, които по принцип са защитени от 
законодателството на ЕС. С функционирането на равнище цяла водосборна област и 
възприемането на подход, основан на екосистемите, с РДВ качеството на всички 
повърхностни и подземни води в ЕС, както в рамките на защитени зони по 
Натура 2000, така и в по-широки граници, ще се подобри, което би трябвало да 
спомогне за отстраняването на големия натиск върху биологичното разнообразие като 
цяло и в частност върху застрашените видове и типове местообитания. 

Трябва да се направят обаче и някои важни разграничения между тези директиви. С 
цел подпомагане разбирането за начините на взаимодействие между трите директиви 
Комисията публикува документ „Често задавани въпроси“75. Основните елементи са 
посочени по-долу.  

Как се процедира, ако в една от директивите са определени различни стандарти в 
сравнение с другите? 

Според член 4, параграф 2 от РДВ „в случай че за един и същ воден обект е приложима повече 
от една цел […], трябва да бъде приложена по-строгата“. Това се отнася до ситуации, в които 
двете цели касаят един и същ аспект на качеството на водата. Например, ако за постигането 
на добро екологично състояние е нужна определена концентрация на фосфор, но за 

                                                            
75 Списък с често задавани въпроси относно връзките межди РДВ и директивите за природата е на 
разположение на уебсайта на Circa: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_
water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d.  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/biodiversity_water/faq-wfd-bhd_20dec2011/_EN_1.0_&a=d
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подпомогне постигането на благоприятно природозащитно състояние е нужна по-ниска 
стойност, например, сладководната перлена мида, тогава се прилага тази по-ниска стойност. И 
още веднъж — ситуацията трябва да се преценява на база конкретен случай.  

6.2.1. Различни екологични цели, но координиран подход 

Първата и най-важна разлика е, че, докато РДВ и директивите за птиците и 
местообитанията се прилагат в сходни среди, те имат различни цели. Целта на РДВ е 
да опазва и да подобрява качеството на всички повърхностни и подземни води, за да 
достигнат добро състояние по правило до 2015 г. Директивите за птиците и 
местообитанията, от друга страна, целят защитата, запазването и възстановяването 
на избрани видове и типове местообитания в тези води. Целта е те да постигнат 
благоприятно природозащитно състояние, например чрез определянето на специални 
територии (защитени зони по Натура 2000), предотвратяване на по-нататъшното 
влошаване и въвеждане на мерки за положително управление с цел да се осигури 
тяхното възстановяване. 

Затова, макар че с РДВ може са даде значителен принос за прилагането на 
директивите за птиците и местообитанията, в противовес, те имат различни правни 
изисквания. Това е отразено в член 4, параграф 1, буква в) от РДВ, където се отчита, 
че може да е необходимо целта на РДВ да бъде допълнена от допълнителни мерки, 
за да се гарантира постигането на целите на съхранението за защитените територии. 

Например, ако дадена защитена зона по Натура 2000 е определена поради това, че в 
нея се срещат видри, може да са необходими допълнителни мерки, освен изискваните 
за постигането на добро екологично състояние на водния обект, с оглед на 
съхранението на вида, например за контрол на прекомерния риболов, за защита на 
видовете от обезпокояване или за възстановяване и премахване на разпокъсаността 
на тяхното местообитание. Чрез тези мерки не могат да бъдат постигнати целите на 
РДВ, тъй като те не допринасят за постигането на „добро екологично състояние“, но са 
пряко свързани с местообитанията, тъй като помагат на видовете да постигнат 
благоприятно природозащитно състояние в целия си ареал. 

Защитените зони по Натура 2000 често биват определяни не само поради 
сладководни видове, но също така поради други типове местообитания и видове, 
които не зависят от водата. Например една типична защитена зона по Натура 2000 
може да включва участък от река, територия с влажни зони и част суха гора на хълм 
над речната долина. Горското местообитание и неговите свързани видове (напр. 
кълвачи) представляват съставна част на защитената зона по Натура 2000, но не са 
пряко зависими от запазването или подобряването на състоянието на водата. 
Следователно РДВ не обхваща защитата и подобряването на тези други видове и 
местообитания, които не са свързани с водата. Вместо това тяхното съхранение ще 
зависи от прилагането на мерките, предвидени само по директивите за птиците и 
местообитанията.  

6.2.2. Добро екологично състояние спрямо благоприятно 
природозащитно състояние 

Очевидно целите на всяка директива са ясно преценени въз основа на различни 
критерии. В случая на Директивата за местообитанията „успехът“ се измерва в 
съответствие с това дали даден защитен вид или местообитание е достигнал 
благоприятно природозащитно състояние. В случая на РДВ успехът се измерва, inter 
alia, в съответствие с това дали повърхностните водни обекти в рамките на определен 
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район на речен басейн достигат добро екологично състояние (или потенциал) и добро 
химично състояние и дали подземните води са достигнали добро количествено и 
химично състояние. В центъра на оценката по РДВ се намират т.нар. специфични 
условия за типовете водни обекти. Състоянието на всеки воден обект се преценява 
чрез съпоставянето на неговото състояние с тези референтни условия. 

Както е видно от таблицата по-долу в РДВ се отчитат по-специално съставът и 
изобилието на избраните видове (фитопланктон, водна флора, бентосни безгръбначни 
и рибна фауна), както и елементи на хидроморфологичното качество, химичните и 
физикохимичните условия (което включва специфичните замърсители на национално 
равнище). Не се взема предвид обаче природозащитното състояние на други 
крайречни видове, които са защитени съгласно директивите за птиците и за 
местообитания, като земеродното рибарче, европейската блатна костенурка или 
бобъра.  

Каре: Добро екологично състояние спрямо благоприятно природозащитно състояние? 

Доброто екологично състояние на дадена река съгласно РДВ се определя от редица фактори: 

а) биологични елементи: 

- състав и изобилие на водната флора, 

- състав и изобилие на бентосна безгръбначна фауна, 

- състав, изобилие и възрастова структура на рибна фауна; 

б) хидроморфологични елементи, поддържащи биологичните елементи: 

- количество и динамика на речния отток, 

- връзка с подземни водни обекти, 

- непрекъснатост на реката, 

- вариране на дълбочината и ширината на реката, 

- структура и подложка на речното корито, 

- структура на крайречната зона; 

в) химични и физикохимични елементи, подпомагащи биологичните елементи: 

- температурни условия, условия на окисляемост, соленост, киселинно състояние, условия 
на хранителните вещества, 

- специфични замърсители, установени на национално равнище. 

Всички те са основни елементи на здравата функционираща крайречна екосистема, но не 
включват оценката на състоянието на определени видове или типове местообитания, посочени 
в директивите за птиците и местообитанията, които присъстват във водния обект. Единствено 
ако даден вид представлява съществено важна част от биологичните елементи (напр. 
господстващ вид риба), той ще окаже въздействие така също върху екологичното състояние на 
водния обект. 

В същото време Директивата за местообитанията измерва само благоприятното 
природозащитно състояние въз основа на характеристики като ареал, територия, размер на 
популацията и структура и функции на местообитанията или видовете, за които е определена 
защитената зона, а не водната общност като цяло. В случай на вид, който е защитен по 
Директивата за местообитанията, благоприятно природозащитно състояние се постига, когато 
видът: 

- има стабилна популация, която се запазва в дългосрочен план като жизнеспособен 
компонент на своите естествени местообитания, 

- естественият ареал на вида не е нито намален, нито има вероятност да бъде намален в 
близко бъдеще, 
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- има, и вероятно ще продължи да има достатъчно голямо местообитание, в което да се 
запази неговата популация в дългосрочен план. 

В случай на типове местообитания, които са защитени по Директивата за местообитанията, 
благоприятното природозащитно състояние е постигнато, когато: 

- неговият естествен ареал и териториите, които обхваща в рамките на този ареал, са 
стабилни или се увеличават, както и 

- специфичната структура и функции, които са необходими за дългосрочното запазване, 
съществуват и има вероятност да продължат да съществуват в обозримо бъдеще, както и 

- природозащитното състояние на типичните му видове е благоприятно. 

Благоприятното природозащитно състояние както на типовете местообитания, така и на 
видовете, се определя на биогеографско равнище (т.е. не на равнището на всяка отделна 
защитена зона или воден обект). 

Постигането на добро екологично състояние от реките по принцип би трябвало да е от 
полза така също за редките и застрашени видове и типове местообитания, които са 
защитени съгласно директивите за птиците и местообитанията. Възможно е обаче да 
е необходимо да се приемат допълнителни мерки за запазване, за да се гарантира 
постигането на целите на двете директиви за природата. 

6.2.3. Силно модифицирани водни обекти или изкуствени водни 
обекти и Натура 2000 

В съответствие с член 4, параграф 3 от РДВ някои водни обекти, които сериозно са 
повлияни от човешката дейност, могат да бъдат определяни като силно 
модифицирани водни обекти (СМВО) или като изкуствени водни обекти (ИВО), ако са 
новосъздадени в резултат на човешката дейност76. През 2005 г. държавите членки 
извършиха своите първи определяния, което доведе до установяването на около 15 % 
от повърхностните водни обекти в ЕС като силно модифицирани и още 4 % като 
изкуствени. В различните държави членки положението се различава значително. 
Целта за тези водни обекти е да се постигне по-скоро добър екологичен „потенциал“, а 
не „състояние“. Каква обаче е връзката с директивите за птиците и местообитанията? 

