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1. ВЪВЕДЕНИЕ И КОНТЕКСТ    

Защо имаме нужда от насоки? 

Необходимостта от пълното прилагане на Директивите за местообитанията1 и за 
птиците2 по отношение на морската среда на Европейския съюз, и по-специално във 
връзка със създаването на мрежата Натура 2000, е основно предизвикателство при 
изпълнението на политиката на Съюза в областта на биологичното разнообразие през 
следващите години.  

Създаването на морска мрежа от зони за съхранение съгласно Натура 2000 ще 
допринесе значително не само за преустановяване на загубите на биологично 
разнообразие в Европейския съюз, но и за разширяване на опазването на морето и за 
разработване на цели на устойчиво използване.   

Засега сравнително малък брой обекти по Натура 2000 са определени като обекти на 
морската среда, което е най-сериозният пропуск в мрежата на Натура 2000. 
Изпълнението на директивите за птиците и за местообитанията в морската среда 
поражда големи предизвикателства по-специално във връзка с откритата морска среда 
(за разлика от бреговата крайбрежна морска среда), което се дължи на липсата на 
научни познания относно разпределението/изобилието на биологичните видове и 
типовете местообитания.  

На срещата на директорите на Натура от държавите-членки, състояла се през октомври 
2002 г, се постигна съгласие, че е необходима по-нататъшна работа за създаване на 
всеобщо разбиране относно разпоредбите за определяне и управление на морските 
територии на Натура 2000. От Европейската комисия беше поискано да създаде 
специална работна група в рамките на Комитета за местообитанията с цел да даде 
насоки в това отношение.  

От март 2003 г. работи експертна морска група, която има за цел „да създаде общо 
разбиране относно разпоредбите на Натура 2000, които се отнасят до морската среда, и 
по този начин да улесни обозначаването и бъдещото управление на тези зони“. 
Експертната група трябва да помогне на държавите-членки да постигнат тази важна цел 
и да предостави полезна информация на другите заинтересовани участници. Освен това 
документът ще бъде от полза за службите на Комисията с оглед на действията, които те 
биха искали да предприемат в тази област. Що се отнася до главните заинтересовани 
страни документът ще даде ценна информация и по-голяма сигурност в планирането и 
разработването на планове, тъй като ще даде гласност на становището на Комисията по 
няколко ключови аспекти на изпълнението на директивите за птиците и за 
местообитанията в морската среда.  

 

                                                 
1 ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО НА СЪВЕТА ОТ 21 МАЙ 1992 Г. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА 
ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА 

2 ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (79/409/ЕИО) 
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Обхват на наръчника 

Наръчникът се разработва в отговор на непосредствената нужда от постигане на 
напредък във връзка със създаването на Натура 2000 в морската среда. Затова 
основният му фокус е върху морските видове и типовете местообитания, които са 
обхванати от разпоредбите на директивите за птиците и за местообитанията. Това са 
типовете местообитания, изброени в приложение І, и видовете, изброени в приложение 
ІІ към директивата за местообитанията, видовете птици, изброени в приложение I, 
както и мигриращите видове птици, включени в 
Директивата за птиците (79/409/ЕИО), за които 
трябва да бъдат определени морски територии по 
Натура 2000, които да бъдат защитени и 
управлявани.  

Наръчникът има за цел да обясни съответните правни 
и технически понятия, за да подкрепи създаването на 
Натура 2000 в цялата морска зона на приложение на 
Директивите за птиците (79/409/EEC) и за 
местообитанията (92/43/EEC). Той обхваща както 
бреговата крайбрежна, така и откритата морска 
среда.   

Опазването на морските местообитания и 
биологичните видове от значение за Общността няма да се постигне единствено чрез 
определяне на териториите по Натура 2000 и доброто им управление. Трябва също да 
се отговори на човешкия натиск върху морската среда отвъд тези места като част от 
една по-широка стратегия за опазване на морската среда.  

 
Структура на наръчника 

Наръчникът съдържа следните елементи и следва логиката на процеса на изпълнение 
по изграждането на морския компонент на Натура 2000:  

− Глава 2 разглежда процеса на създаване на Натура 2000 в по-общия контекст на 
екологичната политика на Европейския съюз. Тя съдържа информация за 
правото на Общността и международното право, което има отношение към 
създаването на Натура 2000 в морската среда.  

− Глава 3 съдържа пояснения на определенията на морските типове 
местообитания на приложение І към директивата за местообитанията и дава 
повече обща информация за морските местообитания и видове, включително 
наличието им в крайбрежните и откритите води на държавите-членки.  

− Глава 4 съдържа информация относно най-добрите начини за локализиране и 
оценка на морски местообитания и видове, както и обосновката за избора за 
територия. 

                                                 
3 UNCLOS, Конвенция на ООН по морско право  http://www.un.org/Depts/los/index.htm 

За целите на този документ „брегова 
крайбрежна морска среда“ означава 
средата, която се намира във 
вътрешните води и териториалното 
море съгласно определението на 
Конвенцията по морско право 
UNCLOS3 за крайбрежна морска 
държава; „открита морска среда“ 
означава средата, която се намира в 
морските зони отвъд границите на 
териториалното море, в която 
държавите-членки упражняват 
определен вид суверенни права.  

http://www.un.org/Depts/los/index.htm
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− Глава 5 съдържа насоки, свързани с управлението на морските зони на Натура 
2000.  

− Глава 6 разглежда по-отблизо взаимоотношението между управлението на 
рибарството и директивите за птиците и за местообитанията.   

Ограничения на наръчника 

Наръчникът следва много точно текста на директивите за птиците и за местообитанията 
и принципите за управлението на водите, които са в основата на общностното право за 
опазване на околната среда. Той не е законодателен по характер (не създава нови 
правила, а дава насоки за приложението на съществуващите правила). Документът 
отразява само становищата на службите на Комисията и няма задължителен характер.  

Трябва да се подчертае, че само Съдът на Европейските общности може да дава 
окончателно тълкуване на общностното право. Поради това дадените насоки ще се 
развиват успоредно с развитието на юриспруденцията в тази област.  

Наръчникът ще се придържа изцяло към решенията на Съда. Това определя някои 
негови аспекти по-специално там, където Съдът вече е излязъл с решение и е изяснил 
разпоредбите. Наръчникът има също за цел да поясни някои правни аспекти на 
морското право и други принципи, които подкрепят процеса на определяне и бъдещото 
управление на морския компонент на мрежата Натура 2000.  

Този наръчник не може да бъде изчерпателен по всички въпроси, свързани с Натура 
2000 в областта на морската среда, особено що се отнася до управлението и защитата 
на териториите. От друга страна той обръща внимание на основните въпроси, свързани 
със създаването на мрежата, като използва наличната информация. На по-късен етап и 
по отношение на конкретни въпроси може да се наложат допълнителни указания.  
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*Caretta Caretta 4  

Снимка: M. Melodia. LIFE99 NAT IT/006271 

                                                 
4 Caretta caretta е приоритетен вид от значение за Общността, посочен в приложения II и IV към директивата за 

местообитанията   
EN: loggerhead turtle; FR: tortue de carouane; ES: tortuga boba; DE: Unechte Karettschildkröte; BG: вид водна костенурка 
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2. ПО-ШИРОК КОНТЕКСТ 

2.1. Контекстът на морското биологично разнообразие в ЕС и политиката за 
защитените зони 

Политиката на ЕС в областта на морското биологично разнообразие, включително 
защитените зони, се развива в контекста на задълженията, поети на глобално, 
европейско и регионално ниво.  

На нивото на ЕС европейските държавни и правителствени ръководители поеха 
задължението „да прекратят загубата на биологично разнообразие [в ЕС] до 2010 г.“. 
На глобално ниво те се присъединиха към близо 130 ръководители от целия свят, като 
се задължиха „да намалят значително сегашното равнище на загуба на биологично 
разнообразие [в целия свят] до 2010 г.“. Изправен пред доказателства за 
продължаващата и дори ускорена загуба на биоразнообразие и на жизнено важни стоки 
и услуги, свързани с екосистемите – както това беше подчертано неотдавна в Оценката 
на екосистемите за хилядолетието (Millennium Ecosystem Assessment) – Европейският 
съвет отново призова за разгръщане на усилията и изпълнение на задълженията. 

Шестата рамкова програма на Общността в областта на околната среда определя 
„природата и биологичното разнообразие“ като един от приоритетите за действие. 
Целите и приоритетните области за действие в областта на природата и биологичното 
разнообразие, които са включени от Европейския парламент и от Съвета в Шестата 
програма за действие на Общността5, съдържат: 

• Създаване на мрежа Натура и прилагане на необходимите технически и 
финансови инструменти и мерки, необходими за пълното ѝ реализиране и 
защитата, извън зоните на Натура 2000, на видовете, защитени съгласно 
директивите за местообитанията и птиците  (член 6, параграф 2, буква a), 
седмо тире) 

• По-нататъшно развитие на защитата на морските зони, по-специално чрез 
мрежата Натура 2000, както и с други приложими средства на Общността 
(член 6, параграф 2, буква ж), четвърто тире) 

Като договаряща страна към Конвенцията за биологичното разнообразие Европейската 
общност разработи Стратегия за биологичното разнообразие на ЕС и Планове за 
действие за биологичното разнообразие, които имат за цел, inter alia, да интегрират 
съображенията за биологичното разнообразие в други политики на Общността. 
Въпросите за разнообразието на морската среда са предмет както на Плана за действие 
за биологичното разнообразие (ПДБР) за природните ресурси, така и на ПДБР в 
областта на рибарството. Разгледани са и морски въпроси, които имат отношение към 
влиянието на европейските риболовни флотилии в международни води. 

Прегледът на състоянието на европейската политика на биологичното разнообразие за 
периода 2003-2004 дава оценка на прилагането, ефективността и целесъобразността на 
Стратегията за биологичното разнообразие и Плановете за действие, по-специално в 
контекста на целите за 2010 г. Прегледът завърши с конференция за биологичното 
                                                 
5 Решение 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г., за установяване на 
Шестата програма за действие на Общността за околната среда (ОВ L 242, 10.9.2002 г, стр. 1) 
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разнообразие и Европейския съюз, състояла се в Малахайд през май 2004 г. при 
ирландското председателство6 на Съвета на министрите. Приетото „Послание от 
Малахайд“ съдържаше широк консенсус по приоритетите, включени в целите за 2010 г. 
Сред тях са приключване на мрежата Натура 2000 по море до 2008 г. и договаряне и 
стартиране на управлението на всички територии на Натура 2000 до 2010 г.  

Като започна да действа по много приоритети, включени в „Посланието от Малахайд“, 
през май 2006 г. Комисията прие Съобщение относно „Прекратяване на загубите на 
биоразнообразие до 2010 г. и след това“ [COM(2006) 216 окончателен]7, което предлага 
амбициозен политически подход към прекратяването на загубите на биоразнообразие 
до 2010 г. По-специално то съдържа План за действие с ясни цели, подредени по 
важност, както и действия, необходими за изпълнение на целите за 2010 г., и посочва 
какви са отговорностите на европейските институции и държавите-членки. Успоредно с 
горния процес първото действие, посочено в този План за действие за 
биоразнообразието8, е ускоряване на усилията за приключване на мрежата на Натура 
2000. Това включва: „пълна морска мрежа от специални защитени зони (СЗЗ) до 2008 
г.; приемане на списъци на територии от значение за Общността (ТЗО) до 2008 г. за 
морските зони; определяне на специални зони за съхранение (СЗС) и разработване на 
управленски приоритети и необходимите мерки за съхранение на СЗС [до 2012 г. за 
морските зони]; разработване на сходни мерки за управление и съхранение на СЗЗ [до 
2012 г. за морските зони]“. Този План за действие съдържа конкретни показатели за 
управление на напредъка и план-график за оценка.9 

Съобщението за биоразнообразието беше приветствано широко от други институции на 
Общността, включително на срещата на Съвета за околната среда, състояла се през 
декември 2006 г., на която Комисията и държавите-членки бяха приканени да 
предприемат спешни мерки за изпълнение на Плана за действие за биоразнообразието.  

Съобщението и Планът за действие вземат под внимание различните съществуващи 
международни ангажименти по отношение на защитените морски зони, включително:  

- Задължението, поето на срещата на върха за устойчивото развитие, за създаване на 
глобална представителна система на морските и крайбрежни защитени зони до 2012 
г. 

- Решения за морските и крайбрежни екосистеми и защитени зони, свързани с 
конференциите по биологичното разнообразие и по-специално решението на 
Споразумението от Маракеш (COP7) за създаване (до 2012 г.) и поддържане на 
мрежа от морски и крайбрежни защитени зони, които се управляват ефективно и се 
основават на екологичните принципи в съответствие с международното право и на 
базата на научна информация. 

- По отношение на Атлантическия океан и Балтийско море съвместната министерска 
среща на Хелзинкската комисия и Комисията OSPAR (Бремен, 2003 г.) пое 
ангажимент за завършване до 2010 г. на съвместна мрежа от добре управлявани 

                                                 
6http://europa.eu.int/comm/environment/nature/biodiversity/develop_biodiversity_policy/malahide_conference/index_en.htm  
7 Виж Съобщение на Комисията „Прекратяване на загубите на биоразнообразие до 2010 г. и след това“: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0216en01.pdf  
8 Виж действие A1.1.1 от приложение 1 към Съобщението за биоразнообразието: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/current_biodiversity_policy/biodiversity_com_2006/pdf/sec
_2006_621.pdf  
9 Виж http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/667&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en  

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/biodiversity/develop_biodiversity_policy/malahide_conference/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0216en01.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/current_biodiversity_policy/biodiversity_com_2006/pdf/sec_2006_621.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/current_biodiversity_policy/biodiversity_com_2006/pdf/sec_2006_621.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/667&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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защитени морски зони, които, заедно с мрежата на Натура 2000, трябва да бъдат 
екологично съвместими. Хелзинкската комисия за защита на водната среда на 
Балтийско море (HELCOM) и Комисията OSPAR се договориха, че морските зони 
от Натура 2000 могат да бъдат включени в мрежата на защитени морски зони 
OSPAR/HELCOM. 

- По отношение на Средиземно море: Протоколът от 1995 г. към Конвенцията от 
Барселона относно специално защитените територии и биологичното разнообразие 
в Средиземно море, който предвижда създаването на Списък на специално 
защитените зони от значение за Средиземно море (Списък SPAMI).  

- По отношение на Черно море: през 2003 г.  в София (България) беше подписан 
Протокол за опазване на биоразнообразието и ландшафта към Конвенцията за 
опазване на Черно море от замърсяване (понастоящем в процес на ратифициране). 
Този протокол има за цел, inter alia, да поддържа черноморската екосистема в добро 
екологично състояние, а ландшафта – в благоприятни условия, да опазва, съхранява 
и управлява по устойчив начин биологичното разнообразие и ландшафта на Черно 
море с цел да обогати неговите биологични ресурси.  

Що се отнася до териториите, които трябва да бъдат защитени съгласно директивата за 
птиците една голяма конференция, състояла се под председателството на Нидерландия 
през ноември 2004 в Берген-оп-Зум, отбеляза, че при обозначаването на защитените 
морски зони за птиците има съществени пропуски, и като действаше в съответствие със 
заключенията от Малахайд препоръча пълно разширяване на мрежата на специалните 
защитени зони, така че те да обхванат и морската среда (2008), създаване на ефективен 
режим на защита и разработване на управленски цели, така че всичко да бъде готово до 
2010 г. На интернет страницата на ГД „Околна среда“ е публикуван докладът на 
конференцията в Берген-оп-Зум, както и други важни документи, свързани с честването 
и с тази тема.10 

2.2. Стратегията за защита и съхранение на морската среда: екосистемен подход, 
който има за цел да осигури съхранението на биологичното разнообразие и 
устойчивото използване на природните ресурси  

Шестата програма за действие на Общността в областта на околната среда11 счита, че 
съхранението и защитата на морската среда е комплексен въпрос, който изисква широк, 
многоизмерен подход, и поиска от Комисията да разработи тематична стратегия по 
този въпрос. През 2005 г.12 Комисията прие Морска тематична стратегия, която 
съдържа предложение за законодателни действия.  