В тази връзка отново е важно да се има предвид, че трите директиви имат различни 
цели. Дори дадена защитена зона да е определена като СМВО или ИВО, в нея все пак 
може да има защитени видове или типове местообитания от значение за ЕС и, 
следователно, може да бъде определена по Натура 2000. Това означава, че все пак 
трябва да се предприемат мерки, за да се гарантира поддържането или 
възстановяването на срещаните видове и типове местообитания до благоприятно 
природозащитно състояние. 

Така също ако мерките по Натура 2000 изискват по-строги екологични условия от 
гледна точка хидроморфологични елементи, отколкото изискваните за постигане на 
„добър екологичен потенциал“ съгласно РДВ, тогава трябва да се прилагат по-
строгите мерки. Това съответства на предвиденото в член 4, параграф 2. 

                                                            
76 За повече информация вж. Насока на ЕК № 4 за установяване и определяне на силно модифицирани и 
изкуствени водни обекти. 
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6.2.4. Оценяване на ново благоустрояване съгласно РДВ: 
съпоставка с подходящата оценка за съвместимост съгласно 
директивите за птиците и местообитанията 

Според член 4, параграф 7 от РДВ се допускат изключения за нови модификации и 
устойчиви човешки дейности по развитието, които водят до влошаване на състоянието 
на водния обект или пречат на постигането на добро екологично състояние или 
потенциал или добро състояние на подземните води. Това би могло да включва, 
например, ново благоустрояване, свързано с корабоплаването. 

Тези изключения обаче трябва да отговарят на следните условия (член 4, параграф 7, 
букви а) — г) и член 4, параграфи 8 и 9):77 

• проектът трябва да бъде от по-важен обществен интерес и/или ползите от 
постигане на целите на РДВ са по-незначими от ползите от новите модификации 
за човешкото здраве, за поддържане на човешката безопасност или за 
устойчивото развитие, 

• предприети са всички практически действия за намаляване на отрицателния ефект 
върху състоянието на водния обект, 

• полезните цели от тези модификации не могат да бъдат постигнати с други 
средства, които са значително по-добра екологична възможност; 

• причините за модификацията са обяснени в ПУРБ, 

• постигането на целите на РДВ в други водни обекти в рамките на същия район на 
речен басейн няма да бъде застрашено или изключено, 

• проектът е съвместим с прилагането на другото законодателство на Общността в 
областта на околната среда, 

• предприети са стъпки, за да се гарантира най-малко същото равнище на защита, 
както според съществуващото законодателство на Общността. 

Съгласно Директивата за местообитанията (член 6, параграф 3) планове или проекти, 
които има вероятност да окажат въздействие върху Натура 2000, било то поотделно 
или във взаимодействие с други планове или проекти, трябва да бъдат подложени на 
подходяща оценка за съвместимост, за да се провери дали разработката може 
потенциално да има отрицателни влияния върху защитената зона по Натура 2000 с 
оглед на целите на нейното съхранение. Органът, които отговаря за одобряването, 
може да се съгласи с плана или проекта само ако бъде удостоверено с достатъчна 
степен на сигурност, че той няма да окаже неблагоприятно влияние върху целостта на 
защитената зона (освен в случай на позоваване на разпоредбата за дерогация по 
член 6, параграф 4). 

Ако разработката може да засегна както цел на РДВ, така и защитена зона по 
Натура 2000, тогава трябва да бъдат предприети и двете процедури, тъй като те ще 
имат различен акцент. В рамките на едната ще бъде преценено дали има вероятност 
проектът да застраши постигането на целите на РДВ, а в другата — дали той ще 
окаже неблагоприятно влияние върху целостта на защитената зона по Натура 2000. 

В РДВ е посочено ясно обаче, че изпълнението на дадена разработка не може да 
продължи, ако не съответства на законодателството на ЕС в областта на околната 
среда. С други думи, ако проектът не застрашава постигането на целите на РДВ, но 
оказва неблагоприятно въздействие върху целостта на защитена зона по Натура 2000, 
                                                            
77 Насока № 20 относно освобождаванията от екологичните цели. 
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тогава той не може да бъде одобрен по РДВ, освен ако е приета така също 
процедурата по дерогация съгласно член 6, параграф 4 от Директивата за 
местообитанията. 
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Насоки на ЕС за РДВ и Натура 2000 за трансграничното изпълнение в Германия и 
Австрия  

Целта на проекта за изследване и развитие „Рамковата директива за водите на ЕС и 
Натура 2000 — трансгранично прилагане в Германия и Австрия“ е да бъдат разработени и 
изпитани хармонизирана процедура и подробни насоки за междусекторно и трансгранично 
прилагане на Рамковата директива за водите и на директивите за птиците и местообитанията. 

Основните задачи са: 

• да се разработят общоевропейски препоръки за хармонизирана процедура за прилагане на 
директивите на ЕС въз основа на резултатите и опита в изследваните области, 

• да се изясни методическият подход и координацията на процеса на планиране в два 
различни водни обекта, 

• да се уточнят целите и мерките за запазване и развитие на местообитанията и видовете 
според приложения I, II и IV към Директивата за местообитанията, 

• да се хармонизира общественото участие в съответствие с Рамковата директива за водите 
и Директивата за местообитанията и в съответствие с индивидуалните разпоредби на 
федералните провинции. 

Проектът беше възложен от Германската федерална агенция за опазване на природата в Бон 
(BfN), а изпълнителите са Баварската академия за опазване на природата и управление на 
ландшафта (ANL) и Университета BOKU за природни ресурси и приложни науки за живота, 
Виена, Института за хидрология и управление на водните екосистеми (IHG) и Института за 
развитие на ландшафта и планиране на местата за отдих и на опазването (ILEN). 

Повече информация: http://www.wrrl-natura2000.info/en/index.html и 

http://www.buchweltshop.de/bv-heft-85-wasserrahmenrichtlinie-und-natura-2000.html  

6.3. Директива за управление на риска от наводнения  

През ноември 2007 г. е приета Директива 2007/60/ЕО относно оценката и 
управлението на риска от наводнения. В нея е установена рамка за оценката и 
управлението на риска от наводнения, с която се цели намаляване на 
неблагоприятните последици за човешкото здраве, за околната среда, културното 
наследство и икономическата дейност, свързани с наводненията в Общността. 

Директивата изисква от държавите членки да направят: 

- предварителна оценка на риска от наводнения, в която се установяват районите, в 
които в миналото е имало сериозни наводнения и където отново има вероятност от 
значителни наводнения в бъдеще (краен срок: декември 2011 г.), 

- карти на районите под заплаха и с риск от наводнения, на която се представят 
установените райони с риск от наводнения по речни басейни (или друга 
договорена единица площ на управление). На тези карти следва да са показани 
също така потенциалните неблагоприятни последици, свързвани с различни 
сценарии на наводнения, включително информация за потенциални източници на 
замърсяване на околната среда в резултат на наводнения, както и защитени 
територии по директивите за птиците и местообитанията в тези райони (краен 
срок: декември 2013 г.), 

http://www.wrrl-natura2000.info/en/index.html
http://www.buchweltshop.de/bv-heft-85-wasserrahmenrichtlinie-und-natura-2000.html
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- планове за управление на риска от наводнения: въз основа на горното следва да 
бъдат изготвени след това планове за управление на риска от наводнения, 
съсредоточени върху управлението и намаляването на потенциалните 
неблагоприятни последици от наводнения. Тези планове следва да включват 
набор от мерки с определен приоритет, насочени към всички аспекти от 
управлението на риска от наводнения — от превенция и защита до готовност 
(напр. прогнози за наводнения и системи за ранно предупреждение) — като се 
вземат предвид характеристиките на конкретния речен басейн или подбасейн 
(краен срок: декември 2015 г.). 

Поради разнообразието на случаите на наводнения и на въздействията в цяла Европа 
в директивата не се предписват никакви допълнителни подробни цели за управление 
на рисковете от наводнения за цялата Общност. Определянето им е оставено на  
държавите членки. 

6.3.1. Взаимодействия между Директивата за наводненията и 
директивите за птиците и местообитанията 

Макар че мерките за защита от наводнения често се определят като един от 
факторите за хидроморфологични промени, съществуват важни връзки между целите 
и методите на управлението на риска от наводнения и постигането на целите за 
качество на водата според Рамковата директива за водите. Следователно 
Директивата за наводненията включва редица кръстосани връзки с РДВ, за да се 
осигури координация в двата процеса на прилагане.  

По-специално плановете за управление на риска от наводнения могат да използват 
разработените по РДВ административни мерки (член 3, параграфи 1 и 2). Картите и 
плановете за управление на риска от наводнения следва също така да бъдат 
изготвени по такъв начин, че да могат да бъдат координирани с прегледа на 
плановете за управление на речните басейни от 2015 г. или, по възможност, 
интегрирани в тях. В плановете за управление на риска от наводнения следва да се 
имат предвид също така екологичните цели по член 4 от РДВ. 

В Директивата за наводненията (съображение 19) има позоваване също така на РДВ в 
случаи на многофункционално използване на водните обекти за различни форми на 
трайна човешка дейност (напр. управление на риска от наводнения, екология, 
корабоплаване по вътрешните води или водноелектрическа енергия) и последиците за 
водните обекти от такова използване, тъй като в РДВ е предвиден ясен и прозрачен 
процес в случай на такова използване и последици, включително възможни 
изключения от предвидените в член 4 от нея цели „добро състояние“ или „забрана за 
влошаване“. 

Що се отнася до директивите за птиците и местообитанията, в допълнение към 
изискването за включване на защитените територии в картите за риска от наводнения 
(както са посочени в точка 1, подточки i), iii) и v) на приложение IV към РДВ), в член 7 
се прави специфично позоваване на необходимостта в плановете за управление на 
риска от наводнения да се вземе предвид опазването на природата. От връзките с 
РДВ става ясно така също, че всички дейности по Директивата за наводненията 
трябва да отговарят на изискванията и на тези две директиви, например ако с дадена 
мярка за защита от наводнения се рискува да бъдат засегнати една или повече 
защитени зони по Натура 2000, тя също трябва да бъде подложена на процедурата по 
член 6 от Директивата за местообитанията и, при нужда, да се направи подходяща 
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оценка за съвместимост, за да се преценят потенциалните влияния на плана или 
проекта върху целостта на защитената(ите) зона(и) по Натура 2000. 

В Директивата за наводненията се отчита също така (съображение 14), че „с оглед да 
се предостави повече място на реките, те [плановете за управление на риска от 
наводнения] следва да вземат под внимание, където това е възможно, 
поддържането и/или възстановяването на заливните тераси“. Понастоящем 
съществуват множество доказателства, показващи, че поддържането и 
възстановяването на здрави екосистеми може да е много ефективен начин за 
предотвратяване и смекчаване на наводнения и ще бъде важен инструмент за 
приспособяване към измененията на климата. Те често са много по-рентабилни от 
изградените от човека съоръжения и предоставят добавени ползи за околната среда 
от гледна точка на екосистемни услуги и местообитания за биологичното 
разнообразие. 

С оглед на горното не изглежда, че Директивата за наводненията ще доведе до 
каквито и да било допълнителни ограничения за транспорта по вътрешните водни 
пътища от вече съществуващите според РДВ, директивите за СЕО и ОВОС и 
директивите за птиците и местообитанията, тъй като дейностите по нея следва да 
бъдат изцяло координирани с тези директиви. Така също, в съответствие с член 7, 
параграф 3, втора алинея от Директивата за рисковете от наводнения, в плановете за 
управление на рисковете от наводнения следва да се вземат предвид съответните 
аспекти като корабоплаване и пристанищна инфраструктура. 

6.4. Директивата за СЕО и Директивата за ОВОС 

Съществуват два други основни нормативни акта от законодателството на ЕС в 
областта на околната среда, които са пряко свързани с благоустрояването за ВВТ:  

- Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и 
програми върху околната среда (обикновено наричана „Директива за СЕО“)78, 

- Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и 
частни проекти върху околната среда, изменена през 1997 г. (97/11/ЕО) и 2003 г. 
(2003/35/ЕО) — обикновено наричана „Директива за ОВОС“79, с измененията от 
Директива 2009/31/ЕО. 

6.4.1. Директивата за СЕО 

Целта на Директивата за СЕО е да се гарантира, че последиците на някои планове и 
програми върху околната среда се установяват, оценяват и вземат предвид по време 
на тяхното изготвяне и преди тяхното приемане. 

В това отношение от държавите членки се изисква: 

                                                            
78 Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на 
последиците на някои планове и програми върху околната среда, ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30—37, вж. 
http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm.  
79 Директива 2003/35/ЕО за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени 
планове и програми, отнасящи се до околната среда и за изменение по отношение на участието на 
обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета, ОВ L 156, 
25.6.2003 г., стр. 17. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm
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• да изготвят екологичен доклад, в който да се установят и оценят вероятните 
значителни екологични последици от плановете и програмите, както и всички 
разумни алтернативи, 

• да предоставят на определени органи и на широката общественост възможност да 
изразят своето становище по екологичния доклад, както и по проекта на плана или 
програмата. Консултацията спомага не само да се гарантира, че предоставената 
информация е изчерпателна и надеждна, но също така да се гарантира по-голяма 
прозрачност в процеса на вземане на решения. 

В крайна сметка целта на стратегическата екологична оценка (СЕО) е да насърчи 
възприемането на по-интегриран и ефективен подход към териториалното планиране, 
като съображенията, свързани с околната среда, включително биологичното 
разнообразие, се вземат предвид на много по-ранен етап от процеса на планиране и 
на много по-стратегическо равнище. Това обикновено води до по-малко конфликти по-
нататък на равнище отделни проекти. То позволява също така по-подходящото 
определяне на местоположението на бъдещото благоустрояване, извън територии с 
потенциален конфликт с целите за опазване на природата (вж. също така глава 4 за 
допълнителна информация относно интегрираното планиране и управление). 

СЕО е задължителна за редица планове и програми (т.е. изготвяни за селското 
стопанство, горското стопанство, рибарството, енергетиката, промишлеността, 
транспорта, управлението на отпадъците, управлението на водите, 
далекосъобщенията, туризма, териториалното и селищно устройство и 
земеползването), които определят рамката за бъдещо съгласие за разработване на 
проекти, посочени в „Директивата за ОВОС“80. СЕО следва да се извършва също така 
на всички планове или програми, за които, с оглед на вероятните значителни влияния 
върху защитени зони, е определено, че изискват оценка по член 6, параграф 3 от 
Директивата за местообитанията. 

6.4.2. Директивата за ОВОС 

Докато процесът по извършването на СЕО се осъществява на равнище планове и 
програми, Директивата за ОВОС се прилага на равнище отделни публични и частни 
проекти. Следователно съгласието за разработване на проекти,81 които има 
вероятност да окажат значително влияние върху околната среда следва да се 
предоставя само след оценка на вероятните влияния върху околната среда от тях. 

В Директивата за ОВОС се прави разграничение между проекти, за които се изисква 
задължителна ОВОС (т.нар. „проекти по приложение I“), и такива, за които държавите 
членки трябва да определят — в рамките на процедура, наречена „скрининг“ — дали 
има вероятност проектите да окажат значително влияние, като се вземат предвид 
критериите от приложение III към Директивата (т.нар. „проекти по приложение II“). 
Проектите, които попадат в обхвата на приложение I, включват проекти за вътрешни 
водни пътища и пристанища за движението по вътрешните водни пътища, които дават 
възможност за преминаване на кораби с над 1 350 тона. Проектите, които попадат в 
обхвата на приложение II, включват проектите за изграждане на вътрешни водни 
                                                            
80 Полезни насоки за извършването на СЕО за планове и програми в областта на транспорта е 
предоставена в ръководството на BEACON (Изграждане на консенсус относно оценката на околната 
среда), което е на разположение на: http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-
reports/beacon_manuel_en.pdf.  
81 В Директвата за ОВОС „проект“ е определен като извършването на строителни работи или изграждане 
на инсталации, схеми или друга намеса в естествената околна среда и ландшафта. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-studies-and-reports/beacon_manuel_en.pdf
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пътища, които не са включени в приложение I, както и работи за канализиране и за 
защита от наводнения. 

6.4.3. Връзка между СЕО, ОВОС и подходящите оценки за 
съвместимост 

Наблюдават се множество сходства между процедурите за СЕО и ОВОС и 
подходящите оценки за съвместимост, които се извършват за планове или проекти, 
засягащи защитени зони по Натура 2000 съгласно Директивата за местообитанията. 
Това обаче не означава, че те представляват едно и също нещо, защото съществуват 
така също някои важни разлики (вж. таблицата). Следователно СЕО и ОВОС не могат 
да заменят, нито да заместят подходящата оценка за съвместимост, тъй като нито 
една от процедурите не изключва другите. 

Разбира се, те могат да се осъществяват паралелно една с друга, или подходящата 
оценка за съвместимост може да е част от ОВОС/СЕО, но, в такива случаи, 
подходящата оценка за съвместимост следва да бъде ясно разграничена и 
определена в екологичния доклад за СЕО или в екологичната документация за ОВОС, 
или да бъде представена отделно, за да могат констатациите да бъдат разграничени 
от тези на общите ОВОС или СЕО82. 

Една от основните разлики между ОВОС/СЕО и подходящата оценка за съвместимост 
по Директивата за местообитанията е, че те измерват различни аспекти на природната 
среда и имат различни критерии за определяне на „значимост“. Друга разлика е 
обхватът на директивите — СЕО/ОВОС се прилагат за всички планове и проекти, 
които попадат в техния обхват, независимо от това къде се предлага да бъдат 
разположени на територията на ЕС. Подходящата оценка за съвместимост, от друга 
страна, се прилага само за онези планове и проекти, които могат да окажат 
отрицателно въздействие върху дадена защитена зона по Натура 2000. 