Приетата стратегия се основава на нов амбициозен подход към защитата и 
управлението на морските екосистеми и насърчава устойчивото използване на 
морските ресурси. Тя обръща внимание на основните заплахи, посочени в предишно 
Съобщение:13 неадекватна рамка за управление на моретата на фона на 
институционални и правни усложнения и броя заинтересовани участници; липса на 
                                                 
10  Виж http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/25year_birds_directive/index_en.htm 
11  РЕШЕНИЕ 1600/2002/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 юли 2002 г. за установяване на 

Шестата програма за действие на Общността за околната среда, Официален вестник L 242 , 10.9.2002 г.,  стр. 0001 – 
0015  

12  СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ. Тематична стратегия относно 
опазването и съхранението на морската среда и предложение за директива за морска стратегия, COM(2005)504 и 
COM(2005)505 

13  СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ „Към стратегия за защита и 
опазване на морската среда”, COM(2002)539 

http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/25year_birds_directive/index_en.htm
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основни познания, дължаща се на недостатъчните връзки между изследователските 
области, в които е необходимо да се предприемат действия и да се определят 
приоритети; липса на конкретна политика. 
Предложеният от Стратегията подход се състои в защита и възстановяване на океаните 
и морета на Европа и гарантиране на устойчивия характер на човешките дейности, за да 
могат сегашните и бъдещите поколения да се радват и да се ползват от 
биоразнообразието и динамиката в океаните и моретата, които са чисти, безопасни, 
здравословни и продуктивни. Този нов подход води до създаване на интегрирана 
политика с цел осъществяване на единен, интегриран и последователен набор от мерки, 
насочени към съхранението и защитата на морската среда.  
Комисията предлага постепенно осъществяване на екосистемен подход, който има за 
цел управление на човешките дейности, които влияят на морската среда, включително 
разработване на цели за гарантиране опазването на биоразнообразието и устойчивото 
използване на морските ресурси. Този подход взема под внимание концепциите за 
благоприятното състояние на запазване и доброто екологично състояние съгласно 
изискванията на директивите за местообитанията и за птиците и рамковата директива 
за водите.  

Съветът и Парламентът, които подкрепиха подхода, предложен в Стратегията, сега 
отговарят за приемането на предложения правен инструмент. След това държавите-
членки трябва да се погрижат за постигането на доброто екологично състояние на 
морската среда най-късно до края на 2021 г. и да продължат да се грижат за защитата и 
опазването на тази среда и за предотвратяване на нейното влошаване.  

Според предложената директива дейностите, които ще бъдат предприети от държавите-
членки за постигане на добро екологично състояние, трябва да се основават на разумна 
и надеждна оценка на влиянието на човешките дейности върху морската среда. 
Предложението прави всичко възможно, за да гарантира създаването на подходящи 
системи за мониторинг и оценка. Тези системи ще включват сегашните задължения за 
мониторинг, определени в директивите за местообитанията и за птиците.  
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ЕКОСИСТЕМЕН ПОДХОД 

Разработването на насоки за изпълнение в морската среда на т.н. екосистемен подход е една от 
дейностите, предприети под егидата на Европейската комисия по време на разработването на 
Стратегията за морската среда. 

В този контекст екосистемният подход е част от концепцията за устойчивото развитие, според 
която днешните човешки дейности не трябва да излагат на риск нуждите на бъдещите поколения. 
Екосистемният подход поставя ударението върху такъв начин на управление, който поддържа 
доброто състояние на екосистемите успоредно с целесъобразно използване на морската среда от 
човека, в интерес на сегашните и бъдещите поколения. 

Конвенцията за биологичното разнообразие14 определя екосистемния подход като „стратегия за 
интегрирано управление на сухоземните, водните и живите ресурси, която насърчава опазването 
и устойчивото използване по разумен начин“, а екосистемата е определена като „динамичен 
комплекс от растителни, животински и микроорганизмови съобщества и тяхната нежива околна 
среда, които си взаимодействат като функционална единица“. Конвенцията приема, че хората със 
своето културно разнообразие са неотменна част от екосистемите.  

С цел да се даде по-голяма специфичност на целите на Европейската стратегия за морската среда 
екосистемният подход се описва като „цялостно интегрирано управление на човешките дейности, 
което се основава на най-съвременни научни познания за екосистемата и нейната динамика, 
чиято цел е да определи същественото влияние върху състоянието на морските екосистеми и да 
предприеме съответните действия, постигайки по този начин устойчиво използване на стоките и 
услугите, свързани с екосистемата и поддържане на нейната цялост.“ Това описание несъмнено 
определя хората като част от природните екосистеми и подчертава, че човешките дейности в тези 
екосистеми трябва да бъдат управлявани по такъв начин, че да не застрашават онези елементи на 
екосистемата, които допринасят за структурната и функционална цялост на екосистемата. 

 
Конвенциите за HELCOM и OSPAR са приели друго, по-точно тълкувание на 
екосистемния подход. Пълният текст на това тълкувание може да се намери на адрес: 
http://www.helcom.fi/stc/files/BremenDocs/JointEcosystemApproach.pdf 
 

2.3. Морската политика на Европейския съюз  
 
Упоменатата по-горе европейска стратегия за защита и съхранение на морската среда, 
посочена в точка 2.2, следва да се разглежда в по-широкия контекст на разработването 
на нова политика на Европейския съюз за морската среда.  
 
На 7 юни 2006 г. Европейската комисия прие Зелена книга15 за бъдещата морска 
политика на Европейския съюз. Тази Зелена книга е резултат от повече от едногодишни 
консултации със заинтересованите участници, определяне на пропуските между 
сферите на секторните политики, имащи отношение към морето, и опит за приемане на 
най-добрата практика и извличане на поуки от затрудненията и предизвикателствата. 
Нуждата от такава политика е свързана с икономическото, социално и екологично 
значение на морското измерение в Европа. Идеята е в Европа да функционира 
динамична морска икономика, която е в хармония с морската среда и се основава на 
най-новите постижения на науката за морето. 

                                                 
14 http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/ecosystem/default.asp 
15  http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_en.html  

http://www.helcom.fi/stc/files/BremenDocs/JointEcosystemApproach.pdf
http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/ecosystem/default.asp
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy_en.html
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Стратегията за защита и съхранение на морската среда, посочена в точка 2.2, ще 
допринесе пряко за работата по бъдещата морска политика на ЕС. 

 

2.4. Връзки между морската брегова крайбрежна среда и рамковата директива 
на ЕС за водите 

Рамковата директива на ЕС за водите16 (РДВ) налага рамка за повишаване на защитата 
и подобряване вътрешнотериториалните повърхностни води, преходните води и 
крайбрежните води.  
 
Крайбрежните води са дефинирани като повърхностни води откъм вътрешността на 
страната, считано от линията, от която всяка точка отстои на една морска миля в посока 
вътрешността на морето от най-близката точка на линията, от която се измерва 
обхватът на териториалните води. Рамковата директива за водите има за цел 
предотвратяване на каквото и да е по-нататъшно влошаване на състоянието и постигане 
на „добро състояние“ на всички води до 2015 г. Понятието „състояние на водите“ 
съдържа както понятието „екологично състояние“, така и понятието „химично 
състояние“. По отношение на химичното състояние обхватът на рамковата директива за 
водите включва всички териториални води.  
 
В тези водни обекти държавите-членки трябва да постигнат съответствие с всички 
стандарти и цели до 2015 г., освен не е указано друго в Общностното законодателство, 
по силата на което са създадени отделните защитени зони. Когато повече от една цел се 
отнася за даден воден обект, се прилага най-строгата от всички.  
 
С цел тези екологични цели да бъдат реализирани, РДВ предвижда да бъде разработена 
програма с мерки като част от един по-широк план за управление на речния басейн. 
Първият подобен план трябва да бъде готов през 2009 г. Предмет на плана е районът на 
речния басейн, който включва един или повече граничещи си речни басейни, заедно 
със свързаните с тях крайбрежни води. Компетентните органи трябва да насърчават 
активното участие на всички заинтересовани участници в разработването на плановете 
за управление.  
 
Системата за класификация на РДВ на качеството на водите обхваща пет категории: 
отлично, добро, средно, недобро и лошо. „Отлично състояние“ има при липса на 
човешко влияние или при много слабо такова. Това състояние се нарича още 
„препоръчително условие“, тъй като то е възможно най-доброто състояние – основен 
показател. Тези препоръчителни условия са специфични за вида, следователно те са 
различни за различните видове реки, езера и крайбрежни води, така че трябва да се 
вземе предвид голямото разнообразие от екологични райони в Европа. Оценката на 
качеството се основава на степента на отклонение от препоръчителни условия в 
съответствие с определенията в директивата. „Добро състояние“ означава „леко“ 
отклонение, „средно състояние“ означава „средно“ отклонение и т.н. Тези определения 
са пояснени подробно в приложение V към РДВ. 
 

                                                 
16 ДИРЕКТИВА 2000/60/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2000 
година за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, ОВ L 
327/00, 23.12.2000 г., http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_327/l_32720001222en00010072.pdf 
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Оценката на състоянието на водите се основава на биологични, химични и 
хидроморфоложки качествени елементи. При преходни и крайбрежни води 
биологичните елементи, които следва да бъдат взети под внимание, са фитопланктон, 
водна флора, бентосна безгръбначна фауна и рибна фауна. Хидроморфоложките 
качествени елементи включват характеристики като вълна, структура на заливаемата 
зона и разлики в дълбочината. Прозрачност, условия на окисляемост и хранителни 
условия са примери за химични елементи, които трябва да бъдат включени в оценката.  
 
Тази рамкова директива установява, че във връзка със защитените зони на Натура 2000 
и на всички други зони, които се нуждаят от специална защита със специален 
законодателен акт на Общността, техните екологични цели трябва да бъдат 
интегрирани в съответните планове за управление на речните басейни. Тези планове ще 
включват преходните и крайбрежни райони, за които носи отговорност Управляващият 
орган на речния басейн. 

2.5. Предизвикателството за създаване на морска мрежа Натура 2000. Планиране 
на система от морски защитени зони 

Морският компонент на мрежата Натура 2000 ще съставлява неотменна част от 
европейската екологична мрежа Натура 2000. Що се отнася до сухоземната среда 
морската мрежа ще има за цел да защити територии от значение за опазването в Европа 
по отношение на: (i) естествените типове местообитания, изброени в приложение І, и 
(ii) местообитанията на видовете, посочени в приложение ІІ към директивата за 
местообитанията с цел да гарантира, че тези дадености ще се поддържат, а там, където 
е подходящо – ще бъдат възстановени в благоприятно състояние на запазване в своя 
естествен ареал.  

Освен това морският компонент на мрежата Натура 2000 трябва да включва 
съгласувана мрежа от Специални защитени зони (СЗЗ), класифицирани в съответствие 
с директивата за птиците. По своя брой и размери това ще бъдат най-подходящите 
територии за опазване на морските птици, изброени в приложение I към директивата за 
птиците, както и мигриращите морски птици, като се вземат предвид изискванията за 
тяхната защита.  

Докато директивата за птиците обхваща изчерпателно морската среда, признава се, че 
сегашните приложения към директивата за местообитанията имат ограничен обхват по 
отношение на морските видове и типове местообитания, особено онези, които се 
намират в открита морска среда. Въпреки това пълното изпълнение на съществуващите 
задължения по Натура 2000 ще бъде важна първа крачка към защитата на морската 
среда.  

Тази работа може да бъде допълнена в близко бъдеще чрез съставяне на списъци на 
допълнителни типове морски местообитания и видове, което ще представлява правна 
основа за разширяване на обхвата на морската мрежа. В рамките на морската стратегия 
Комисията е предложила рамка за разработване на рационален подход към пълното 
изпълнение на Натура 2000 в морето с цел да се обмислят евентуални предложения за 
адаптиране на приложенията към директивата за местообитанията с цел да бъдат 
относими в по-голяма степен към морските местообитания и видове.   

Този процес трябва да създаде основа за защитата на други съответни типове 
местообитания и видове. Този труден проблем трябва да бъде разрешен чрез 
сътрудничество на нивото на Европейския съюз. Има няколко типа морски 
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местообитания и видове от значение за опазването в ЕС, които не са обхванати от 
директивите за местообитанията и за птиците, но те имат нужда от защита, която ще 
гарантира тяхното благоприятно състояние на запазване. Много от тези местообитания 
и видове са идентифицирани и описани от регионални организации като OSPAR, 
Хелзинкската конвенция и Конвенцията от Барселона. Тези списъци трябва да бъдат 
допълнени на базата на нови научни познания и оценка.   

2.6. Различни морски зони. Прилагане на законодателството за природата в 
европейските  морета  

Държавите-членки са длъжни да прилагат законодателството за природата във водите 
под своя юрисдикция и във водите, в които упражняват суверенни права.  Директивите 
за местообитанията и за птиците се прилагат на европейската територия на държавите-
членки17. Затова водите, прилежащи към френските отвъдморски департаменти (DOM) 
и към териториите, посочени в приложение II към Договора за създаване на 
Европейската общност18, се изключват.   

2.6.1. Определения на различните морски зони 

Съгласно международното право крайбрежните държави установяват няколко морски 
зони под своя юрисдикция, напр. териториално море, изключителна икономическа зона 
и континентален шелф. Някои крайбрежни държави установяват и други райони, в 
които могат да предявяват изключителни суверенни права над природните ресурси, 
напр. „зони за защита на риболова“, „зони за защита на околната среда“, и т.н.   

Европейската общност прие международните правила за морските зони, въведени с 
Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. (UNCLOS).  

Териториалното море е прилежащият морски пояс около крайбрежието на 
крайбрежната държава, върху който се разпростира суверенитетът на тази държава, 
отвъд границите на нейната сухоземна територия и вътрешни води. Съгласно член 3 на 
UNCLOS всяка държава има право да установи ширината на своето териториално море 
на не повече от 12 морски мили.19  

Териториалното море е прилежащият морски пояс около крайбрежието на 
крайбрежната държава (до 12 мм), върху който се разпростира суверенитетът на тази 
държава, отвъд границите на нейната сухоземна територия и вътрешни води.  

Водите, разположени по посока на брега от изходната линия на териториалното море, 
са част от вътрешните води на държавата (виж подробно определение на вътрешните 
води в член 8 на UNCLOS)20

. Във вътрешните води и териториалното море този 
суверенитет се разпростира върху въздушното пространство над териториалното море, 
водната колона, морското дъно и неговите недра.  

                                                 
17 Виж директивата за птиците, член 1 и  
18 Официален вестник C 325, 24.12.2002 г. http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties/dat/12002E/htm/12002E.html 
19 Една морска миля е равна на 1’ от дъгата на екватора; 40.000 km/360/60 = 1 морска миля (мм) =1, 852 км;  12мм= 22, 2 км 
20  http://www.un.org/Depts/los/index.htm 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/treaties/dat/12002E/htm/12002E.html
http://www.un.org/Depts/los/index.htm
http://www.un.org/Depts/los/index.htm
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Изключителната икономическа зона (ИИЗ) се определя от UNCLOS21 като район 
извън пределите на териториалното море и прилежащ към него (от 12 до 200 морски 
мили22), в която крайбрежната държава има суверенни права за проучване и 
използване, опазване и управление на живите и неживите природни ресурси на водите, 
покриващи морското дъно, на морското дъно и в неговите недра. Освен това 
крайбрежната държава има юрисдикция по отношение на морските научни 
изследвания, защитата и запазването на морската среда в ИИЗ.  

Континенталният шелф 23 
Съгласно международното право крайбрежните държави имат суверенни права и върху 
неживите ресурси и прикрепените организми в „континенталния шелф“.   

Терминът „континентален шелф“ се използва от морските геолози за обозначаване на 
онази част от морското дъно, която се намира между бреговата линия и външната 
граница на подводния край на континента, или ако няма видим наклон, между 
бреговата линия и точката, в която дълбочината на покриващата вода е приблизително 
между 100 и 200 метра.  

Нещо повече този термин е определен в член 76 на UNCLOS съгласно една сложна 
формула. Според нея, „континенталният шелф на крайбрежната държава включва 
морското дъно и недрата на подводните райони отвъд териториалното море по 
цялото протежение на естественото продължение на сухоземната територия до 
края на континента или на 200 морски мили от изходните линии, с които се измерва 
ширината на териториалното море, когато външната граница на подводния край на 
континента не се простира на такова разстояние“. 

Поради това континенталният шелф се простира на разстояние поне 200 мм в открито 
море. Той не може да се простира по-далече от 350 мм. Континенталният шелф е 
морското дъно и неговите недра, а не – покриващата дъното водна колона. 
Използваният в този документ термин „континентален шелф“ е правният термин, така 
както е дефиниран в предшестващия параграф (определение по UNCLOS).  

 

                                                 
21 UNCLOS, Конвенция на ООН по морско право, член 55. Изключителната икономическа зона не може да се простира на повече от 
200 морски мили от изходните линии, от които се измерва ширината на териториалното море. (UNCLOS, член 56) 
http://www.un.org/Depts/los/index.htm 

22 От 22, 2 до 370, 4 км 
23 Обърнете внимание, че континенталният шелф е различен от ИИЗ 

http://www.un.org/Depts/los/index.htm
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Морски зони, първи случай – Геоложки континентален шелф, по-широк от 350 мм, и ИИЗ, обявена от 
крайбрежната държава – Изключителна икономическа зона – Териториални води – Континентален шелф 
(по UNCLOS) – Континентален шелф (геоложки термин); юрисдикционна водна колона, юрисдикционно 
морско дъно и неговите недра; международна водна колона, международно морско дъно и неговите 
недра 

 
Морски зони, втори случай – Геоложки континентален шелф, по-тесен от 200 мм, и ИИЗ, обявена от 
крайбрежната държава – Изключителна икономическа зона – Териториални води – Континентален шелф 
(геоложки термин) – Континентален шелф (по UNCLOS); юрисдикционна водна колона, юрисдикционно 
морско дъно и неговите недра; международна водна колона, международно морско дъно и неговите недра 
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Морски зони, трети случай – Геоложки континентален шелф, по-тесен от 200 мм, и не е обявена ИИЗ от 
крайбрежната държава – Териториални води – Континентален шелф (геоложки термин) – Континентален 
шелф (по UNCLOS); юрисдикционна водна колона, юрисдикционно морско дъно и неговите недра; 
международна водна колона, международно морско дъно и неговите недра   

 

На интернет страницата на UNCLOS има подробна база с данни, конкретни случаи и 
юридически препратки: http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm. 
На тази страница има няколко илюстрирани карти на морски райони: 
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MAPS/  

2.6.2. Приложимост на директивите за природата към морето. В каква степен са 
приложими директивите за местообитанията и за птиците?  

 История на дискусиите за географския обхват на директивите 

Отначало определени държави-членки искаха задълженията им да се отнасят само за 
териториалните води, т.е. до 12 мм от изходните линии. Комисията не беше съгласна с 
това и настояваше обхватът да бъде по-голям, тъй като беше ясно, че защитата на 
морските местообитания и видовете, включени в приложенията към директивата, не 
може да се гарантира по задоволителен начин в такъв ограничен район. След дискусия, 
която продължи няколко години, и след разговори между правните служби на Комисията 
и Съвета, Съветът призна необходимостта от изпълнение на директивите за природата в 
ИИЗ и тяхното ключово значение за защитата на морската екосистема (Виж 
заключенията на срещата на Съвета по рибарство, Люксембург, 200124). Това признание  

                                                 
24 Извадка от приложението към Заключенията на срещата на Съвета относно Стратегията за интегриране на 
екологичните проблеми и устойчивото развитие в общата политика в областта на рибарството, Люксембург, 25 април 
2001 г: точка 15. Директивите за местообитанията и за птиците (5) и по-специално свързаната с тях мрежа от 
защитени територии в морската среда „Натура 2000“ са ключов елемент от защитата на морската екосистема, 

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/index.htm
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/MAPS/
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/ACF20DE.html
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подкрепя прилагането на директивите в изключителната икономическа зона, която 
означава в случая с атлантическото крайбрежие разстояние до 200 морски мили (370, 4 
км) от бреговата линия на отделните държави-членки.  

Това становище беше потвърдено от позицията на Съда на Европейските общности, 
произнесена по дело C-6/04 от 20 октомври 2005 г, а също така в позициите на 
съдилищата в някои държави-членки (напр. дело № CO/1336/1999 в Обединеното 
кралство, Кралицата срещу Държавния секретар по търговия и промишленост ex parte 
Грийнпийс Лимитед25) 
 

 Правен принцип 

Що се отнася до използването и опазването на природните ресурси Комисията е на 
мнение, че признаването от дадена крайбрежна държава на изключителни права върху 
морска зона е свързано не само с права, но и със задължения. Изключителното право за 
използване на природните ресурси означава и задължение за тяхното опазване. Затова 
общностното право относно опазването на природните ресурси се прилага във всички 
морски зони, по отношение на които държавите-членки упражняват такива права. Това 
включва следните морски зони:  

- Вътрешните води и териториалното море,  

- Изключителната икономическа зона (ИИЗ) и/или други зони, в които държавите-
членки упражняват еквивалентни суверенни права (зони за защита на риболова, зони 
за защита на околната среда…) 

- Континенталният шелф 

Този принцип е в съответствие с:  

- Регламент 2913/92 на Съвета „Митнически кодекс“ (чл. 23), в който определението 
на „стоки, изцяло получени или произведени в една страна“ включва продукти, 
извлечени от морското дъно или неговите недра, извън териториалното море, при 
условие че тази страна разполага с изключителни права да експлоатира това морско 
дъно или неговите недра.  Този регламент включва същото определение на стоките, 
изцяло получени в дадена страна, както и предишният Регламент 802/1968 на Съвета. 
На този ранен етап Общността вече е включила в полето на приложение 
континенталния шелф, който не принадлежи към територията на държавите-членки. 
Общото определение за произход на стоките постановява, че произведените стоки и 
други продукти, извлечени от морското дъно отвъд териториалното море, са стоки, 
които са изцяло получени в една страна, при условие, че тази страна упражнява 
изключителни права върху морското дъно за целите на разработването му. Ето как, 
според това тълкуване, общностното право се прилага по отношение на 
континенталния шелф и ИИЗ на държавите-членки на ЕС. 

                                                                                                                                                           
който може да има сериозни последствия за риболова. Държавите-членки се насърчават да продължат заедно с 
Комисията своята работа по пълното прилагане на тези директиви в своите изключителни икономически зони. 

Препратка: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/ACF20DE.html  
25 http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn  

http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn
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- Заключения на срещата на Съвета относно Стратегията за интегриране на 
екологичните проблеми и устойчивото развитие в общата политика в областта на 
рибарството, Люксембург, 25 април 2001 г. (точка 15): Директивите за 
местообитанията и за птиците (5) и по-специално свързаната с тях мрежа от 
защитени територии в морската среда „Натура 2000“ са ключов елемент от 
защитата на морската екосистема, който може да има сериозни последствия за 
риболова. Държавите-членки се насърчават да продължат заедно с Комисията 
своята работа по пълното прилагане на тези директиви в своите изключителни 
икономически зони.26  

- Юриспруденция на Съда на Европейските общности (на първо място решение по 
дело C-6/0427 и други съдебни решения на съдилища в държавите-членки, 
произнесени по различни дела (напр. Обединеното кралство: Кралицата срещу 
Държавния секретар за търговия и промишленост ex parte Грийнпийс Лимитед, дело 
№ CO/1336/199928) 

 Задължения на държавите-членки   

Държавите-членки са длъжни да прилагат общностното законодателство в 
гореспоменатите области, което включва прилагането на директивите за птиците и за 
местообитанията. Поради това се очаква, че в близките години държавите-членки ще 
предложат съответните територии с цел приключване на морския компонент на Натура 
2000 чрез прилагането на директивите за птиците и за местообитанията във вътрешните 
води, териториалното море и ИИЗ или други подобни обявени територии, както и в 
района на континенталния шелф.  

За целите на управлението държавите-членки ще вземат мерки за регламентиране на 
дейностите, които се намират под тяхна отговорност. За другите дейности държавите-
членки ще предприемат необходимите действия, за да изискат от съответния 
компетентен орган да предприеме действия. По-специално  случаите, в които се налага 
регламентиране на риболовните дейности с цел защита на даден обект от Натура 2000 в 
морските зони, намиращи се под суверенитета или юрисдикцията на държавите-членки, 
са разгледани подробно в глава 6 от този документ. Общият принцип е, че действията, 
които трябва да се предприемат, са в контекста на общата политика в областта на 
рибарството и в съответствие с нейните правила. Свързаните с тях основни правила са 
посочени в Регламент 2371/2002.  

В районите, които се намират извън суверенитета или юрисдикцията на държавите-
членки, Общността ще насърчава, където е целесъобразно, действията, които могат да 
бъдат предприети чрез съответните международни конвенции в областта на рибарството.   

Има един специален случай, когато континенталният шелф се простира извън ИИЗ или 
ИИЗ не е обявена. В този случай дъното и морските недра, които са обхванати от 
общностното законодателство, се намират под международна водна колона. В този 
случай задължението за защита на морската среда на морското дъно трябва да бъде 

                                                 
26 Виж: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/ACF20DE.html  

 
27  Виж статиите за съдебни решения 115-120 (http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-
6%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100)  
28 http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn  

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/ACF20DE.html
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-6%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-6%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-6%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://www.defra.gov.uk/wildlife-countryside/ewd/rrrpac/marine/06.htm#fn
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съвместимо с международното законодателство, което се отнася за горната водна колона 
(това е регламентирано главно от UNCLOS и нейната рамка).  

В този конкретен случай трябва да се направи ясно разграничаване и да се посочи кои 
природни ресурси са предмет на общностното право и кои – на международното право.  
Природните ресурси на континенталния шелф, върху който държавите-членки имат 
суверенни права, са определени в дял VI от UNCLOS, който се отнася за континенталния 
шелф (член 77.4): „Природните ресурси, посочени в този дял, включват минералните и 
другите неживи ресурси на морското дъно и неговите недра, както и живите 
организми, които се отнасят към т.н. прикрепени видове, т.е. организмите, които – 
когато е възможен техният промишлен улов – или се срещат в неподвижно състояние 
на морското дъно или под него, или не могат да се придвижват по друг начин, освен ако 
не се намират в постоянен физически контакт с морското дъно или неговите недра“.  

Поради това изглежда, че там, където континенталният шелф се намира под 
международна водна колона, към него се прилагат само разпоредбите на директивата за 
местообитанията по отношение на местообитанията и прикрепените видове, тъй като 
общностното право се прилага само по отношение на морското дъно, но не и към 
водната колона или към повърхността. Поради същата причина в този случай не се 
прилага директивата за птиците и разпоредбите от директивата за местообитанията, 
свързани със запазването на видове, които не са прикрепени29.  

Това важи особено за Средиземно море, където държавите-членки, с изключение на 
Кипър, не са обявили ИИЗ. То може да се отнася също и за някои части на Атлантическия 
океан, където крайбрежна държава-членка е предявила права върху континентален шелф, 
който се разпростира отвъд 200 морски мили.  

Що се отнася до Средиземно море всяко действие, което има за цел да регламентира 
риболовните дейности извън териториалните води, трябва да се предприема в 
съответствие с политическата декларация „Декларация на конференцията на министрите 
от Европейската общност за устойчиво развитие на рибарството в Средиземно море“, 
Венеция, 25-26 ноември 2003 г.  

Тази декларация признава, че създаването на зони за защита на риболова дава 
възможност за подобряване на опазването и контрола на риболова и по този начин 
допринася за по-доброто управление на ресурсите. От друга страна се счита, че процесът 
на определяне на тези защитени зони трябва да следва един общ регионален подход. За 
да се постигне напредък в това отношение, средиземноморските държави трябва да си 
сътрудничат на подходящо регионално ниво.  

В този контекст е полезно да се споменат също някои мерки за регламентиране на 
риболова, предприети от международни организации като ICCAT (Международна 
комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан), по отношение на Средиземно 
море и източния Атлантик30 (например препоръките на ICCAT за разработване на 
многогодишен план за възстановяване на някои видове риби, например червен тон…).  

 

                                                 
29 Които включват плаващи видове костенурки, китоподобни и риби 
30  Виж http://www.iccat.es/  

http://www.iccat.es/
http://www.iccat.es/
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Морски зони в Средиземно море31 

Състоянието на различните морски зони в Средиземно море е изключително сложно.  

Европейската общност и държавите-членки са ратифицирали UNCLOS. Повечето трети 
крайбрежни средиземноморски държави също са я ратифицирали32 (всички, с 
изключение на Турция, Мароко, Либия, Израел и Сирия)  

Кипър е единствената държава-членка, която е обявила ИИЗ в Средиземно море. От 
друга страна Франция, Испания и Малта са обявили различни защитени зони, които се 
простират извън техните териториални води (зони за защита на риболова, зони за 
защита на околната среда…) 

През юни 2005 г. Тунис също обяви ИИЗ в Средиземно море. Хърватия обяви  
еквивалентни суверенни права по отношение на използването и съхранението на живите 
ресурси извън нейните териториални води. 

 

2.7. Някои правни аспекти на прилагането на законодателството в областта на 
околната среда в морската среда. Някои въпроси на управлението в 
контекста на различните компетенции и отговорности 

 

По отношение на задълженията на държавите-членки по прилагане на директивите за 
местообитанията и за птиците няма правна разлика между морската и сухоземната 
околна среда. Крайното задължение, а именно – създаване на благоприятно състояние на 
запазване на видовете и типовете местообитания от значение за Общността, е едно и 
също и в двата вида околна среда. Задълженията на държавите-членки са едни и същи 
що се отнася до необходимостта да се гарантира, че процесът на определяне на 
териториите се основава изключително на научни критерии.  

Що се отнася до обектите, които следва да бъдат защитени по силата на директивата за 
птиците, Съдът на Европейските общности изтъкна, че изборът на територии и 
определянето на граници трябва да се извършва изключително въз основа на 
орнитоложки критерии33.  

Що се отнася до директивата за местообитанията съдебната практика потвърждава, че 
изборът на територии от държавите-членки трябва да се основава изключително на 
екологичните критерии, посочени в приложение III към директивата34.  

Поради това бъдещите предизвикателства пред управлението им не трябва да бъдат 
решаващ елемент от този процес.  