Наблюдава се също така важна разлика по отношение на резултата от оценката. С 
оценките по директивите за СЕО и ОВОС се определят процедурни изисквания, но не 
се установяват задължителни екологични стандарти. Оценката по Директивата за 
местообитанията, от друга страна, определя задължения по същество. С други думи, 
ако подходящата оценка за съвместимост определи, че планът или проектът ще 
окажат неблагоприятно въздействие върху целостта на защитена зона по 
Натура 2000, органът не може да одобри плана или проекта във вида, в който са 
предложени, освен ако — в изключителни случаи — се позоват на специалните 
процедури, предвидени в член 6, параграф 4. 

Това се различава от СЕО/ОВОС, които са предназначени единствено да осведомят 
изчерпателно органите, отговорни за планирането, относно въздействията върху 
околната среда на предложения план или проект, за да могат да ги вземат предвид в 
окончателното си решение.  

                                                            
82 Вж. Ръководството на Комисията: „Оценки на планове и проекти, които оказват значително 
въздействие върху защитени зони по Натура 2000. Методически насоки по разпоредбите на член 6, 
параграфи 3 и 4 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)“. 
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Таблица 2: Съпоставка на процедурите по подходящата оценка за съвместимост 
(ПОС), ОВОС и СЕО 

 ПОС ОВОС СЕО 
Към кой вид 
благоустрояв
ане е 
насочена?  

Всеки план или проект, който 
— било то поотделно или във 
взаимодействие с други 
планове/проекти — има 
вероятност да окаже 
неблагоприятно влияние 
върху защитена зона по 
Натура 2000 (с изключение на 
планове или проекти, които са 
пряко свързани с 
управлението на защитената 
зона). 

Всички проекти, които 
са посочени в 
приложение I. За 
проектите, посочени в 
приложение II, нуждата 
от ОВОС се определя 
на база конкретен 
случай и в зависимост 
от прагове или 
критерии, определени 
от държавите членки (с 
оглед на критериите в 
приложение III). 

Всички планове или програми или 
техни изменения, които са а) 
изготвени за селското стопанство, 
горското стопанство, рибарството, 
енергетиката, промишлеността, 
транспорта, управлението на 
отпадъците, управлението на 
водите, далекосъобщенията, 
туризма, териториалното и 
селищното устройство и 
земеползването и които 
определят рамката за бъдещото 
съгласие за разработването на 
проекти, посочени в приложения I 
и II към Директива 85/337/ЕИО; 
или  
б) за които, с оглед на вероятното 
влияние върху защитени зони, е 
било определено, че изискват 
оценка съгласно член 6 или 7 от 
Директива 92/43/ЕИО; в) които 
определят рамката за бъдещото 
съгласие за разработване на 
проекти, различни от посочените 
в буква а) и за които е 
определено, че има вероятност 
да окажат значително 
въздействие върху околната 
среда. 

Какви 
въздействия 
трябва да 
бъдат 
оценени по 
отношение 
на 
природата?  

Оценката следва да бъде 
направена с оглед на целите 
на съхранението на 
защитената зона (които се 
определят в зависимост от 
видовете/ типовете 
местообитания, за които е 
определена защитената зона). 
Следва да бъдат оценени 
въздействията (преки, 
непреки, кумулативни и т.н.), 
за да се прецени дали ще 
окажат неблагоприятно 
въздействие върху целостта 
на съответната защитена зона 
или не.  

Преки и непреки, 
вторични, кумулативни, 
кратко-, средно- и 
дългосрочни, постоянни 
и временни, 
положителни и 
отрицателни 
значителни влияния 
върху, наред с другото, 
флората и фауната. 

Вероятни значителни влияния 
върху околната среда, 
включително върху елементи като 
биологичното разнообразие, 
популацията, човешкото здраве, 
фауна, флора, почва, вода, 
въздух, климатични фактори, 
материални активи, културно 
наследство, включително 
архитектурно и археологическо 
наследство, ландшафт и 
взаимовръзка между горните 
фактори. 

Кой 
извършва 
оценката?  

Компетентният орган носи 
отговорността да гарантира, 
че ПОС е извършена в 
съответствие с изисквания 
стандарт. В тази връзка от 
осъществяващия развитието 
може да бъде поискано да 
извърши проучвания и да 
представи цялата необходима 
информация на компетентния 
орган, за да може последният 
да вземе напълно 
информирано решение. По 
целесъобразност 
компетентният орган следва 

Осъществяващият 
развитието/органът. 

Компетентният орган по 
планиране. 
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да събере също така 
съответната информация от 
други източници. 

Имало ли е 
консултация 
с 
общественос
тта/други 
органи? 

Не е задължително, но, се 
насърчава, „ако се счете за 
необходимо“. 

Задължително — 
консултацията се 
извършва преди 
приемане на 
предложението за 
разработка. Държавите 
членки следва да 
предприемат 
необходимите мерки, за 
да се осигури, че на 
органите, които може 
да бъдат засегнати от 
проекта, е дадена 
възможност да изразят 
своето становище по 
искането за съгласие за 
разработване. Същите 
принципи се прилагат и 
при консултация с 
обществеността. 

Задължително — консултацията 
се извършва преди приемането 
на плана или програмата. На 
органите и на обществеността 
следва да се даде реална 
възможност, на ранен етап и в 
рамките на подходящи срокове да 
изразят своите становища по 
проекта на плана или програмата 
и съпътстващия ги екологичен 
доклад преди приемането на 
плана или проекта или неговото 
подлагане на законодателна 
процедура. Държавите членки 
трябва да определят органите, с 
които следва да се направи 
консултация, които, благодарение 
на своите специфични 
отговорности в областта на 
околната среда, има вероятност 
да са засегнати. 

Доколко 
резултатите 
са 
обвързващи
?  

Обвързващи. Компетентните 
органи могат да се съгласят с 
плана или проекта едва, след 
като са установили, че той 
няма да окаже 
неблагоприятно въздействие 
върху целостта на защитената 
зона. 

Резултатите от 
консултациите и 
събраната информация 
в хода на ОВОС 
„трябва да се вземат 
предвид“  в рамките на 
процедурата по 
одобряване.  

Екологичният доклад, както и 
изразените становища „се вземат 
предвид“ при изготвянето на 
плана или програмата и преди 
неговото/нейното приемане или 
подлагане на законодателната 
процедура. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Защитени зони по Натура 2000 по течението на 13 от основните 
европейски низинни реки  

Карти на защитените зони по Натура 2000 по течението на 
13 реки  

С цел да се илюстрира видът на защитените зони, които са включени в мрежата 
Натура 2000 по течението на основните европейски реки, и видът на защитените 
видове и типове местообитания, за които те са определени, е направен анализ на 13 
от най-важните низинни реки в Европа. Тези 13 реки са избрани, тъй като те най-добре 
представят вида на реките, които обикновено се използват за корабоплаване по 
вътрешни води. 

За всяка от тези основни реки масивът от пространствени данни за Натура 2000 беше 
насложен върху масива от пространствени данни за реката, създаден от Европейската 
информационна система за водите (WISE) за целите на Рамковата директива за 
водите, за да бъдат определени и отбелязани на карта онези защитени зони по 
Натура 2000, които попадат в широката 2,5 km буферна зона от всяка от страните на 
реката. Налага се да се използва буферна зона широка 2,5 km , поради ниската 
разделителна способност на пространствените данни в речните пространствени 
данни, което не позволява създаването на по-тесни буфери. 

Този голям буфер е свързан с риска някои от установените защитени зони да не са 
пряко свързани с реките, а просто да се намират в широката 2,5 km буферна зона от 
всяка страна. Например могат да бъдат включени защитени зони по Натура 2000, 
които съдържат гори или тревисти местности, намиращи се по хълмисти склонове над 
речната долина, и които, по тази причина, не са свързани в хидроложко отношение с 
реката. Освен това, тъй като защитените зони по Натура 2000 често включват широк 
спектър от различни местообитания в рамките на една територия, случаят може да е 
такъв, че само част от защитената зона да съдържа сладководни местообитания или 
местообитания, които са зависими от реката.  

Следователно предоставените по-долу резултати следва да се разглеждат 
внимателно, тъй като те представляват обзор на всички защитени зони по 
Натура 2000 в рамките на широкия 2,5 km буфер от всяка от страните на реката и не 
са ограничени до онези, които са изцяло или главно свързани със самата река или 
зависими от нея. Въпреки това информацията е полезна за целите на настоящото 
ръководство, тъй като предоставя на заинтересованите страни в областта на ВВТ 
сведения относно това кои участъци от тези реки са включени в Натура 2000. В края 
на настоящото приложение е представена поредица от по-подробни карти за всяка от 
13-те реки.  