                                                 
31 Препратки: i) “Gobernanza en el Mar Mediterráneo. Estatus legal y perspectives”. Световен съюз за защита на природата (IUCN) 2005 
г, ii) “Морски специало защитени зони, общи аспекти и средиземноморската регионална система” Tullio Scovazzi 1999 г. 
32  Пълна база с данни за ратификациите, която се актуализира редовно: http://www.un.org/Depts/los/reference_files/status2006.pdf 
33 (Съдебно решение от 2 август 1993 г., Комисията срещу Испания, C-355/90 доклади на Съда на Европейските общности, стр. 4221, 
и по-специално т. 26-27; съдебно решение от 11 юли 1996 г, Кралицата срещу Държавния секретар за околната среда, ex parte: 
Кралско дружество за защита на птиците, C-44/95, доклади на Съда на Европейските общности, стр. 3805, и по-специално точка 26) 
34 (Съдебно решение от 11 септември 2001 г, Комисията срещу Франция, C-220/99, доклади на Съда на Европейските общности, p. 
5831; съдебно решение от 11 септември 2001 г, Комисията срещу Ирландия, C-67/99, доклади на Съда на Европейските общности, 
стр. 5757; съдебно решение от 11 септември 2001 г, Комисията срещу Германия, C-71/99, доклади на Съда на Европейските 
общности, стр. 5811) 

http://www.un.org/Depts/los/reference_files/status2006.pdf


 

   26

Потенциалното влияние върху морските видове и местообитания в резултат на 
човешките дейности, които са регламентирани на общностно и международно равнище, 
е по-силно в морската, отколкото в сухоземната среда. В такъв случай е изключително 
важно да се види в коя морска зона е разположена защитената територия, за да се 
определи подходящият метод на управление, тъй като трябва да се разгледат различните 
правни режими, които се отнасят за трите гореспоменати морски зони (точка 2.6; 
териториално море, изключителна икономическа зона, континентален шелф).   

Съответният национален орган35 трябва да одобри за всяка морска територия 
необходимите консервационни мерки, които ще гарантират благоприятното състояние 
на запазване на видовете и типовете местообитания, за които е предназначена 
защитената територия.  В зависимост от местоположението на територията и типа 
действие отговорността за изпълнението на тези мерки може да бъде различна. Тези 
мерки могат да бъдат предприети на федерално, национално, европейско и 
международно ниво.  

Дейностите, които ще бъдат предприети на национално и общностно ниво с цел 
регламентиране на човешките дейности в морските територии на Натура 2000, ще бъдат 
в съответствие с UNCLOS и с другите съответни международни законодателни актове в 
тази област. Това важи особено много за откритата морска среда. 

Затова националните органи трябва да посочат кои са мерките за запазване и кои звена 
ще отговарят за тяхното прилагане и изпълнение. Всеки национален орган изпълнява 
всички мерки в рамките на своите компетенции и изисква от другите отговорни органи 
да предприемат действия по мерките в рамките на своите компетенции.  

Безспорен пример в това отношение е общата политика в областта на рибарството, която 
е от изключителните компетенции на Общността. Точка 6 по-долу в този документ е 
посветена на този въпрос, тъй като той е свързан с управлението на териториите от 
Натура 2000 в морската среда. Морският превоз на стоки е още една област, в която 
компетенциите зависят от местоположението на териториите. 

Граници на компетенциите 

Дадена крайбрежна държава има различни компетенции в различните морски зони. 
Общо казано колкото по-навътре се отива в морето, толкова по-малко са 
изключителните компетенции на крайбрежната държава в областта на 
законотворчеството и/или прилагането на законодателните актове.  Някои компетенции 
са поделени на нивото на Общността. Стопанският риболов е една от политиките, в 
които Общността има изключителни законодателни правомощия. Някои дейности, 
например военни действия, разработване на залежи и проучване/добив на нефт, спадат 
към националните компетенции върху целия континентален шелф. Други области, като 
морският транспорт, имат различни регулаторни режими в различните морски зони, с 
различни регулаторни органи. Международният правен режим се определя от 
Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS). Компетентните органи в тази област 
са Международният орган по морското дъно (ISA) и Международната морска 
организация (ММО).  

                                                 
35 Националният орган, който отговаря за управлението на дадена територия от Натура 2000, е административният орган, посочен в 
стандартния формуляр, който държавите-членки предават на Комисията за всяка територия от Натура 2000, в съответствие с Решение 
97/266/ЕО на Комисията от 18 декември 1996 г. (Официален вестник L 107, 24.4.1997 г.) 
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2.8. Връзки с регионални и международни организации и споразумения  

Регионалните екологични морски организации и споразумения, като Хелзинкската 
конвенция, OSPAR, конвенциите от Барселона и Букурещ, развиват различни мрежи от 
морски защитени зони. Комисията приветства всички инициативи, които съответстват на 
политиката на ЕС за опазване на природата. Търсенето на последователен, взаимно 
допълващ се подход в процеса на определяне на териториите на Натура 2000 и други 
мрежи на защитени морски зони би било целесъобразна мярка и би дало тласък на 
общата последователност на мрежата.  

Както се посочва по-горе (точка 2.5) работата, свършена от тези регионални организации 
(споразумения) по отношение на морските местообитания и видове за запазване, ще бъде 
подходящ принос, който ще се вземе под внимание през първите етапи от процеса на 
евентуалните бъдещи корекции на приложенията към директивата за местообитанията 
по отношение на морската околна среда.  

Хелзинкската комисия (HELCOM) и Комисията за опазване на морската околна среда в 
Североизточния Атлантик (OSPAR) приеха съвместна работна програма относно 
създаването на мрежа от морски защитени зони. Тази програма има за цел да гарантира, 
че до 2010 г. ще бъде създадена екологична последователна мрежа от добре управлявани 
морски защитени зони за морските райони на Хелзинкската конвенция и OSPAR. За тази 
цел те са договорили няколко дейности, между които разработване на общо 
предложение за насърчаване на защитата на видовете и местообитанията в европейските 
морски води, с цел да се направят предложения за изменение на приложенията към 
директивите за местообитанията и птиците, които да бъдат взети под внимание от 
Европейската общност. (Пълна информация може да се намери в докладите – 
приложение  7 – на първата съвместна министерска среща на Хелзинкската комисия и 
Комисията на OSPAR, Бремен, 25-26 юни 2003 г. http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html; Joint 

HELCOM/OSPAR Work Programme on Marine Protected Areas) 

През 1995 г. страните по Барселонската конвенция се договориха по протокол за 
специално защитените зони и биологичното разнообразие в Средиземно море, като 
постановиха общи критерии за подбора на защитените морски и крайбрежни зони, които 
ще се считат за специално защитени зони от значение за Средиземно море (SPAMI, 
http://www.rac-spa.org/index1.htm ). Опазването на природното наследство чрез защита на 
застрашените видове и техните местообитания е основна цел, с която трябва да се 
характеризира всяка зона SPAMI36. Изброените SPAMI и тяхното географско 
разпределение трябва бъдат представителни за средиземноморския регион и неговото 
биоразнообразие. 

 

2.9. Трансгранични въпроси, свързани с обозначаването и управлението на 
териториите   

Тъй като съхранението на типовете местообитания и местообитанията на видовете може 
да има трансгранично измерение, трябва да се осигури съгласуваност на предложените 
територии от значение за Общността (ТЗО) и специални защитени зони (СЗЗ), 
определени от отделните държави-членки за включване в мрежата Натура 2000. Тази 
задача ще бъде извършена от Комисията съвместно със заинтересованите държави-
членки и с научното съдействие на Европейската агенция за околната среда. 
                                                 
36 Протокол за специално защитените зони и биологичното разнообразие в Средиземно море, член 8 

http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
http://www.ospar.org/documents/02-03/JMMC03/SR-E/JMM ANNEX07_Joint MPA Work Programme.doc
http://www.ospar.org/documents/02-03/JMMC03/SR-E/JMM ANNEX07_Joint MPA Work Programme.doc
http://www.rac-spa.org/index1.htm
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Всяка бъдеща защита на отличителна черта, която има международно измерение по 
силата на директивата за местообитанията, ще изисква определяне на различни СЗС в 
различни ИИЗ, като всяка страна ще отговаря за своята зона. Това ще се определи чрез 
целесъобразна оценка, която ще се извършва от всяка държава-членка в нейната зона. 
Целесъобразността на предложението за съответната зона за включване в списъка на 
териториите от значение за Общността ще зависи от следните фактори:  

- Критериите за оценка, посочени в приложение III към директивата за 
местообитанията (включващи достатъчно представителство на дадения тип 
местообитание в мрежата и гарантиращи представителност на зоната на 
национално ниво) 

- Интереса към осигуряване на пълна цялостност на естествените характерни черти 
от значение за Общността, които имат трансгранично измерение.  

Целта е да се осигури предприемането на общ подход към характерните черти с 
трансгранично измерение, за да се гарантира, че териториите, предложени/определени от 
заинтересованите държави-членки, ще осигурят адекватна защита на дадената 
характеристика в Натура 2000. Този подход (който е свързан с общопризнати 
характеристики и последователни очертания на границите) ще доведе до по-добри схеми 
на управление, като гарантира защитата на териториите чрез прилагане на по-прости и 
ефективни мерки.   

Ваденово море е типичен пример за природна брегова крайбрежна зона с международно 
измерение, в която се срещат видове и типове местообитания от значение за Общността. 
Поделена между Дания, Германия и Нидерландия това е една от най-големите 
европейски морски влажни зони. Тя съдържа много характеристики, които се нуждаят от 
защита по силата на директивите за птиците и местообитанията, включително 
необходимите местообитания за защита на видовете: диви птици, посочени в 
приложение I към директивата за птиците, както и мигриращи видове птици, морски 
бозайници и видове риби, посочени в приложение II към директивата за 
местообитанията. Освен това е необходима защита за типовете местообитания, 
включени в приложение I към директивата за местообитанията: плитчини, които са леко 
покрити с морска вода през цялото време, естуари, тинести морски плитчини, солени 
блата и пясъчни дюни...  
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Карта на зоната, която ще се изпрати на ММО с цел да бъде обозначено Ваденово море като особено 

чувствителна морска зона (ОЧМЗ) 

 

 
Натура 2000 

Dogger Bank: пример за природна даденост с трансгранично измерение 

Dogger Bank в Северно море е природна характеристика, която се простира в ИИЗ на 
няколко държави-членки. Върхът на тази даденост се намира на по-малко от 20 метра 
дълбочина във водите на Обединеното кралство, близо до границата на ИИЗ с 
Нидерландия. Тази даденост продължава в североизточна посока, като преминава през 
нидерландски и германски води и става все по-дълбока.  
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2.10. Осъществяване на мрежата Натура 2000. Административни стъпки от 
определянето до обозначаването на морските територии на Натура 2000 

Морските територии на мрежата Натура 2000 ще предоставят защита на някои от 
следните природни ценности:  

1. Морски птици съгласно разпоредбите от директивата за птиците: видове 
птици, посочени в приложение I (член 4, параграф 1) и други мигриращи 
птици (член 4, параграф 2). 

2. Местообитания, посочени в приложение I към директивата за 
местообитанията: вкл. всички типове местообитания, класифицирани под код 
11*(„Открити морски и приливно-отливни области“) и 12* („Морски стръмни 
скални брегове и чакълести или каменисти морски плажове“) и местообитания 
тип 8330 („Потопени или частично потопени морски пещери“). Четири типа 
местообитания, свързани с морското предназначение на зоните, са посочени в 
приложение I и присъстват в открити води: 1110: плитчини, които са леко 
покрити с морска вода през цялото време; 1170: рифове; 1180: подводни 
пясъчни „стълбове“ в морски плитчини, образували се под действието на 
просмукващи се газове, и 8330: потопени пещери 

3. Видове, посочени в приложение II (18 морски вида, включително риби, 
влечуги, китоподобни и тюленови) 

4. Морски видове, посочени в приложение IV към директивата за 
местообитанията. Териториите не се обозначават въз основа на наличието на 
видовете, посочени в приложение IV. От друга страна те също имат нужда от 
защита съгласно разпоредбите на член 12 от директивата за местообитанията.  

5. Морски видове, посочени в приложение V към директивата за 
местообитанията. Както по-горе териториите не се обозначават въз основа на 
наличието на видовете. От друга страна те също имат нужда от защита 
съгласно разпоредбите от член 14 и член 15 от директивата за 
местообитанията.  

 

Територии, обозначени съгласно разпоредбите от директивата за птиците 

Специалните защитени зони (СЗЗ) се определят и обозначават съгласно разпоредбите 
от директивата за птиците. Член 4 от тази директива постановява по-специално, че 
държавите-членки класифицират най-подходящите територии по брой и тип като СЗЗ с 
цел запазването на тези видове, като вземат под внимание изискванията за тяхната 
защита в географската морска и сухоземна област, върху която се прилага тази 
директива. Независимо от факта, че определянето и обозначаването на СЗЗ е 
отговорност на държавата-членка, то трябва да се извършва въз основа на орнитоложки 
критерии и да доведе до избор на всички най-подходящи територии37.   

                                                 
37 Виж най-важните заключения на Съда на Европейските общности, съдържащи се в решението на Съда по това важно дело от 
повратно значение, свързано с изпълнението на директивата, произнесено на 19 май 1998 г. 37 
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След като дадена зона бъде обозначена като СЗЗ, тя подлежи на правните изисквания за 
защита, определени в член 6, параграфи 2, 3 и 4 от директивата за местообитанията. 

Държавите-членки трябва да изпратят на Комисията цялата съпътстваща информация, 
за да може тя да предприеме подходящи инициативи, които ще гарантират, че мрежата 
от СЗЗ образува цялостна, взаимно свързана система.  

 

Територии, обозначени съгласно разпоредбите от директивата за местообитанията 

Първа стъпка: разработване на списък с територии от значение за Общността. 
Критериите за подбор на териториите, избираеми за определяне като територии от 
значение за Общността (ТЗО), са в съответствие с приложение III към директивата за 
местообитанията и свързаната с нея научна информация. Държавите-членки ще 
определят и оценят на национално ниво относителното значение на териториите от 
всеки тип естествено местообитание в приложение I, както и всеки вид, посочен в 
приложение ІІ (включително приоритетните типове естествени местообитания и 
приоритетните видове). На тази основа всяка държава-членка предлага списък с ТЗО. 
Списъкът, заедно с подходяща информация за всяка територия, се предава на 
Европейската комисия38. 

Втора стъпка: одобряване на списъка с ТЗО. Списъкът с предложените ТЗО се 
одобрява от Комисията съгласно процедура, която е посочена в член 21 от директивата 
за местообитанията. Тази стъпка дава формален правен ефект на защитните предпазни 
мерки, определени в член 6, параграфи 2, 3 и 4 от директивата за местообитанията. 

Трета стъпка: обозначаване на специални зони за съхранение (СЗС). След 
одобряването на дадена територия, заинтересованата държава-членка обозначава тази 
територия като специална зона за съхранение (СЗС) колкото е възможно по-скоро, но 
не по-късно от шест години, като установява приоритети според значението на 
териториите за поддържане или възстановяване, до постигане на благоприятно 
състояние на запазване на естественото местообитание по приложение І или на вида по 
приложение ІІ, с оглед на целостта на Натура 2000 и поради опасността от влошаване 
или разрушаване, на която са изложени тези територии.  

В морската околна среда задълженията на държавите-членки са същите, както и в 
сухоземната околна среда. Затова разпоредбите от директивата за местообитанията във 
връзка с процеса на обозначаване на териториите са същите: този процес се основава 
изключително на научни критерии. Бъдещите предизвикателства пред управлението 
(свързани с всякакви бъдещи дейности – риболов, производство или пренос на 
електроенергия...) не трябва да бъдат решаващ фактор в този процес. 