За по-подробна информация относно отделните защитени зони по Натура 2000 
читателят следва да посети уебсайта на приложението за разглеждане на 
Натура 2000: http://natura2000.eea.europa.eu/#. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Дял и брой на защитените зони по Натура 2000 по течението на 13-те основни низинни реки в 
ЕС; източник: Европейска комисия, ГД „Околна среда“, отдел B.2, септември 2010 г. 
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Типични видове и типове местообитания, за които са 
определени защитени зони по Натура 2000  

В следващите таблици е представен списък на сладководни видове и типове 
местообитания, които най-често се посочват като причина за определянето на 
гореспоменатите защитени зони по Натура 2000 по течението на 13-те основни реки. В 
таблиците са включени видове и типове местообитания, които могат да се срещнат в 
самата река, в крайречната зона или в местообитания във влажните зони, които 
зависят от реката, намират се в нея или са свързани с нея (гори в заливни тераси, 
заливни ливади, тресавища, блата и т.н.).  

Това дава представа за различните видове и типове местообитания, на които трябва 
да се обърне специално внимание при разработването на интегрирани проекти, както 
е посочено в глава 4, или при извършването на подходяща оценка за съвместимост 
съгласно Директивата за местообитанията, както е описано в глава 5. 

В списъка не се прави пълен преглед на всички защитени сладководни видове и 
типове местообитания в ЕС, които са посочени в двете директиви за природата и се 
срещат в реките в Европа, а само са установени онези, които най-често се срещат по 
течението на 13-те разглеждани низинни реки. В противен случай списъкът би бил 
много по-дълъг, тъй като той би включвал, например, видове, които се срещат така 
също в по-малки планински реки и потоци. 

Защитените зони по Натура 2000 са определени, например, за мускусния плъх 
Galemys pyrenaicus, но този вид не е посочен по-долу, тъй като се среща само в малки 
планински системи на Пиренеите, които очевидно не се използват за търговско 
корабоплаване по вътрешните водни пътища. Същото важи за типове местообитания 
като 6450 Северни бореални алувиални ливади или 3290 Непостоянно течащи 
средиземноморски реки с растителност от родовете Paspalo-Agrostidion, която е 
обхваната от мрежата Натура 2000, но обикновено не се среща по течението на по-
големите реки в Централна Европа. 

Таблица 1: Типове местообитания, които са защитени по Директивата за местообитанията 
(приложение I), за които са определени защитени зони по Натура 2000 по течението на една 
или повече от 13-те основни реки в ЕС: 

 

Код на 
местообитанието Тип местообитание 

3130 Олиготрoфни до мезотрофни тихи води с растителност от 
Littorelletea uniflorae и/или Isoëto-Nanojuncetea  

3140 Твърди олиго-мезотрофни води с бентосни формации от рода 
Chara 

3150 Естествени еутрофно езера с растителност от типа Magnopotamion 
или Hydrocharition  

3160 Естествени дистрофно езера и други такива тихи води 
3260 Реки от ниво равнина до ниво планина с растителност тип 

Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion  
3270 Реки с кални брегове с растителност тип Chenopodion rubri p.p. и 

Bidention p.p.  
3280 Постоянно течащи средиземноморски реки с растителност тип 

Paspalo-Agrostidion и висящи завеси 
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от Salix и Populus alba  
6410 Ливади с Molinia на варовикова, торфеста или силно глинесто-

тинеста почва (Molinion caeruleae) 
6420 Средиземноморски влажни тревни местности с високи треви тип 

Molinio-Holoschoenion  
6430 Тесни съобщества от водолюбиви високи треви от ниво равнина и 

планина до алпийско ниво 
6440 Алувиални ливади в речни долини с Cnidion dubii  
6510 Низинни сенокосни ливади (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
7140 Преходни блата и подвижни торфища 
7230 Алкални блата 
91E0 Алувиални гори Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Ulmus 

minor, Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia, покрай големите 
реки (Ulmenion minoris) 

92A0 Галерии от Salix alba и Populus alba 
92d0 Южносредиземноморски крайречни галерии и храсталаци (Nerio-

Tamariceteae и Securinegion tinctoriae) 
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Таблица 2: Защитени видове по Директивата за местообитанията (приложение II) и 
Директивата за птиците (приложение I), за които са определени защитени зони по Натура 2000 
по течението на една или повече от 13-те големи реки в ЕС83 

ДИРЕКТИВА ЗА 
МЕСТООБИТАНИЯТА

сладководни свързани с 
мочурливи 
местообита

ния

Брой на 
речните 

защитени зони 
по Натура 2000 

ДИРЕКТИВИТЕ ЗА ПТИЦИТЕ 
И ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА

сладков
одни

гори, 
свързани 
с реки

свързани 
мочурищни 
местообита

ния

Брой на речните 
защитени зони по 
Натура 2000 с  
този вид

Видове риби Птици
Cottus gobio x 191 Alcedo atthis x 279
Rhodeus sericeus amarus x 171 Circus aeruginosus x 232
Cobitis taenia x 155 Ciconia ciconia x 161
Aspius aspius x 151 Picus canus x 164
Misgurnus fossilis x 129 Ciconia nigra x 150
Lampetra planeri anadromous 114 Botaurus stellaris x 134
Lampetra fluviatilis x 97 Crex crex x 129
Salmo salar 78 Ixobrychus minutus x 129
Gobio albipinnatus x 76 Mergus albellus x 129
Petromyzon marinus - anadromous 66 Sterna hirundo x 128
Zingel zingel x 61 Pandion haliaetus x 117
Zingel streber x 59 Chlidonias niger x x 116
Gymnocephalus schraetzer x 58 Luscinia svecica x 116
Gymnocephalus baloni x 44 Philomachus pugnax x 116
Pelecus cultratus x 42 Tringa glareola x 109
Leuciscus souffia x 30 Egretta alba x 107
Rutilus pigus x 28 Porzana porzana x 104
Alosa fallax anadromous 27 Cygnus cygnus x x 98
Sabanejewia aurata x 27 Ardea purpurea x 81
Eudontomyzon spp (Danube) x 25 Nycticorax nycticorax x 80
Alosa alosa 25 Egretta garzetta x 75
Barbus meridionalis x 24 Grus grus x 72
Cobitis elongata x 22 Aythya nyroca x x 71
Gobio kessleri x 18 Pluvialis apricaria x 68
Hucho hucho x 16 Larus melanocephalus x x 55
Chondrostoma toxostoma x 12 Chlidonias hybridus x 53
Gobio uranoscopus x 9 Larus minutus x x 50
Alosa pontica x 8 Platalea leucorodia x 50
Coregonus oxyrhynchus anadromous 8 Phalacrocorax pygmeus x x 47
Alosa immaculata x 7 Gavia arctica x 45
Umbria krameri x 7 Porzana parva x 44
Безгръбначни Gavia stellata x 41
Maculinea nausithous x 120 Recirvirostra avosetta x 40
Lycaena dispar x 77 Ardeola ralloides x 38
Ophiogomphus cecilia x 74 Himantopus himantopus x 38
Unio crassus x 70 Podiceps auritus x 26
Maculinea teleius x 79 Pelecanus crispus x 22
Coenagrion mercuriale x 52 Plegadis falcinellus x 21
Vertigo angustior x 44 Pelecanus onocrotalus x 18
Leucorrhinia pectoralis x 31 Anser erythropus x 15
Vertigo moulinsiana x 30 Acrocephalus melanopogon x 14
Austropotamobius pallipes x 15 Acrocephalus paludicola x 14
Austropotamobius torrentium x 15 Tadorna ferruginea x 11
Anisus vorticulus x 13 Gallinago media x 9
Oxygastra curtisii x 12 Porzana pusilla x 8
Theodoxus tranversalis x 12 Larus genei x 6
Coenagrion ornatum x 9 Phoenicopterus ruber x 3
Graphoderus bilineatus x 8 Xenus cinereus x 3
Coenonympha oedippus x 5 Oxuyra leucocephala x 2
Margaritifera margaritifera x 3 Porphyrio porphyrio x 1
Растения Бозайници*
Dicranum viride x 38 Castor fiber x 171
Liparis loeselii x 27 Lutra lutra x 161
Trichomanes speciosum x 20 Myotis dasycneme x 43
Apium repens x 17 Microus oeconomus mehelyi x 7
Drepanocladus vernicosus x 11 Microtus oeconomus arenicola x 1
Marsilea quadrifolia x 10 Mustela lutreola x 1
Luronium natans x 9 Земноводни
Oenanthe conioides x 8 Triturus cristatus x 212
Myotis rehsteineri x 6 Bombina bombina x 138
Gladiolus palustris x 4 Bombina variagata x 136
Aldrovanda vesiculosa x 3 Triturus dobrogicus x 50

Triturus karelinii x 6
Triturus carnifex x 4
Влечуги  

                                                            
83 Научните наименование на видовете съответстват на тези, които са посочени официално в 
приложенията към директивите за птиците и за местообитанията. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Вътрешни водни пътища в новото предложение за основната мрежа на 
ТЕМ-Т84 

 
                                                            
84 COM(2011) 650, приложение I, том 02, Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Съответни документи и насоки на Комисията 

Ключови насоки на Комисията във връзка с директивите за 
птиците и местообитанията 