Повече информация по темата има на интернет страницата на Комисията за 
съхранението на природата и биоразнообразие: http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm  

                                                 
38 Карта, наименование, местоположение, размери и данните, които се получават след прилагането на 
посочените в приложение III критерии на стандартния формуляр (напр. Решение на Комисията от 18 
декември 1996 г. относно формуляра за предоставяне на информация за предложените в рамките на 
Натура 2000 обекти, Официален вестник L 107, 24.4.1997 г.). Този формуляр важи и за териториите, 
обозначавани съгласно директивата за птиците.  
 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm
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2.11. Актуализация на информацията относно прилагането на мрежата Натура 
2000 в морската околна среда. Преглед на съществуващите морски 
специални защитени зони (СЗЗ) и територии от значение за Общността 
(ТЗО) 

Към юни 2006 г. държавите-членки бяха обозначили 480 територии, които включват 
морски води (64 754 km2), като СЗЗ по силата на директивата за птиците и 1249 
територии (77 784 km2) като ТЗО по силата на директивата за местообитанията.  

На този адрес има актуализиран барометър за Натура 2000: 

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/index_en.htm 

Повечето съществуващи обозначени/предложени морски територии се намират в 
териториални води. Затова държавите-членки трябва да положат усилия и да се 
концентрират главно върху приключването на мрежата на Натура 2000 в откритата 
морска околна среда.  

В това отношение Германия вече има сериозен принос към морския компонент на 
Натура 2000 в своята открита морска околна среда (10 нови територии). Две от тези 
зони са обозначени като СЗЗ и от септември 2005 са защитени от националното 
законодателство като природни резервати.39 

Други държави-членки са в процес на определяне на защитени територии по двете 
директиви. Така например Съвместният съвет за съхранение на природата в 
Обединеното кралство (JNCC) е изпратил на националния орган (DEFRA) научно 
становище в подкрепа на „определянето на специални зони за съхранение и специални 
защитени зони“ в откритите морски води на Обединеното кралство. Този документ 
съдържа полезен подход и логична обосновка на определянето и бъдещия избор на 
територии по Натура 2000 (можете да го намерите на следния адрес: 
http://www.jncc.gov.uk/page-2412)  

                                                 
39 На тази интернет страница има преглед и подробно описание на английски език на процеса на 
обозначаване в Германия: (www.habitatmarenatura2000.de); също и в книгата „Напредък в съхранението 
на морската среда в Европа” (von Nordheim et al. (eds.) 2006 г.). „Habitat marenatura2000“ 
http://www.habitatmarenatura2000.de/en/aktuelles-summary-nature-conservation.php  

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/useful_info/barometer/index_en.htm
http://www.jncc.gov.uk/page-2412
http://www.habitatmarenatura2000.de/
http://www.habitatmarenatura2000.de/en/aktuelles-summary-nature-conservation.php
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3. ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ, КОИТО ИЗИСКВАТ МОРСКИ 
ТЕРИТОРИИ ПО НАТУРА 2000  

3.1. Определения на типовете морски местообитания. Актуализиране на 
„Наръчника за тълкуване на местообитанията в Европейския съюз“   

Понастоящем само девет морски типа местообитания са посочени в приложение І към 
директивата за местообитанията като естествени местообитания от интерес за 
Общността, чието съхранение се нуждае от обозначаване на специални зони за 
съхранение (СЗС).  

 

Директива за местообитанията 92/43. Приложение I 

Естествени местообитания в открити морски и приливно-
отливни области от интерес за Общността, чието 
съхраняване изисква обявяване на специални зони за съхранение 
(СЗС) 

1110 Плитчини, които са леко покрити с морска вода през 
цялото време 

1120 * Подводни ливади от Posidonia (Posidonia oceanicae) 

1130 Естуари 

1140 Тинести и пясъчни морски плитчини, които не се 
покриват от морски води при нисък прилив 

1150 * Лагуни 

1160 Обширни плитки устия и малки заливчета 

1170 Рифове 

1180 Подводни пясъчни „стълбове“ в морски плитчини, 
образували се под действието на просмукващи се газове 

8330 Потопени или частично потопени морски пещери  

 

Една от целите на Морската работна група беше да направи преглед на приложимостта 
на съществуващите определения на морските местообитания по отношение на 
местообитанията в открита морска среда и, ако е необходимо, да ги пригоди като 
основа за разширяване на мрежата от защитени територии спрямо всички европейски 
морски зони, върху които държавите-членки упражняват своята юрисдикция.    

От първия направен преглед стана ясно, че само три от посочените по-горе типове 
местообитания имат нужда от по-пълно определение в Наръчника за тълкуване на 
местообитанията на Европейския съюз40. Затова в своята работа експертите обърнаха 
внимание на следните типове местообитания: 
                                                 
40 Наръчникът за тълкуване на местообитанията в Европейския съюз – EUR25 – е научен справочник, приет от Комитета по 
местообитанията.  
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- 1110 „Плитчини, които са леко покрити с морска вода през цялото време“  

- 1170 „Рифове“, и 

- 1180 „Подводни пясъчни „стълбове“ в морски плитчини, образували се под 
действието на просмукващи се газове“ 

По-долу са посочени основните елементи, свързани с определенията на всеки един тип 
местообитание. Освен това основната информация, послужила като основа за тези 
определения, е допълнена съществено (виж приложение 1 към този документ). 

3.1.1. Местообитание от типа 1110 „Плитчини, които са леко покрити с морска 
вода през цялото време“ 

Като се основа на предишната работа на Групата от морски експерти, независима група 
морски експерти под координацията на Европейската агенция за околната среда (ЕЕА) 
преразгледаха определението на този тип местообитание през юни 2006 г. EEA 
осъществи това с подкрепата на Европейския топик център за биоразнообразие41, 
ICRAM42 и със съдействието на още няколко експерти в тази област. В крайна сметка 
EEA представи следното определение в съответствие със становището на 
гореспоменатата група експерти.   
 
 

1110 Плитчини, които са леко покрити с морска вода през цялото време 

Определение: 

Плитчините са издигнати, издължени, закръглени или неравни топографски особености, 
постоянно потопени и предимно заобиколени с дълбоки води. Те се състоят главно от 
пясъчен наносен материал и имат по-едрозърнест пясък, включително заоблени камъни, 
но в плитчината може да има и по-дребнозърнест пясък, включително тиня. Бреговете, в 
които има слой от плитчини върху твърдия субстрат, се класифицират като плитчини, 
ако срещащите се там флора и фауна зависят по-скоро от пясъка, отколкото от долния 
твърд субстрат. 

„Леко покрити с морска вода през цялото време“ означава, че дълбочината на водата над 
плитчината рядко превишава 20 м под основната линия. От друга страна плитчините 
могат да се простират на повече от 20 м под основната линия. Затова е може би уместно 
в обозначенията да се включат такива зони, в които те са част от особеностите и са 
„гостоприемници“ на населяващите ги биологични групи.  

 

Това определение се основава на най-добрите научни познания и е съвместимо с 
подхода, използван в наръчника за местообитанията. Като съобщава това свое 
                                                                                                                                                         
 
41 Европейски топик център по биоразнообразие. Топик център на Европейската агенция за околната 
среда. Виж: http://biodiversity.eionet.europa.eu/ .  

42 ICCRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al Mare, Рим, Италия) е част от 
консорциума ETC), http://www.icram.org/  

http://biodiversity.eionet.europa.eu/
http://www.icram.org/
http://www.icram.org/
http://www.icram.org/
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становище гореспоменатата независима група съзнава напълно необходимостта от 
такова определение, което е валидно и действащо по отношение на всички морски 
води, обхванати от природните директиви на Европейския съюз. След като преразгледа 
определението, групата експерти направи няколко препоръки, които включват: 

• Когато определят и дефинират плитчините в открита морска среда и в бреговата 
среда, държавите-членки може би ще трябва да използват различни мащаби, тъй 
като в естествени условия вариациите протичат в много по-големи мащаби в 
откритата морска среда, отколкото в крайбрежната среда. Обикновено плитчините 
са по-големи естествени особености в откритата морска среда, отколкото в 
крайбрежната околна среда. 

• Трябва да се подчертае, че при оценяването на този тип местообитание на 
национално ниво ще е необходима допълнителна експертна преценка.  

• Дял 4 от тези насоки предоставя допълнителни примери за средствата и методите, с 
помощта на които може да се определи дадена плитчина, включително по 
отношение на най-горния слой и наклона.   

• Както при повечето типове местообитания от наръчника за тълкуване, примерите, 
посочени в раздел 2 относно „характерните животински и растителни видове“, не са 
изчерпателни и не се ограничават непременно с дадения тип местообитание (Виж 
пълното определение на този тип местообитание в приложение 1) 

В откритата морска околна среда повечето плитчини представляват издигнати 
особености, които започват от морското дъно. Плитчината се състои предимно от 
пясъчен наносен материал с определен размер на песъчинките43. По-големите 
песъчинки, включително заоблените камъни, както и по-малките песъчинки, 
включително тинята, съществуват също в плитчините, но в малки количества.  

За да може плитчината да се разглежда като особеност, „леко“ покрита с вода, беше 
решено да се определи произволно дълбочина от 20 м под основната линия като 
обозначаваща върха на плитчината; други части на тази особеност се намират на по-
голяма дълбочина. Уместно е да се включат и елементи от плитчината, простиращи се 
под 20 м дълбочина, ако те са присъща част от цялата структура на плитчината.  

Тези особености могат да обхващат голяма площ, а някои от тях имат трансгранично 
измерение. Doggerbank в Северно море е типичен случай на плитчина, която се 
простира през морските зони на няколко държави-членки. 

3.1.2. Местообитание от типа 1170 „Рифове“ 

Бе договорено следното определение на рифове: 

1170 „Рифове“ 

Определение на местообитанието: 

Рифовете са или биогенни сраствания, или имат геогенен произход. Те са твърди компактни 
субстрати върху твърдо или меко дъно, които се издигат от морското дъно в сублиторалната и 

                                                 
43 Във връзка с прилагането на това определение пясъкът съдържа зрънца с диаметър от 1/16 mm (= 0, 
0625 mm) до 4, 76 mm (отговарящи на стандартно U.S. сито № 4). Този обхват отговаря на най-често 
срещаните стандартни геотехнически класификации в тази област.  
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литоралната зона. Рифовете могат да поддържат зониране от бентосни съобщества от водорасли 
и животински видове, както и сраствания и коралогенни конкреции. 

Пояснения: 
• „Твърдите компактни субстрати“ са скали (включително меки скали, напр. варовици)  и 
заоблени камъни (обикновено с диаметър >64 mm).  

• „Биогенните сраствания“ се дефинират като сраствания, напластявания, коралогенни 
конкреции и легла от мъртви или живи двучерупкови мекотели напр. биогенни твърди 
сраствания, отнасящи се за местообитанията на епибиотичните видове. 

• „Геогенен произход“ означава рифове, формирани от небиогенни субстрати. 

• „Които се издигат от морското дъно“ означава, че рифът е топографски отделен от 
обкръжаващото го морско дъно. 

• „Сублиторална и литорална зона“ означава, че рифовете могат да се простират от 
сублиторалната зона без прекъсване в литоралната зона или че се срещат само в 
сублиторалната зона, включително в дълбоки води, напр. батиала.  

• Твърдите субстрати, които са покрити с тънък подвижен слой утайка, се класифицират като 
рифове, ако свързаните с тях флора и фауна зависят по-скоро от твърдите субстрати, 
отколкото от покривния пласт утайка.  

• Там, където има непрекъснато зониране на сублиторални и литорални съобщества, при избора 
на територия следва да се запази целостта на екологичната единица. 

• В този комплекс от местообитания са включени различни подприливни топографски 
характеристики, напр. местообитания в хидротермални цепнатини, морски възвишения, 
отвесни скалисти стени, хоризонтални тераси, навеси, остри върхове, дерета, подводни 
гребени, наклонена или плоска основна скала, неравни скали и големи пространства със 
заоблени камъни. 

 

Предишното тълкуване разглеждаше „рифовете“ главно като „скалисти субстрати и 
биогенни струпвания, които се издигат от морското дъно“. Като се има предвид какво е 
значението на този тип местообитание за обозначаването на откритите морски 
територии от значение за Общността по силата на директивата за местообитанията, се 
налагаше пояснение, с което се включват всички съществуващи различни типове 
рифове във водите на Европейския съюз.   

Скалните субстрати включват сложни местообитания, например морски възвишения и 
хидротермални цепнатини. Биогенните струпвания включват напластявания, 
коралогенни конкреции и полета от двучерупкови миди, произлезли от мъртви или 
живи животни, т.е. биогенни твърди сраствания, които представляват местообитания за 
епибиотичните видове.  

3.1.3. Местообитание от типа 1180 „Подводни пясъчни „стълбове“ в морски 
плитчини, образували се под действието на просмукващи се газове“ 

Във връзка с 1180 „Подводни пясъчни „стълбове“ в морски плитчини, образували се 
под действието на просмукващи се газове“ новото тълкувание представя по-ясно 
разграничение между два типа такива структури, известни като „шуплести рифове“ и 
„структури с пъпчици“. 
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1180 „Подводни пясъчни „стълбове“ в морски плитчини, образували се под 
действието на просмукващи се газове“ 

Определение на местообитанието 

Подводни пясъчни „стълбове“ се състоят от пясъчни плочи, настилки и стълбове с височина до 4 м, 
образувани чрез струпване на карбонизиран цимент в резултат на микробно оксидиране на газови 
емисии, предимно метан. Тези формации са обсипани с газови пукнатини, през които непрекъснато 
изтичат газове. Метанът произлиза най-вероятно от микробно разлагане на вкаменели растения.   

Първият тип подводни пясъчни „стълбове“ е познат като „шуплести рифове“. Тези формации  
поддържат зони с различни бентосни съобщества, състоящи се от водорасли и/или безгръбначни 
организми, характерни за твърди морски субстрати, различни от тези на околното местообитание. 
Животните, които търсят подслон в многобройните пещери, допринасят още повече за биологичното 
разнообразие. Това местообитание включва различни сублиторални топографски характеристики, 
като навеси, вертикални колони и стратифицирани листоподобни структури с многобройни пещери.  

Другият тип са карбонизирани структури с „пъпчици“. „Пъпчиците“ представляват вдлъбнатини в 
меките утаечни райони на морското дъно с дълбочина до 45 m и ширина около няколкостотин метра. 
Не всички „пъпчици“ са формирани от изтичане на газове, а много от онези, които са формирани по 
този начин, не съдържат съществени карбонизирани структури, поради което не се включват в това 
местообитание. Бентосните съобщества се състоят от безгръбначни организми, характерни за твърди 
морски субстрати и са различни от околното местообитание, което обикновено е тинесто. 
Разнообразието на съобщества в инфауната в тинестия склон около „пъпчицата“ също може да бъде 
много голямо.   

 

С цел да се улесни ползването на този документ в приложение І е дадено пълно 
описание на морските местообитания от тип 1110 до 1180 и тип 8830. 

 

3.2. Определяне на съществуващите типове морски местообитания и видове от 
европейско значение за отделните държави-членки  

Морската работна група е събрала голям обем обща информация относно наличието на 
типове местообитания и видове, които трябва да бъдат защитени чрез разработване на 
различни таблици за трите европейски морета на ЕС (Балтийско море, Атлантически 
океан и Средиземно море), в които е посочено присъствието на всяка държава-членка 
чрез:  

1. типовете морски местообитания, изброени в приложение І към Директива 92/43 
за местообитанията  

2. морските видове, посочени в приложение ІІ към Директива 92/43 за 
местообитанията  

3. посочените в приложение I морски птици и мигриращите видове.  

В тези списъци се прави разграничение между присъствие в открити води и присъствие 
в крайбрежни води (вътрешните води и териториалното море). Вече са съставени 
проекти на списъци. Тези списъци са включени в допълнение 2 към настоящия 
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документ. След окончателното им оформяне списъците ще се разглеждат като 
референтни документи, които ще бъдат изпратени за разглеждане от работните групи 
по местообитанията и научната работна група Ornis. Държавите-членки, които още не 
са предоставили необходимата информация, могат да я изпратят на Комисията във 
връзка с бъдещата редакция на текста.  

 

 

 

* Monachus monachus 44  

Снимка: M.Om. LIFE96 NAT GR/003225 

                                                 
44 Monachus monachus е приоритетен вид от значение за Общността, посочен в приложения II и IV към директивата за 

местообитанията. EN: Monk seal; FR: phoque moine; ES: Foca monje; BG: тюлен монах 
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4. ПОДХОД КЪМ ЛОКАЛИЗИРАНЕТО И ИЗБОРА НА МОРСКИ 
ТЕРИТОРИИ ПО НАТУРА 2000 

Основните цели на тази глава са две: 

1. Да предложи най-добрите средства за локализиране и оценяване на типове 
местообитания съгласно приложение І и на видове съгласно приложение II 
към директивата за местообитанията, както и на местообитания и видове 
мигриращи птици съгласно приложение I към директивата за птиците, за 
които трябва да бъдат определени морски територии по Натура 2000  

2. Да предложи обосновка (основания) за избора на територия. 

Насоките за определяне на териториите и информацията, предложена в следващите 
раздели, обръщат внимание предимно на местообитанията и видовете, срещащи се 
далеч от бреговете и в открити води, тъй като много държави-членки вече са 
определили брегови и крайбрежни територии по Натура 2000; едновременно с това те 
съдържат указания и информация за тяхното обозначение. Тази глава има за цел да 
даде най-добрите съществуващи насоки относно методите за локализиране и избор на 
морски територии по Натура 2000. Тя не съдържа подробности за обема на 
необходимата информация, нито за това как да се направи оценка на целостта на 
получената мрежа от територии по Натура.  

4.1. Локализиране и оценка на местообитанията съгласно приложение I  

Поради липсата на по-подробни биологични данни определянето на териториите по 
Натура 2000 в морските зони, разположени далеч от брега, трябва да се основава на по-
общи данни – геоложки, хидроложки, геоморфологични и биологични – отколкото при 
крайбрежните или сухоземни зони. За всички морски местообитания от приложение І 
към директивата има методология за определяне на местоположението и извършване на 
физическа и екологична оценка на съответните зони, въпреки че наличните данни 
могат да бъдат недостатъчни или може изобщо да няма такива данни за някои морски 
зони (по-специално в дълбоки води, на стотици мили далеч от крайбрежието).  

Когато местоположението на сублиторалните типове местообитания съгласно 
приложение І още не е известно, то може да бъде определено на две стъпки чрез 
използване на наличните данни. Много често съществува обширна геофизична и 
океанографска информация за големи морски райони, която може да се използва като 
първа стъпка в избора на територии по Натура 2000, като помогне за определянето на 
местоположението на потенциални местообитания съгласно приложение I. Втората 
стъпка в този случай е свързана със събиране на информация или нови изследвания в 
онези зони, в които според съществуващата информация има данни за наличие или 
вероятност за наличие на местообитание съгласно приложение I. Този подход е особено 
полезен за държави-членки с големи морски райони и дълбоки води, за които няма 
много подробни биологични данни. Двете стъпки включват:  

1. Използване на наличната физическа информация, картографирана по райони, 
например моделирани геоложки данни за морското и океанско дъно, 
батиметрични карти (напр. IOC et al. 2003), физически океанографски карти, 
навигационни и морски карти (които показват типа на морското и океанско 
дъно), за предполагане на местоположението на потенциално местообитание 
съгласно приложение І. Таблица 1 показва общо наличността на такива данни за 
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всяка държава-членка, таблица 2 посочва кой тип широкомащабни данни е най-
подходящ за локализиране на местообитания съгласно приложение I, а раздел 
4.2.1 описва по-подробно източниците на данните;  

2. Разгръщане на тази информация и прибавяне на нови данни към нея чрез 
използване на повече локализирани дистанционни апаратури, напр. локатор за 
страничен обзор, акустични системи за батиметрично изследване (AGDS), 
многолъчева батиметрична апаратура, въздушни снимки и спътникови 
изображения (само за някои местообитания в много плитки води, напр. пластове 
от морска зостера или мерл). Такива дистанционни данни трябва да бъдат 
проверени на място чрез пряко пробовземане на утайка и/или биота 
(пробовземане с изгребване, изследване с помощта на водолази, бентосни 
тралове) или с дистанционно наблюдение (видео, фотография, ROV [превозно 
средство с дистанционно управление]). Както проверката на място, така и 
данните от прякото пробовземане ще се използват и за директна оценка на 
флората и фауната на местообитанието съгласно приложение I. Раздел 4.2.2 по-
долу съдържа по-подробно изложение на методите; в таблица 3 са посочени 
методите, които са най-подходящи за всеки тип местообитание.  

4.1.1. Регионални физически данни 

Потенциалните типове местообитания съгласно приложение I могат да се определят, 
като се използва съществуващата широкомащабна информация за морското дъно. Този 
подход ще даде възможност на държавите-членки, които притежават големи морски 
зони и дълбоки води, за които вероятно няма подробна биологична информация или 
ако има, тя е оскъдна, да съсредоточат своето внимание върху по-ограничен брой зони, 
в които да събират и/или съпоставят по-подробни данни. Много държави-членки 
притежават широкомащабни физически данни, но те имат различна пространствена 
разделителна способност и различно покритие. На таблица 1 са дадени в съвсем общи 
черти широкомащабните бази данни, с които разполага всяка държава-членка.   

Примери с подобни поредици от данни, които могат да се използват, включват 
геоложки карти на морското и океанско дъно, батиметрични данни (включително данни 
от навигационни карти, въпреки че тук трябва да се отбележи, че по отношение на 
районите, представляващи потенциален интерес за запазване извън големите 
навигационни океанографски данни (напр. температура, соленост, напластяване, водни 
течения, мътност и др.), които ще дадат възможност за определяне на различните водни 
маси, а в някои случаи могат да се използват и спътникови снимки. Регионалните 
физически данни, използвани за тази цел, обикновено са с мащаб приблизително 1:250 
000 до 1:1 000 000, за да обхванат по-голяма площ, и обикновено се получават с 
помощта на моделиране на данни от точкови проби, сеизмични следи и др. Тези данни 
обикновено се събират с цел, различна от определянето на биотопи или местообитания, 
поради което могат да ползват класификационни системи, които не отговарят съвсем 
точно на определенията за местообитание съгласно приложение І; поради тази причина 
те имат ограничена употреба, която зависи от съответното местообитание или 
субместообитание. Така например употребата на спътникови изображения и въздушна 
фотография за определяне на местообитания от рода на ливади от Posidonia е 
ограничено единствено в плитки води (на дълбочина приблизително -15 м при добри 
условия). До широкомащабните данни не винаги имат свободен достъп на национално 
ниво (напр. в Испания) или могат да съществуват само на хартия; при все това за някои 
широки зони могат да се намерят широкомащабни данни, например Общата 
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батиметрична диаграма на океаните: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/gebco.html. На 
таблица 2 е посочено кои типове регионални данни могат да се използват в първата 
стъпка за локализиране на различни типове морски местообитания съгласно 
приложение І. 

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco/gebco.html
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Таблица 1 Наличност на широкомащабни данни за местообитания на морското дъно за всяка държава-членка  

Наличност на широкомащабни данни или покритие за по-голямата част от водите на държавите-членки 
(следвайки ИИЗ/200 мм или континенталния шелф) 

Таблица 1 

Тип на данните 
B CY D  DK E EST  F FIN UK GR I IRL LT LV M NL PL P S 

Геоложки карти на 
морското дъно (прибл. 
мащаб 1:250 000) 

  да4 да5   да6  оскъдни да2   да   да1  да   да3 

Батиметрия >200 m 
дълбочина (GEBCO) 

  да да   да  да да  да   N/A  N/A   да 

Батиметрия <200 m 
дълбочина 

  да да   да  да да  да   да  да   да 

Спътникови снимки    ?   да да ?  да   не  да   да 

Други (виж бележките)   да4                 

                    

Бележки: 

1 LV: Рижки залив: 100 %; същинско Балтийско море: 63 % от териториалните води (или 16 % от континенталния шелф), 
(мащаб 1:200 000) 

2 UK: прибл. 95 % от крайбрежните води и следвайки обозначената зона в континенталния шелф 

3 SE: по-малко от 50 % 

4 DE: геоложки карти на морското дъно, прибл. покритие 75 %; военноморски карти, исторически и нови риболовни карти 

5 DK: геоложки карти на морското дъно, прибл. покритие 60 %. 

6 FR: частични данни  
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Широкомащабни данни от полза за определяне и локализиране на 
местообитания и подтипове на местообитания? 

Таблица 2 

Тип на 
широкомащабните 
данни 

1110 
Плитчини 

1170 
Рифове 
(здрава 
основна 
скала) 

1170 
Рифове 
(камък) 

1170 
Рифове 
(биогенни) 

 

1170 
Рифове 
(хидро- 

термални) 

1180 
Подводни 
пясъчни 
„стълбове“ 
в морски 
плитчини 

8330  
Морски 
пещери 

1120 
Ливади от 
Posidonia 

Геоложки 
карти/данни за 
морското дъно 

Да  Да  Частични 
данни 

Не  Да  Частични 
данни 

Частични 
данни 

Частични 
данни 

Батиметрия  Да  Частични данни (не се различават 
подтипове на рифове) 

Частични 
данни 

Не  Частични 
данни 

Океанографски 
данни (температура, 
течения, мътност и 
др.) 

Не  Не  Не  Частични 
данни 

Частични 
данни 

Не  Не  Частични 
данни 

Спътникови 
изображения и 
въздушна 
фотография (само 
за плитки води) 

Частични 
данни 

Частични данни (не се 
различават подтипове на 
рифове) 

Не  Не  Не  Частични 
данни 

БЕЛЕЖКА: Точковите и линейни данни за събиране на проби, напр. бентосно изгребване, драгиране, 
видео и фото пробовземане, също могат да се използват за геостатистически анализ с цел определяне на 
местообитанията.   

4.1.2. Местни и регионални данни, получени с дистанционно сондиране, и данни от 
физическите и биологични проби 

Втората стъпка при определяне и локализиране на местообитания съгласно приложение 
І се състои в сверяване на всяка съществуваща физическа и биологическа информация 
за двете известни зони на местообитанието съгласно приложение І и за зоните с 
потенциално местообитание по същото приложение, определени в стъпка 1. Там, 
където липсва информация за местообитанията, се извършва ново изследване, 
фокусирано върху зоните на местообитанието съгласно приложение І, определени в 
стъпка 1, като по този начин се избягва необходимостта от изследване на големи 
райони от морското дъно. Съпоставянето на данните трябва да включва и преглед на 
научния архив и сравняване с данни, получени от заинтересовани страни от 
академичните кръгове, правителствени структури, неправителствени организации и 
промишлеността. Тази информация може да включва исторически диаграми на сродни 
характеристики на морското дъно и риболовните зони.    

Както физическите данни за местонахождението и размерите на местообитанието 
съгласно приложение І биологичните данни, с които се оценява флората и фауната на 
потенциалното местообитание, са от съществено значение, но количеството и 
качеството на необходимите данни не могат да бъдат определени лесно. 
Ориентировъчно необходимата информация за попълване на формуляра за Натура 
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200045 трябва да се разглежда като минимално ниво на цялата необходима информация. 
Решение 97/266/ЕО на Комисията обобщава информацията, която трябва да бъде 
събрана от държавите-членки, и определя в какъв формат трябва да се предава 
информацията за териториите в Натура 2000. Във формуляра на Натура 2000 има 
полета, чието попълване е задължително: 4.1 „4.1. Общ характер на обекта“ и 4.2 
„Качество и значение“. Желателно е да се включи друга уместна биологическа 
информация, характерна за територията, в раздел 3.3 „Други важни видове от флората и 
фауната“. Необходимата информация за попълване на тези полета трябва да включва 
информация за наличието на видове от Червената книга и видове, изброени в 
международни конвенции, както и ключови и типични видове, присъстващи на тази 
територия. Информация, която се свежда до посочване на няколко вида, които са 
широко разпространени и лесни за наблюдение, не е достатъчна за изготвяне на оценка.   

Сравнените данни с тези от архиви, съществуващи карти и данни, взети от различни 
източници, включително от заинтересовани участници, могат да бъдат в най-различни 
формати и с различно ниво на подробности. Всички биологични данни, свързани с 
морските местообитания съгласно приложение І, трябва да бъдат съпоставени и 
отбелязани в географска информационна система (GIS), след което да бъдат насложени 
на карти на морското дъно или други широкомащабни физически или хидрографски 
карти. Трябва да се използват в максимална степен съществуващите резултати от 
бентосни картиращи програми с използване на класификацията EUNIS, които ще 
допринесат за описване на биологическите характеристики на местообитанията (Dahl et 
al, 2004 г.). Могат също така да се използват исторически карти и диаграми (напр. на 
риболовни зони) за допълване на информацията за някои местообитания. През 
последните 5–10 години стана особено разпространено изследването и картирането на 
морските местообитания, което получи тласък не само благодарение на технологичния 
напредък, но и на повишеното търсене на този тип информация. Докато целите на този 
вид картиране са най-различни (напр. оценка на околната среда за някои производства, 
съхранение, риболов, планиране) основните техники и типа на събираните данни имат 
много общо помежду си. На таблица 3 са дадени примери за данни, които вероятно 
съществуват и могат да бъдат от полза както за локализиране на типовете 
местообитания, така и за оценка на географските му мащаби и на биологичното 
разнообразие.   

На таблица 3 данните, получени с различни изследователски методи, са съпоставени с 
различни типове и подтипове морски местообитания, каквито могат да съществуват в 
открита морска среда. Таблицата съдържа бележка с указание за това дали тези данни 
могат да се използват: 

- За определяне на местоположението на типовете и подтиповете местообитания 
съгласно приложение І на морското дъно („разположение“);  

- За картиране на размерите на типовете и подтиповете местообитания съгласно 
приложение І на морското дъно („размери“); или 

- За предоставяне на информация относно биологичното разнообразие на даденото 
местообитание или подтип на местообитание („биоразнообразие“). 

                                                 
45 Стандартен формуляр, така както е определен с Решение 97/266/EО на Комисията от 18 декември 1996 г. относно формуляра за 
предоставяне на информация за предложените в рамките на Натура 2000 обекти, Официален вестник L 107, 24.4.1997 г.. Виж: 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm 
 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm
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На практика различните видове изследователски методи могат да се използват за 
събиране на информация за различни типове местообитания в зависимост от различни 
фактори, включително наличните финансови ресурси и време, както и дълбочината и 
размерите на изследвания морски район. С помощта на дистанционно сондиране могат 
да се обхванат големи райони от морското дъно, но резултатите трябва да бъдат 
потвърдени чрез пряко пробовземане, например снимки или загребване на материал. 
Някои методи (напр. спътниковите изображения и въздушната фотография) са 
подходящи за ползване само в много плитки води. Някои методи за пряко 
пробовземане (които са свързани с копаене на морското дъно) могат да бъдат 
разрушителни за крехките местообитания, като биогенните рифове или пластовете от 
морска зостера, поради което употребата им се разрешава само в случаите, когато се 
налага вземането на проба (например за изследване на инфауната); тези методи не 
трябва да се използват за определяне на размерите на чувствително местообитание. 
Данните, получени с деструктивни методи на пробовземане, могат да се използват за 
улесняване на получаването на информация за зони от морското дъно, но ако е 
запланувано ново изследване, трябва да се използват по-малко разрушителни методи.  