- Европейска комисия (2000 г.), Управление на защитени зони по Натура 2000: разпоредбите 
на член 6 от Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО) (Managing Natura 
2000 sites: the provisions of Articles 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC). Люксембург: 
Служба за официални публикации на Европейските общности; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf 

- Европейска комисия (2002 г.), Оценка на планове и проекти със значително въздействие 
върху защитени зони по Натура 2000. Методически насоки относно разпоредбите на член 6, 
параграфи 3 и 4 от Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО) (Assessment of 
plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the 
provisions of articles 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC). Люксембург: Служба за 
официални публикации на Европейските общности; 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf 

- Европейска комисия (2007 г.), Ръководство по член 6, параграф 4 от Директивата за 
местообитанията (Директива 92/43/ЕИО). Разясняване на понятията: алтернативни 
решения, наложителни причини от по-важен обществен интерес, компенсационни мерки, 
цялостна съгласуваност, становище на Комисията (Guidance document on article 6(4) of the 
‘Habitats Directive’92/43/EEC. Clarification of the concepts of: alternative solutions, imperative 
reasons of overriding public interest, compensatory measures, overall coherence, opinion of the 
Commission);  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/guidance_ art6_4_en.pdf 

- Европейска комисия (2010 г.), Ръководство за прилагане на директивите за птиците и 
местообитанията в речните устия и крайбрежните зони, като се обръща особено внимание 
на развитието на пристанищата и драгирането; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-EN.pdf  

- Европейска комисия (2007 г.), Разяснителен документ относно строгата закрила на 
животински видове от интерес за Общността в съответствие с Директива 92/43/ЕИО 
(Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the 
Habitats Directive 92/43/EEC), стр. 87; 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-
completepdf/_EN_1.0_&a=d 

- Европейска комисия (2006 г.), Дела в областта на природата и биологичното разнообразие 
— Решение на Съда на Европейския съюз;  
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf  

- Европейска комисия (2011 г.), Съобщение на Комисията: Нашата застраховка живот, нашият 
природен капитал: стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г., Брюксел, 
3.5.2011 г., COM(2011) 244 окончателен 

- Европейска комисия (2009 г.), Обобщаващ доклад относно природозащитния статус на 
типовете естествени местообитания и биологичните видове съгласно изискванията на 
член 17 от Директивата за местообитанията, Брюксел, 13.7.2009 г., 
COM(2009) 358 окончателен; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-EN.pdf
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-completepdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/english/final-completepdf/_EN_1.0_&a=d
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/others/ecj_rulings_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
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- Европейска комисия (2001 г.), Съобщение на Комисията: Устойчива Европа за един по-
добър свят: стратегия на Европейския съюз за устойчиво развитие (A Sustainable Europe for 
a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development) (Предложение на 
Комисията за Европейския съвет в Гьотеборг, Брюксел, 15.5.2001 г., 
COM(2001) 264 окончателен 

- Европейска комисия, Natura 2000 Viewer; http://natura2000.eea.europa.eu  

Ключови насоки на Комисията, свързани с Рамковата директива 
за водите 

- Европейска комисия (2003 г.), Обща стратегия за изпълнение на Рамковата директива за 
водите (Директива 2000/60/ЕО), Анализ на натиска и въздействията (Common 
Implementation Strategy for the water framework directive (2000/60/EC), Analysis of pressures 
and impacts). Указателен документ № 3, стр. 157; 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3
spressuress/_EN_1.0_&a=d  

- Европейска комисия (2003 г.), Обща стратегия за изпълнение на Рамковата директива за 
водите (2000/60/ЕО), Установяване и определяне на силно модифицирани и изкуствени 
водни обекти (Common Implementation Strategy for the water framework directive (2000/60/EC), 
Identification and Designation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies), Указателен 
документ № 4, стр. 14;   

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&s
b=Title 

- Европейска комисия (2003 г.), Обща стратегия за изпълнение на Рамковата директива за 
водите (Директива 2000/60/ЕО), Преходни и крайбрежни води — типология, референтни 
условия и системи за класификация (Common Implementation Strategy for the Water 
Framework Directive (2000/60/EC), Transitional and coastal waters-Typology, Reference 
conditions and classification systems), Указателен документ № 5, Люксембург: Служба за 
официални публикации на Европейските общности, стр. 116; 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&s
b=Title 

- Европейска комисия (2003 г.), Обща стратегия за изпълнение на Рамковата директива за 
водите (Директива 2000/60/ЕО), Ролята на влажните зони в Рамковата директива за водите 
(Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) The role of 
wetlands in the Water Framework Directive), Указателен документ № 12, стр. 69 

- Европейска комисия (2005 г.), Обща стратегия за изпълнение на Рамковата директива за 
водите (Директива 2000/60/ЕО) (Common Implementation Strategy for the Water Framework 
Directive (2000/60/EC)), Указателен документ № 13: Цялостен подход към класифицирането 
на екологичното състояние и екологичния потенциал (Overall approach to the classification of 
ecological status and ecological potential) 

- Европейска комисия (2006 г.), Обща стратегия за изпълнение на Рамковата директива за 
водите. Изключения от екологичните цели на Рамковата директива за водите, които се 
допускат за нови модификации или нови устойчиви дейности по развитието (РДВ, член 4, 
параграф 7) (Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive. Exemptions 
to the environmental objectives under the Water Framework Directive allowed for new 
modifications or new sustainable development activities (WFD Article 4.7)), документ за 
политиката; 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_
objectives&vm=detailed&sb=Title 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3spressuress/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos3spressuress/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/environmental_objectives&vm=detailed&sb=Title
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- Насоки на ЕК относно прилагането на законодателството на ЕС в областта на природата в 
речни устия и крайбрежни зони (Guidance on the implementation of the EU nature legislation in 
estuaries and coastal zones) — Европейска комисия (2006 г.), РДВ и хидроморфоложкия 
натиск: акцент върху водната енергия, корабоплаването и дейностите за защита от 
наводнения (WFD and Hydro-morphological pressures: Focus on hydropower, navigation and 
flood defence activities), Препоръки за по-добро интегриране на политиките 
(Recommendations for better policy integration), документ за политиката, стр. 44; 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorpholog
y&vm=detailed&sb=Title 

- Европейска комисия (2006 г.), РДВ и хидроморфологичния натиск, Добра практика в 
управлението на екологичните въздействия на схемите за водна енергия; работите за 
защита от наводнения и работите, предназначени да улеснят корабоплаването съгласно 
Рамковата директива за водите (WFD and Hydro-morphological pressures, Good practice in 
managing the ecological impacts of hydropower schemes; flood protection works; and works 
designed to facilitate navigation under the Water Framework Directive), стр. 68; 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorpholog
y&vm=detailed&sb=Title 

- Европейска комисия (2006 г.), РДВ и хидроморфологичния натиск, Изследвания на 
конкретни случаи, които потенциално са от значение за подобряването на 
екологичното(ния) състояние/потенциал чрез мерки за възстановяване/смекчаване (WFD 
and Hydro-morphological pressures, Case studies potentially relevant to the improvement of 
ecological status/potential by restoration/mitigation measures); 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorpholog
y/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d 

- Европейска комисия (2006 г.), Обща стратегия за изпълнение на Рамковата директива за 
водите (2000/60/ЕО), Указателен документ за изключенията от екологичните цели (Common 
Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC) Guidance document on 
exemptions to the environmental objectives), Указателен документ № 20, стр. 46; 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_
mars09pdf/_EN_1.0_&a=d  

- Европейска комисия (2003 г.), Обща стратегия за изпълнение на Рамковата директива за 
водите (2000/60/ЕО), Реки и езера — типология, референтни условия и системи за 
класификация (Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
(2000/60/EC) River and lakes – Typology, reference conditions and classification systems), 
Указателен документ № 10, стр. 94; 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos1
0sreference/_EN_1.0_&a=d  

- Резултати от съвместния семинар, посветен на биологичното разнообразие и водите и 
връзките между законодателството на ЕС в областта на природата и на водите. Основни 
документи: Често задавани въпроси (версия 1) актуално юни 2010 г.; Документ за 
изследване на конкретни случаи (версия 1) актуално юни 2010 г.;  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/biodiversit
y_legislation/faq-wfd-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d 

- Бележка на Комисията: Към по-добри варианти за управление на риска от наводнения 
(towards better environmental options for flood risk management), 2011 г.; 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_man
agement&vm=detailed&sb=Title  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/thematic_documents/hydromorphology/technical_reportpdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_mars09pdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/documentn20_mars09pdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos10sreference/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/guidance_documents/guidancesnos10sreference/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/biodiversity_legislation/faq-wfd-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/wfd/library?l=/framework_directive/implementation_conventio/biodiversity_legislation/faq-wfd-bhd_june2010doc/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_management&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/scientific_documents/environmental_management&vm=detailed&sb=Title
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Насоки на Комисията по директивите за ОВОС и за СЕО 

- Насоки на Комисията за тълкуване на категориите проекти в Директивата за ОВОС 
(Commission guidance on Interpretation of project categories in the EIA Directive), 2008 г.;  