Съществуват различни публикации и библиографски материали, които съдържат 
повече подробности за полезни методи на картиране и характеризиране на морските 
местообитания. През 1996 и 1998 г., Bäck et al описват методи за картиране и 
мониторинг на морските местообитания в Балтийско море. През 2001 г. Davies et al 
предоставят информация за техники за мониторинг на морски специални зони за 
съхранение в Обединеното кралство, включително обсъждане на приблизителните 
разходи на отделните техники; много от тези методи могат да се използват също за 
определяне на местообитания в подприливно-отливните области съгласно приложение 
I и оценка на тяхното биоразнообразие като потенциални специални зони за 
съхранение.    
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Данни от полза за локализиране, определяне на размера и оценка на биоразнообразието на местообитания и 
подтипове на местообитания? 

Таблица 3 

Тип на данните 
1110 
Плитчини  

1170 Рифове 
(основна 
скала) 

1170 Рифове 
(камък) 

1170 Рифове 
(биогенни) 

 

1170 
Рифове 
(хидротермал
ни) 

1180 
Подводни 
пясъчни 
„стълбове“ 
в морски 
плитчини 

8330  
Морски 
пещери 

1120 
Ливади от 
Posidonia 

Дистанционни методи: 

Локатор за страничен 
обзор1 

Разположение, 
размери? 

Разположение, 
размери 

Разположение, 
размери 

Разположение, 
размери 

? Разположение, 
размери 

Неприложи
м  

Приложим 

Многолъчева 
батиметрия1 

Разположение, 
размери 

Разположение, 
размери 

Разположение, 
размери  

Разположение, 
размери 

Разположение, 
размери 

Разположение, 
размери 

Неприложи
м  

Приложим при 
известни 
условия 

AGDS (акустични 
системи за 
батиметрично 
изследване) 1 

Разположение, 
размери  

Разположение, 
размери 

Разположение, 
размери 

Разположение, 
размери 

? Разположение, 
размери? 

Неприложи
м  

Разположение, 
размери 

Спътникови 
изображения1, 2 

Разположение, 
размери 

? 
Разположение, 
размери 

Неприложим  Неприложи
м  

Разположение, 
размери 

Въздушна фотография1, 2 Разположение, 
размери 

Разположение, размери  

(не се разграничават подтипове на рифове) 

Неприложим  Неприложим  Неприложи
м  

Разположение, 
размери 

Методи за пряко пробовземане или за наблюдение: 
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Пробовземане с 
изгребване3 

Размери 

Биоразнообрази
е 

Неприложим  Биоразнообрази
е (ограничено 
приложение) 

Биоразнообрази
е (не се 
препоръчва) 

Неприложим  Биоразнообра
зие 
(ограничено 
приложение) 

Неприложи
м  

Биоразнообраз
ие (не се 
препоръчва) 

Вземане на проби с 
помощта на водолази 

Биоразнообрази
е 

Биоразнообрази
е 

Биоразнообрази
е 

Биоразнообрази
е 

Биоразнообрази
е 

Биоразнообра
зие 

Биоразнооб
разие 

Биоразнообраз
ие 

Подводна видео 
апаратура3 

Размери 

Биоразнообрази
е  

Размери 

Биоразнообрази
е 

Размери 

Биоразнообрази
е (не се 
препоръчва) 

Размери 

Биоразнообрази
е 

Не се 
препоръчва 

Биоразнообра
зие 
(ограничено 
приложение) 

Неприложи
м  

Размери 

Биоразнообраз
ие 

Подводна 
видео/фотоапаратура с 
дистанционно 
управление/ROV 

Размери 

Биоразнообрази
е 

Размери 

Биоразнообрази
е 

Размери 

Биоразнообрази
е 

Размери 

Биоразнообрази
е 

Размери 

Биоразнообрази
е 

Размери 

Биоразнообра
зие 

Биоразнооб
разие 

Размери 

Биоразнообраз
ие 

Епибентосни 
тралове/драги3 

Биоразнообрази
е (ограничено 
приложение) 

Неприложим  Не се 
препоръчва3 

Не се 
препоръчва3 

Неприложим  Не се 
препоръчва3 

Неприложи
м  

Не се 
препоръчва 

Бележки: 

1  При всички видове дистанционно сондиране разграничаването на местообитанията едно от друго и от заобикалящата среда зависи от разделителната 
способност на метода за пробовземане: по-високата разделителна способност дава по-добри данни за разграничаването на местообитанията, обаче 
обхваща по-малки райони и е по-скъпа от гледна точка на събирането и обработването на данните, отколкото данните с по-малка разделителна 
способност. 

2   Въздушната фотография и спътниковите изображения са ограничени в своята употреба – само в плитки води (дълбочина 6-7 m), в зависимост от 
чистотата на водата и други фактори. 

3   Пробовземането с изгребване и бентосното тралене/драгиране са сравнително деструктивни методи за пробовземане. Тези методи дават полезни данни, 
обаче екстензивната им употреба не се препоръчва за оценка на местообитания, които са чувствителни към физически щети (напр. биогенни рифове, 
морска зостера и пластове от мерл), затова не трябва да се използват за определяне на техните размери. Подводната видео апаратура може също да бъде 
разрушителна в крехки местообитания, ако влезе в досег с морското дъно, поради което не се препоръчва в тези случаи.  
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4.2. Обосновка на избора на територии за СЗС/ТЗО съгласно приложение І 

Член 3, параграф 1 от Директива (92/43/ЕИО) определя, че „се изгражда единна 
европейска екологична мрежа на специалните защитени зони“ и че „тази мрежа, 
състояща се от територии, обхващащи естествените местообитания от приложение І, 
както и местообитанията на видовете от приложение ІІ, дава възможност за запазването 
или където е подходящо, възстановяването на благоприятно състояние на запазване на 
тези типове естествени местообитания и местообитанията на видовете в техния 
естествен район на разпространение“. Мрежата ще включва също специални защитени 
зони, класифицирани от държавите-членки съгласно Директива 79/409/ЕИО относно 
опазването на дивите птици.  

Както се посочва в член 4, параграф 1 от директивата за местообитанията, критериите 
за избор на местообитание съгласно приложение І са посочени в приложение ІІІ към 
текста на директивата. Критериите за оценка на Етап 1 (изброени по-долу за 
местообитанията) се прилагат на национално ниво с цел оценка на относителното 
значение на териториите за всяко местообитание, посочено в приложение І към 
директивата, изменена и допълнена през 1997 и 2004 г.  

Етап 1A: 

а) „Степен на представителност на естествения тип местообитание за съответната 
област; 

б) Площ от областта, покрита от естествени типове местообитания, в сравнение с 
общата площ, покрита от същия тип естествени местообитания, в границите на 
националната територия; 

в) Степен на съхранение на структурата и функциите на съответния естествен тип 
местообитание и възможности за възстановяване; 

г) Глобална оценка на стойността на областта за съхраняването на съответния тип 
естествено местообитание“. 

Всеки един от тези критерии е разгледан по-долу.   

След като териториите бъдат определени от държавите-членки през етап 1, тяхното 
значение за Общността се оценява от Комисията със съдействието на Европейската 
агенция за околната среда и други организации, след споразумение с всяка държава-
членка, както е посочено в член 4, параграф 2, и с помощта на критериите на етап 2, 
включени в приложение III към директивата. Тази оценка се прилага за списъците с 
територии, независимо от това дали те са определени за местообитания съгласно 
приложение І, за видовете съгласно приложение ІІ или за комбинация от двете. Когато 
се преценява значението за Общността на териториите, включени в националните 
списъци, използването на критериите от етап 2 за местообитанията съгласно 
приложение ІІ взема под внимание следното:  

а) „Относителната стойност на областта на национално ниво; 

б) Географското разположение на областта от гледна точка на миграционните 
маршрути на видовете от приложение ІІ и нейната принадлежност към цялостна 
екосистема, която е разположена от двете страни на една или повече вътрешни 
граници на Общността; 
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в) Общата площ на областта; 

г) Броя на естествените типове местообитания от приложение І и видовете от 
приложение ІІ, присъстващи в областта; и 

д) Глобалната екологична стойност на областта за съответните биогеографски 
райони и/или за цялата територия, посочена в член 2, която включва както 
характеристиката за уникалност на нейните отличителни черти, така и начина, 
по който те са комбинирани.“ 

Засега на етап 2 е извършена оценка на сухоземните и крайбрежни територии във 
връзка с биогеографските региони, изброени в член 1, буква в) (iii) от директивата. 
Сухоземните граници на тези региони са получени въз основа на сухоземната екология. 
От друга страна, що се отнася до морската околна среда, изглежда е разумно да се 
помисли за подход, който се основава на главните морски зони. Затова, когато на етап 2 
се оценява общата екологична стойност на предлаганите морски територии, морските 
зони (вътрешните води, териториалното море, ИИЗ и континенталният шелф), които 
трябва да бъдат разгледани за всеки отделен биогеографски регион, са:   

• Морските зони, които обграждат трите европейски макаронезийски архипелага 
до макаронезийския биогеографски регион 

• Североизточният атлантически океан и Северно море до Атлантическия 
биогеографски регион  

• Балтийско море до континенталния и бореалния географски региони. 

• Средиземно море до средиземноморския биогеографски регион. 

Присъединяването на България и Румъния и евентуалното бъдещо присъединяване на 
Турция налага отделно обсъждане на Черно море. За целите на управлението границите 
между моретата и океаните трябва да бъдат установени в съответствие със 
съществуващите граници на регионалните морски организации. Разделението между 
Балтийско море и Атлантическия океан ще бъде определено от Хелзинкската комисия 
за защита на водната среда на Балтийско море (HELCOM)46.  

4.2.1. Представителност на естественото местообитание в територията  

Този критерий е мярка за това доколко дадена територия е характерна за конкретно 
местообитание. Пояснителните бележки към формуляра за Натура 2000 (ЕО 1995) 
определят изрично, че тя трябва да е свързана с Тълкувателния наръчник на 
местообитанията съгласно приложение І  (EC 1999), тъй като той дава определение, 
списък с типичните видове и друга приложима информация за всяко местообитание. 
Допълнителната информация относно тълкуването на местообитанията във връзка с 
морските местообитания, дадена в раздел 3 на тези насоки, също е меродавна. Когато 
разглеждат степента на представителност на местообитанията съгласно приложение І в 
конкретни случаи, държавите-членки трябва да имат предвид най-добрите примери що 
се отнася до размери и качество на основния тип и неговите основни варианти (Hopkins 
и Buck, 1995 г.).   

                                                 
46 (Това мнение беше подкрепено от представители на Швеция и Дания в Научната работна група към Комитета по 
местообитанията, февруари 2006 г.) 
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Според член 3, параграф 2 от директивата трябва да се избират територии, които 
представляват обхвата на типовете местообитания на територията на държавата-членка. 
Значението на термина „територия на държавата-членка“, отнесен към морската среда, 
е пояснен в раздел 2.6 от този документ. Той включва всички морски зони, в които 
държавата-членка упражнява своите суверенни права и юрисдикция (вътрешни води, 
териториално море, Изключителната икономическа зона (ИИЗ) и/или други зони, в 
които държавите-членки упражняват равни на тези суверенни права, както и 
континенталния шелф).  

Тъй като местообитанията от морски тип, изброени в приложение І към директивата, са 
много широки, в рамките на юрисдикцията на дадена държава-членка може да има 
няколко различни „подтипа“ местообитания. Обхватът на териториите, избрани за 
конкретно местообитание, може да бъде подбран така, че да представлява обхват от 
съществуващи подтипове местообитания, както и естествения географски обхват на 
местообитанието. Например в рамките на местообитанието от тип 1170 рифове е 
вероятно да се срещат подтиповете рифове от основна скала, рифове от камък и 
биогенни рифове (изградени от различни видове). 

За да може групата от територии, определени от всяка държава-членка за всеки тип 
местообитание съгласно приложение І, да представлява както екологичния, така и 
географски обхват на разновидностите в морската част от нейната територия, 
евентуалните територии могат да бъдат определени първо от гледна точка на 
географското местоположение на зоните с типове местообитания в национални води, и 
след това от гледна точка на техните физически и екологични характеристики. Що се 
отнася до евентуални територии в открита морска среда следва да се отбележат и 
възможните територии във водите на съседни държави-членки, където територия на 
местообитание може да прехвърля националните граници.  

Освен това големите морски биогеографски райони могат да бъдат разделени още на 
регионални морета или на субрегионални морета с цел да се помогне за оценката на 
представителността в географско отношение. Тези морски райони трябва да се 
основават на физическите и екологични характеристики на морското дъно и водните 
маси с използване на топографските форми, структурния характер и типа на субстрата, 
както и океанографски характеристики, като дълбочина, температура на водата, 
пластове, соленост и др. На фиг. 1 е даден пример за регионални морета в рамките на 
атлантическия биогеографски регион, който обръща внимание главно на ирландските 
води и водите на Обединеното кралство (Vincent et al. 2004 г.); субрегионални зони са 
разработени и за балтийския регион. Всеки конкретно разработен морски регион следва 
да има екологична основа, а не – административни или национални граници.  
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Скица на регионалните морета в ирландските води и водите на Обединеното кралство 
Граница на регионалните морета 
Суша 
1. Северна част на Северно море 
2. Южна част на Северно море 
3. Източна част на Ламанша 
4. Западна част на Ламанша и Келтско море 
5. Югозападен подстъп към Атлантическия океан 
6. Ирландско море 
7. Minches и Западна Шотландия 
8. Шотландски континентален шелф 
9. Каналът между Фарьорските и Шетландските острови 
10. Рокалската падина и плитчина 
11. Северозападен подстъп към Атлантическия океан 
Границите между морета 4 и 8 и морета 5 и 11 са неопределени 
 

4.2.2. Площ на типовете местообитания 

В Пояснителните бележки към стандартния формуляр за Натура 2000 (ЕО 1995) се 
казва, че трябва да се измери повърхността на местообитанието и общата повърхност 
на националната територия, която е обхваната от същия тип местообитание, за да се 
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изберат подходящи размери на типа местообитание като СЗС/ТЗО. Въпреки че това е 
очевидно, тези измервания могат да се окажат изключително трудни, особено 
измерванията, които се отнасят за националната референтна площ. Решение 
№ 97/266/ЕО признава съществуването на трудности при използването на всички 
критерии, особено на критериите, които се отнасят за националната територия. Поради 
това вписването на данните може да се извършва за големи класове; така например за 
оценка на относителната площ на местообитанията в СЗС/ТЗО са достатъчни три класа 
(A: 100>p>15 %, Б: 15>p>2 % и В: 2>p %). Общата площ на съответните местообитания 
в открита морска среда може да се изчисли грубо с помощта на геоложки карти на 
морското дъно и други източници на данни.    

Когато тези класове се използват за широки типове местообитания, например 1170 
рифове и 1110 плитчини, които във водите на държавите-членки на Съюза могат да се 
окажат разделени от широки морски зони (както са в Обединеното кралство, повечето 
територии в открита морска среда вероятно ще отидат към клас В; дори много големи 
територии (от порядъка на 50 000 ha) могат да попаднат в категория Б.   