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf 

- Прилагане на Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и 
програми върху околната среда (Implementation of Directive 2001/42 on the assessment of the 
effects of certain plans and programmes on the Environment), 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_e
ia_and_sea/030923_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d  

Документи за политиката на Комисията в областта на 
транспорта 

- Европейска комисия (2011 г.), Бяла книга — Пътна карта за постигането на Единно 
европейско транспортно пространство — към конкурентоспособна транспортна система с 
ефективно използване на ресурсите,  28.3.2011 г., COM(2011) 144 окончателен; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF 

- Европейска комисия (2011 г.), Работен документ на службите на Комисията, придружаващ 
Бяла книга — Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство 
— към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите, 
28.3.2011 г. SEC(2011) 391 окончателен; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0391:FIN:EN:PDF 

- Европейска комисия (2011 г.), Предложение за регламент относно насоките на Съюза за развитието 
на трансевропейската транспортна мрежа, 18.10.2011 г., COM(2011) 650/2; 

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/revision/legislative-act-ten-t-revision.pdf  

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
Механизъм за свързване на Европа, COM(2011) 665/3, октомври 2011 г.;  
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf   

- Европейска комисия (2011 г.), Работен документ на службите на Комисията: Средносрочен 
доклад за напредъка в изпълнението на програмата за действие NAIADES за насърчаване 
на транспорта по вътрешните водни пътища (Mid-term progress report on the implementation 
of the NAIADES Action Programme for the promotion of inland waterway transport), Брюксел, 
4.4.2011 г., SEC(2011) 453 final; 

 http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/sec_2011_453.pdf 

- PLATINA (2010 г.), Ръководство за добри практики в устойчивото планиране на водните 
пътища; 

http://www.naiades.info/downloads 

- Европейска комисия (2010 г.), Съобщение: Стратегия на Европейския съюз за региона на 
река Дунав, Брюксел, 8.12.2010 г., COM(2010) 715 окончателен; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0715:FIN:EN:PDF 

- Европейска комисия (2009 г.), Съобщение: Устойчиво бъдеще за транспорта: интегрирана, основана 
на технологии и лесна за ползване система, Брюксел, 17.6.2009 г., COM(2009) 279 окончателен;  

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/interpretation_eia.pdf
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_eia_and_sea/030923_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/river_working_group/library?l=/meeting_1902/supporting_guidance/iia_eia_and_sea/030923_guidancepdf/_EN_1.0_&a=d
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0391:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/revision/legislative-act-ten-t-revision.pdf
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting/doc/connecting/proposition.pdf
http://ec.europa.eu/transport/inland/promotion/doc/sec_2011_453.pdf
http://www.naiades.info/downloads
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0715:FIN:EN:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0279:FIN:EN:PDF  

- Европейска комисия (2009 г.), Зелена книга — ТЕМ-Т: преглед на политиката за по-добре 
интегрирана трансевропейска транспортна мрежа в служба на общата транспортна 
политика, COM(2009) 44 окончателен 

- Европейска комисия (2007 г.), Съобщение на Комисията: Трансевропейски мрежи: Към 
интегриран подход, 21.3.2007 г., COM(2007) 135 окончателен; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0135en01.pdf  

- Европейска комисия (2006 г.), Съобщение на Комисията относно насърчаването на 
транспорта по вътрешните водни пътища „NAIADES“ — интегрирана европейска програма 
за действие за транспорт по вътрешни водни пътища (Communication from the Commission 
on the Promotion of Inland Waterway Transport “NAIADES” – An Integrated European Action 
Programme for Inland Waterway Transport), 17.1.2006 г., COM(2006) 6 окончателен; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0006:FIN:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0279:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0135en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0006:FIN:EN:PDF
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Приложение IV  

Други документи, използвани при изготвянето на настоящото 
ръководство 

- Le Fluvial, un Mode de Transport à Forte Valeur Ajoutée, L’avenir du transport de marchandises 
et de la navigation fluviale en Europe 2010—2011, Bureau D’information sur la navigation fluviale, 
2008 г. 

- Корабоплаване по вътрешните водни пътища в Европа — Наблюдение на пазара; 
Централна комисия за корабоплаване по река Рейн и Европейската комисия (Inland 
Navigation in Europe – Market Observation; Central Commission for the Navigation of the Rhine 
and the European Commission), юни 2010 г. 

- Европейска конференция на министрите на транспорта, Вътрешните водни пътища и 
опазването на околната среда (Inland Waterways and Environmental Protection), ЕКМТ, 
2006 г. 

- Европейска конференция на министрите на транспорта, Укрепване на транспорта по 
вътрешните водни пътища, Общоевропейско сътрудничество за напредък (Strengthening 
Inland Waterway Transport, Pan-European Cooperation for Progress), ЕКМТ, 2006 г. 

- Европейска конференция на министрите на транспорта, Резолюция № 92/2 относно нова 
класификация на вътрешните водни пътища (Resolution N° 92/2 on New Classification of 
Inland Waterways) {CEMT/CM(92)6/FINAL} 

- Съвместна декларация за водещите принципи за развитието на вътрешното 
корабоплаване и опазването на околната среда в басейна на река Дунав (Joint Statement on 
Guiding Principles for the Development of Inland Navigation and Environmental Protection in the 
Danube River Basin), Международна комисия за опазване на река Дунав (МКОРД) 

- ТЕМ-Т — Трансевропейска транспортна мрежа: осъществяване на приоритетните проекти 
— Доклад за напредъка от 2010 г. (TEN -T Trans European Transport Network: Implementation 
of the Priority Projects - Progress Report 2010), юни 2010 г. 

- ТЕМ-Т — Трансевропейска транспортна мрежа: осъществяване на приоритетни проекти — 
Доклад за напредъка (TEN-T Trans-European Transport Network Implementation of the Priority 
Projects  Progress Report), май 2008 — Неформален съвет по транспорта, Бърдо, 
6 май 2008 г. 

- Трансевропейска транспортна мрежа (ТЕМ-Т): подбор на проекти за многогодишната 
програма за ТЕМ-Т 2007—2013 г. и годишната програма за ТЕМ-Т за 2007 г.(Trans-European 
Transport Network (TEN-T): Selection of projects for the TEN-T multi-annual programme 2007-
2013 and the annual TEN-T programme 2007), MEMO/07/491, Брюксел, 21 ноември 2007 г. 

- Устойчиво бъдеще за транспорта: интегрирана, основана на технологии и лесна за 
ползване система, Оценка на общата транспортна политика (ОТП) на ЕС за периода 
2000—2008 г. и анализ на промените и структурата на европейския транспортен сектор в 
контекста на дългосрочното развитие на ОТП (A sustainable future for transport: Towards an 
integrated, technology-led and user-friendly system Evaluation of the Common Transport Policy 
(CTP) of the EU from 2000 to 2008 and analysis of the evolution and structure of the European 
transport sector in the context of the long-term development of the CTP), D3 — Изследване на 
Европейската комисия, окончателен доклад, август 2009 г. 

- Проект PINE — Изгледи за корабоплаването по вътрешните водни пътища в разширена 
Европа (Prospects of Inland Navigation within the Enlarged Europe), кратък окончателен 
доклад, март 2004 г. 
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- Документ за изразяване на позицията на PIANC „Да работим заедно с природата“ (“Working 
with Nature”), октомври 2008 г. 

- PIANC — EnviCom — работна група 3 — Изменението на климата и корабоплаването 
(Climate Change and Navigation) 

Воден транспорт, пристанища и водни пътища: преглед на факторите за изменението на 
климата, въздействията, отговорите и смекчаването (Waterborne transport, ports and 
waterways: A review of climate change drivers, impacts, responses and mitigation) 

- PIANC — EnviCom — доклад на работна група 6 — 2003 г. 

Насоки за устойчиви вътрешни водни пътища и корабоплаване (Guidelines for Sustainable 
Inland Waterways and Navigation) 

- PIANC — Доклад № 99 — 2008 г. 

Съображения за намаляване на въздействието на корабите върху околната среда 
(Considerations to reduce environmental impacts of vessels) 

- PIANC — Доклад № 100 — 2009 г. 

Практики за управление на драгирането с оглед на околната среда — подход на 
структуриран подбор (Dredging Management Practices for the Environment – A Structured Selection 
Approach) 

- PIANC — Доклад № 107 — 2009 г. 

Устойчиви водни пътища в контекста на корабоплаването и управлението на наводненията 
(Sustainable waterways within the context of navigation and flood management) 

- Воден транспорт — множество доклади на Inland Navigation Europe (INE) 

- Европейска околна среда: състояние и перспективи, 2010 г., Европейска агенция за 
околната среда, Копенхаген, 2010 г.  http://www.eea.europa.eu/soer,  

- Оценяване на биологичното разнообразие в Европа (Assessing Europe’s Biodiversity) — 
Доклад за 2010 г., Европейска агенция за околната среда, Копенхаген, 2010 г.,  
www.eea.europa.eu/publications/assessing-biodiversity-in-europe-84   

- Сладководни екосистеми — 10 послания за 2010 г. (Freshwater Ecosystems –  10 Messages 
for 2010), Европейска агенция за околната среда, Копенхаген, 2010 г., 
www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-1  

- Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, април 2008 г. 

- Leitfaden zur Berücksichtigung des Artenschutzes bei Aus- und Neubau von 
Bundeswasserstraßen Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, май 2009 г. 

- Leitfaden zur Umweltverträglichkeitsprüfung an Bundeswasserstraßen, Bundesministerium für 
Verkehr,  Bau und Stadtentwicklung, юни 2007 г. 

- Grundsätze für das Fachkonzept der Unterhaltung der Elbe zwischen Tsechien und Geesthacht 
mit Erläuterungen Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, май 2005 г. 

- Tagungsband Wasserstraßen – Verkehrswege und Lebensraum in der Kulturlandschaft 
Berückzichtigung ökologischer Belange an Bundeswasserstraßen Symposium am 11 September 
2007 in Bonn Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, март 2008 г. 

http://www.eea.europa.eu/soer
http://www.eea.europa.eu/publications/assessing-biodiversity-in-europe-84
http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-2014-1
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- Empfehlung für Erfolgskontrollen zu Kompensationsmaßnahmen beim Ausbau von 
Bundeswasserstraßen 2. überarbete Fassung Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung, юни 2006 г. 

- Rahmenkonzept Unterhaltung Verkehrliche und wasserwirtschaftliche Unterhaltung der 
Bundeswasserstraßr, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, юни 2010 г. 

- Bericht: Methode der Umweltrisikoeinschätzung und FFH-Verträglichkeitseinschätzung für 
Projeckte an Bundeswasserstraßen, Bundesanstalt fur Gewässer kunde, BFG 

- Mitteilungen Nr 26: Methode der Umweltrisikoeinschätzung und FFH- Verträglichkeiteinschätzung 
für Projekte an Bundeswasserstrassen,  Bundesanstalt fur Gewässerkunde, BFG, май 2004 г. 

- Mitteilungen N28: Възможности за подобряване на екологичното състояние на федералните 
водни пътища в Германия, сборник с изследвания на конкретни случаи (Possibilities to 
improve the ecological status of Federal waterways in Germany, a collection of case studies), 
Bundesanstalt fur Gewässerkunde, BFG, март 2009 г. 

- Richtlinie für die Entwicklung naturnaher Fließgewässerin Nordrhein-Westfalen, Ministerium für 
Umwelt und Naturschutz, Landeswirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf, 2010 г. 

- Wasserrahmenrichtinie und Natura 2000, Gemeinsame Umsetzung in Deutschland under 
Österreich am Beispiel der Grenzflüsse Salzach und Inn, BV Helft 85, Bundesamt für 
Naturschutz, BFN,  2010 г. 

- Планиране на бъдещето на вътрешните водни пътища: ръководство за добри практики 
(Planning a future for the inland waterways  A Good Practice Guide), Консултативен съвет за 
благоустройство на вътрешните водни пътища (Inland Waterways Amenity Advisory Council), 
Defra, IWAAC, DTLR, декември 2001 г. 

- Техническа консултативна група на Обединеното кралство по въпросите на Рамковата 
директива за водите, Ръководство за определяне на защитени територии по Натура (UK 
Technical Advisory Group on the Water Framework Directive Guidance on the Identification of 
Natura Protected Areas) (Окончателен) работен проект на UKTAG 

- Техническа консултативна група на Обекдиненото кралство по въпросите на Рамковата 
директива за водите, Настоящо влошаване на състоянието (UK Technical Advisory Group on 
the Water Framework Directive Present Deterioration of Status), Работен проект, определен от 
UKTAG 

- Техническа консултативна група на Обединеното кралство по въпросите на Рамковата 
директива за водите, Насоки за определяне дали защитените територии по Натура 2000 
изпълняват изискванията на член 4, параграф 1, буква в) за първия ПУРБ (UK Technical 
Advisory Group on the Water Framework Directive Guidance on determining whether Natura 
2000 Protected Areas are meeting the requirements of Article 4(1c) for the 1st RBMP) 
(Окончателен) работен проект, определен от UKTAG 

- Въздействие върху околната среда на корабоплаването по вътрешните водни пътища и на 
развитието на водните пътища (Environmental Impact of Inland Shipping and Waterway 
Development) — DGG/TB/2600415, Проект на окончателен доклад — Резюме, Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, Нидерландия, август 2006 г. 

- Програма LIFE и европейските реки, Опазване и подобряване на нашите водни ресурси 
(LIFE and Europe’s rivers; Protecting and improving our water resources), LIFE Focus, 
Европейска комисия, 2007 г. 

- Програма LIFE и реките в Обединеното кралство — Проект за живата природа „Опазване 
на реките по Натура 2000“ (LIFE in UK Rivers – A Life Nature Project Conserving Natura 2000 
Rivers) — Допълнение 2.48 
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- Програма LIFE;  Rhin Vivant – die naturlichen, Lebensräume des Rheins revitalisieren. 

- Рейн — реката и нейните връзки (The Rhine – A River and its Relations),  Internatiaonale 
Kommission zum Schutz des Rheins 

- Работна дисертация за разрешаване на потенциални противоречия в европейската 
политика по отношение на корабоплаването по вътрешните водни пътища и опазването на 
природата (Working Thesis to resolve potential conflicts in European policy regarding inland 
navigation and nature protection), Оперативен ситуационен доклад — версия 2, WELL 
Consulting (непубликуван), 2009 г. 

- ТЕМ-Т и Натура 2000: пътят напред, Оценка на потенциалното въздействие на 
приоритетните проекти по ТЕМ-Т върху Натура 2000 (TEN-T and Natura 2000: The Way 
Forward; An assessment of the potential impact of the TEN-T Priority Projects on Natura 2000), 
RSPB, май 2008 г. 

- Дунав — жизненоважна връзка или само плавателен коридор (The Danube – A lifeline or just 
a navigation corridor), Документ за изразяване на позицията на WWF относно 
корабоплаването по река Дунав, декември 2005 г. 

- Водният транспорт по жизненоважната връзка на Европа, въздействията върху река Дунав, 
заплахи и възможности (Waterway Transport on Europe’s Lifeline, the Danube Impacts, Threats 
and Opportunities), Виена, януари 2002 г. 

- Стандарти за екологично успешно възстановяване на реките (Standards for Ecologically 
successful river restoration), 2005 г., статия от Journal of Applied Ecology, бр. 42, стр. 208—217 

- La restauration des fonctionnalités écologiques des voies navigables, Janvier 2004, Voies 
Navigables de France 

- Подпомагане на интегрираното планиране на водните пътища чрез техники за моделиране 
— модел на интегрирания отговор със заливни тераси INFORM (Assisting integrated planning 
on waterways by modeling techniques – the Integrated Floodplain Response Model INFORM), 
38ма Конференция на IAD — юни 2010 г., Дрезден, Германия 

- Екологосъобразно проектиране на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища за река 
Дунав (Environmentally Friendly Inland Waterway Ship Design for the Danube River), Резюме 

- World Wide Fund for Nature International, Дунавско-карпатска програма, 2009 г. 

- Екология, корабоплаване и устойчиво планиране в басейна на река Дунав (Ecology, 
navigation and sustainable planning in the Danube River Basin), H. Habersack, M. Jungwirth и B. 
Vogel 

- Изменения на крайречните екосистеми, предизвикани от регулирането на реките 
(Alterations of Riparian Ecosystems Caused by River Regulation), статия от Christer Nilsson и 
Kajsa Berggren, Bio Science, том 50, бр. 9, септември 2000 г. 

- Крайречни зони: къде биохимията среща биологичното разнообразие в управленската 
практика (Riparian Zones: Where biogeochemistry meets biodiversity in management practice), 
Специална разработка, публикувана в Polish Journal of Ecology през 2004 г. 

- Екологията на интерфейсите: крайречни зони (The Ecology of Interfaces: Riparian Zones), 
статия, публикувана в Annual Reviews през 1997 г. 

- Екология на реките със заливни тераси и концепция за екологичното здраве на реките 
(Floodplain River Ecology and the Concept of River Ecological Health), Kenneth Lubinski в 
Floodplain River ecology 



 

 

147 Ръководство за транспорта по вътрешните водни пътища и за Натура 2000 

- Управление и възстановяване на защитени зони по Натура 2000 в басейна на река Довине: 
пилотен проект за съгласувано прилагане на Рамковата директива за водите на ЕС и на 
директивите на ЕС за птиците и местообитанията в Литва (Management and Restoration of 
Natura 2000 sites in the Doviné River Basin: Pilot project for a combined implementation of the 
EU Water Framework Directive and the EU Birds and Habitats Directive in Lithuania), юни 2006 г. 

- Икономически инструменти в Рамковата директива за водите: възможност за опазване на 
водите (Economic instruments in the Water Framework Directive: An opportunity for Water 
protection), документ за политиката от Grüne Liga e.V, 2011 г. 

- Да спасим река Дунав като жизненоважна връзка: стъпки към устойчиво корабоплаване 
(Save the Danube as a lifeline: Steps towards sustainable navigation), Обща позиция на НПО 
относно корабоплаването в басейна на река Дунав, октомври 2009 г. 
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