Обсъждането на площта на местообитанието при избор на територия е свързано и с 
други принципи, използвани при избора на територия; така например структурата и 
функциите (виж по-долу) най-често се запазват най-добре в обширни територии 
(McLeod et al., 2002 г.).  

Що се отнася до избора на територии на нивото на Общността Комисията състави един 
референтен документ (Hab 97/2 rev 4), който подпомага този процес. В него са 
включени известен брой прагове при прегледа на предложенията на държавите-членки 
на биогеографските семинари. Ако предложението обхваща по-малко от 20 % от 
ресурса, ще се счита за неподходящо. Когато покритието е повече от 60 %, ще се счита 
за достатъчно. Ако предложението обхваща 20 до 60 %, заключенията ще се основават 
на експертна оценка за конкретното местообитание или вид. Предполага се, че 
приоритетните местообитания или видове ще имат най-голямо представителство в 
мрежата. От друга страна документ Hab 97/2 rev 4 не е конкретен референтен документ, 
който се отнася за морската околна среда, а споменатите в него цифри не са конкретни 
цели с оглед на националния принос към мрежата Натура 2000, която трябва да се 
оценява въз основа на всеки отделен случай.  

Различните методи, с помощта на които се определят териториите по Натура 2000 в 
морската околна среда, са описани подробно в книгата „Напредък в съхранението на 
морската среда в Европа“ (von Nordheim et al. (eds.) 2006 г.).47 

 

 

                                                 
47 http://www.habitatmarenatura2000.de/en/aktuelles-summary-nature-conservation.php  
 

http://www.habitatmarenatura2000.de/en/aktuelles-summary-nature-conservation.php
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Шведски практики при избора на защитените морски зони, включително територии по Натура 
2000  

в морската околна среда 

Шведската практика на избор на защитени морски зони и морски територии по Натура 2000 
представлява модификация на системата, предложена от Световния съюз за защита на 
природата (IUCN) (Kelleher и Kenchington, 1992 г.). Ето някои заключения: 

Някои аспекти на морските биологични системи са различни от тези на сухоземните системи, 
поради което критериите за избор на територии за защитени морски зони/Натура 2000 могат да се 
различават от критериите за избор на зони за защита на сушата. Освен това морските системи са 
по-открити от сухоземните; ето защо защитените морски зони са насочени повече към защита на 
местообитанията, биотопите и функциите на екосистемите, отколкото към отделните видове.  

Обикновено защитените морски зони и морските територии по Натура 2000 не са добре известни 
на обществото или имат малка естетическа стойност. Поради това е изключително важно да се 
информира обществото за тези зони. 

При управлението на територия от защитена морска зона/Натура 2000 зонирането е способ за 
въвеждане на управленски практики и регламентиране на различните дейности в различните части 
на защитената морска зона. (Повече подробности в допълнение 4.1) 

 

4.2.3. Съхранение на структурата и функциите 

В член 1, буква д) от директивата за местообитанията се говори състоянието на 
запазване на естественото местообитание, включително неговата структура и функции. 
Пояснителните бележки към стандартния формуляр за Натура 2000 (EО 1995) 
поясняват, че този критерий съдържа три подкритерия:  

1. степен на съхранение на структурата; 

2. степен на съхранение на функциите; 

3. възможност за възстановяване. 

Въпреки че тези подкритерии биха могли да се оценяват поотделно, те трябва да се 
комбинират поради изискванията за избор на територии, тъй като оказват 
взаимозависимо и комплексно влияние върху процеса на оценка (EО 1995). Избраните 
територии (и техните граници) трябва да вземат под внимание изискванията за 
структурата и функцията на конкретното местообитание.  

По принцип познанията за структурата и функциите на морските местообитания не са 
събрани и са непълни. При морските местообитания, които зависят от някои аспекти на 
по-широката морска околна среда, за да поддържат своята структура (например 
биогенният риф, формиран от Sabellaria spp., зависи не само от присъствието на самия 
вид, но и от приливните условия и доставката на утайка) изборът на територия (и по-
специално определянето на границата) трябва да вземе това под внимание.  

Един непряк метод за оценка на запазването на структурата и функциите се състои в 
оценка на естествения характер на местообитанието, като се използва информация за 
местонахождението и интензивността на увреждащи дейности и като се прави 
сравнение с исторически данни за някои местообитания. Използването на модели може 
да бъде ефективен способ, ако бъде установено съотношението между факторите на 
напрежението и важни елементи на структурата и функцията (Dahl et al. 2004 г.). При 
оценката на състоянието на запазване трябва да бъдат взети под внимание всички 
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налични данни за естествената променливост, вероятността от нанасяне на щети и за 
уязвимостта на местообитанието.  

4.2.4. Глобална оценка 

Този критерий се използва за оценка на предишните три критерия по интегриран начин, 
както и за да вземе под внимание различното им значение за съответното 
местообитание (EО 1995). 

4.2.5. Допълнителни принципи на подбор 

Допълнителните принципи на подбор като тези, посочени по-долу, могат да се 
използват като помощни средства при избора на територия. 

• Приоритетни типове /неприоритетни типове естествени местообитания (виж 
директивата за местообитанията, член 1, буква г); 

• Географски ареал (виж член 1, буква д) и член 3, параграф 1); 

• Специални отговорности (виж член 3, параграф 2); 

• Многостранен интерес (приложение III, етап 2.2(г));  

• Рядкост; 

• Екологична последователност на мрежата Натура 2000 (приложение III, етап 2.2) 

 

ПРИМЕР ЗА ИЗБОР НА ТЕРИТОРИЯ ЗА ПРИРОДНО МЕСТООБИТАНИЕ „РИФ” СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ I 
(КОД  1170) В ИИЗ НА ГЕРМАНИЯ „(BOEDEKER ET AL. 2006 Г.)“ 

ПРИНЦИПИ НА ПОДБОРА 

(1) Първата стъпка към формиране на пълен набор от потенциални територии с рифове в 
ИИЗ на Германия се състоеше в разработване на следните национални указания за 
картиране и пояснителни бележки относно този тип местообитание: 

„Възвишения, които са потопени през цялото време или които се показват на 
повърхността при отлив, състоящи се от твърди субстрати, като скали, литорални 
скални пластове, материал от рода на морените, биогенни твърди субстрати (например  
мидени полета и рифове от Sabllaria), включително полета от скални блокове и 
заоблени камъни върху подводни скали. Поради специфичното оформяне на Северно и 
Балтийско море през ледниковия и следледниковия период често се срещат комплексни 
мозайки с местообитание от типа 1110 (плитчини). Възвишения от смесен субстрат 
(например пясъци, тиня, пръст, глина) също се класифицират като местообитание тип 
1170, ако преобладават твърдите субстрати“.  

(2) Втората стъпка се състоеше в определяне на мястото на местообитанието „риф” 
съгласно приложение І в Северно море (Атлантическия биогеографски регион) и в 
Балтийско море (Континенталния биогеографски регион). Бяха предприети следните 
стъпки с цел съставяне на карта GIS на потенциалните местообитания „риф”: 

• Определяне на потенциални рифове чрез анализ на съществуващите карти на 
разпределение на утаечните материали, риболовни карти и оценка на научно-
изследователския архив.  

• Удостоверяване на потенциални територии от рифове чрез използване на локатор за 
страничен обзор и/или видео профили.  
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• Оценка на зърнестата структура на каменистите полета с подводна видео апаратура 
(лазерни измервания), а в някои зони с помощта на водолази.  

• Установяване на биологичните характеристики с дънни тралове (вземане на бентосни 
проби) и/или видео профили, а в някои зони с помощта на водолази. 

• Фото и видео документиране на типовете местообитание с видео профили и с 
помощта на водолази. 

(3) Третата стъпка се състоеше в получаване на пълен комплект ценни екологични рифове 
измежду предложените територии от значение за Общността, които отразяват по 
представителен начин и различните екологични форми и характеристики на типовете 
местообитания. В германската ИИЗ има следните форми на рифови местообитания:  
а. Северно море (Атлантически биогеографски регион): 
• Рифове под формата на полета от камъни или скали, които се издигат от морското 

дъно в централната част на плитчината Амрум. Ивици от каменни рифове по 
склоновете на ледниковата долина на Елба и разхвърляни каменни рифове (Borkum-
Riffgrund). 

б. Балтийско море (Континентален биогеографски регион):  
• Каменни рифове и мидени полета на склона на о-в Фемарн с висока соленост (до 25 

psu) и макрофити. 
• Каменни рифове и мидени полета върху и по продължението на склоновете на 

станция Darss Sill, които представляват „по-дълбоки рифове” със средна соленост 10 
– 18 psu и макрофити. Каменни рифове и мидени полета на по-дълбок бряг с ниска 
соленост, без макрофити (Rönne Bank). 

• Рифове под формата на полета от камъни и скали, които се издигат на върха на ниска 
плитчина с ниска соленост и богата растителност от макрофити (Adler Grund). 

 

 
 

Национални местообитания от типа „плитчини” и „рифове” в ИИЗ на Германия 

 

4.3. Локализиране на видовете от приложение II и тяхната оценка 

Член 3, параграф 1 от директивата за местообитанията определя, че се създава единна 
европейска екологична мрежа от територии, обхващащи местообитанията на видовете 
от приложение ІІ. От друга страна член 4, параграф 1 от директивата за 
местообитанията също уточнява, че за видовете водни животни, изискващи големи 
местообитания, СЗС се предлагат само „ако може ясно да се разграничи такова място, 
което да притежава физическите и биологичните елементи от решаващо значение за 
живота и размножаването на тези видове“.  

По отношение на онези видове от приложение II, които прекарват известно време в 
познати зони на сушата през размножителния период и при линеене, напр. тюлени и 
костенурки, тези зони очевидно са зони от съществено значение за живота и 
размножаването на съответните видове, поради което би трябвало да бъдат разгледани 
с оглед на включването им в специалните зони за съхранение. Този раздел на насоките 
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обръща внимание на определянето на територии в морето, далеч от брега, във връзка с 
морските видове от приложение ІІ и по-специално на онези видове, чийто ареал 
обхваща големи морски пространства през част от или през целия им жизнен цикъл или 
географски район на разпространение. 

За видове като китоподобни и риби, които не прекарват много време на сушата, и за 
части от жизнения цикъл на онези видове, които прекарват много време на сушата, 
определянето на морските зони, „които имат съществено значение за тяхното 
съществуване и размножаване“ може да се окаже трудна задача. Това се дължи 
донякъде на факта, че тези видове са мобилни във водната колона и са трудни за 
наблюдение и донякъде защото данните за техните схеми на разпределение в морето са 
оскъдни, а изследванията в тази област струват скъпо и трябва да се извършват през 
дълъг период от време. От друга страна за някои от видовете от приложение II има 
данни за някои морски зони, а по-нататъшните изследвания, включително с използване 
на сравнително нови методи, например използване на акустични детектори на морски 
свине (PODs) и спътниково проследяване на отделни животни (тюлени, китоподобни и 
костенурки) могат да дадат данни за схемите на струпване, които могат да се използват 
за определяне на специални зони за съхранение. Геостатистически техники, подобни на 
техниките за определяне и ограничаване на струпвания на птици в морето (виж раздел 
4.6) могат да се използват и за определяне на плътността и на центровете на 
разпределение в пространството и времето при подвижни видове от рода на 
китоподобните (Schieeidat et al 2002 г.). Тези методи са използвани за определяне и 
ограничаване на струпвания на морски свине и карагьоз в териториалните и открити 
морски води. 

- С цел да съдейства при определянето на територии за специални зони за 
съхранение за мигриращи видове, напр. морски свине (Phocoena phocoena) 
Европейската комисия свика специална среща на 14 декември 2000 г. (EC (2001) 
Комитет за местообитанията, Hab. 01/05). Срещата заключи, че „е възможно да се 
определят зони, които представляват критически фактори за жизнения цикъл на 
тези видове“ (виж по-долу). Такива зони биха могли да бъдат определени въз 
основа на:  

- Продължителното или редовно присъствие на видовете (като се вземат предвид 
сезонните отклонения); 

- Висока плътност на популациите (спрямо съседните зони); 

- Високо съотношение на млади спрямо възрастните екземпляри през определени 
периоди от годината. 

В допълнение към горното има други биологични елементи, които са характерни за 
тези зони, например силно развит социален и сексуален живот.“ 

Освен защитата, предоставена в рамките на специални зони за съхранение, както и там, 
където не могат да бъдат определени специални зони за съхранение за тези видове, 
член 12 и член 14 от директивата за местообитанията съдържат механизми за защита на 
тези подвижни морски видове, изброени в приложения IV и V (които включват и 
видовете, изброени в приложение II) в по-широката морска зона. 
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4.3.1. Налични данни за видовете от приложение  II  

Данните за разпределението на видовете от приложение ІІ на регионално ниво са много 
оскъдни и не са налични за всички морски зони. Видовете данни, които могат да бъдат 
използвани за определяне на териториите на видовете от приложение II, могат да 
включват: 

- Записи за наблюдения на китоподобни от изследванията за морските птици в 
открито море (в Северно море, Скагерак и Категат, напр. Reid et al. 2003 г.); 

- Обзорно изследване SCANS на части от Северно море, Скагерак и Поясно море 
(Hammond et al. 2002 г.) и допълнителни зони от изследването SCANS II (виж 
текста в карето);  

- Специфични въздушни изследвания (напр. Scheidat et al. 2004 г.); 
- Изследвания със стационарни акустични детектори (POD) (изследвания на 

китоподобни, Verfuß et al. 2004 г.); 
- Спътниково проследяване на отделни животни (на тюлени, McConnel et al. 1999 г., 

на костенурки, Matthiopoulos et al. 2004 г, и на китоподобни, Dietz et al. 2003 г., 
Teilmann et al. 2004 г.); 

- Статистически данни от национални изследвания на рибни пасажи (често се вземат 
данни за видове риби, които не са предмет на стопански риболов, но тези данни не 
са сверени, нито анализирани);  

- Данни от случайни наблюдения; 
- Спътникови изображения и карти на ледената покривка (по-специално за видове 

като балтийска нерпа, който използва морската ледена покривка за размножаване и 
линеене); 

- Данни от записващи устройства с възможност за възстановяване на движението в 
пространството чрез определяне местоположението без астрономически 
наблюдения (изчисляване на предполагаемото местоположение въз основа на 
измервания на скоростта и посоката на движение); препратка: Adelung и Wilson, 
университетът в Кил, и 

- Пасивни акустични записващи устройства, монтирани като подводни устройства на 
изследователски кораби или като апаратура, монтирана на корпуса на ферибот и др. 
Подводна апаратура, напр. Gillespie и Chappell (2002 г.). Още не е разработена 
система, която да бъде монтирана на корпуса на кораб.  



 

   59

 
Малки китоподобни в европейската част на Атлантическия океан и в Северно море (SCANS I и II) 

SCANS I разработи първите широкомащабни прогнози за изобилие от морски свине и други малки 
китоподобни в Северно море, Категат, Скагерак и Келтско море през 1994 г. Тези прогнози бяха 
сравнително точни и непредубедени поради много голямата проучена площ и използваната методика. 
Чрез използване на прогнозите за изобилие по отношение на морските свине бяха изчислени нивата на 
прилова в Северно море и Келтско море и бе доказано, че те са неприемливи по критериите на IWC. Този 
проект беше доста успешен благодарение на координираните действия на Обединеното кралство, Дания, 
Франция, Германия, Ирландия, Швеция, Норвегия и Нидерландия. 

Проектът беше последван от текущото изследване SCANS II, 
в което участват дванадесет страни. Трите основни цели на 
проекта са: 

- да определи абсолютното изобилие от малки 
китоподобни популации и по-конкретно морска свиня 
(Phocoena phocoena), афалина (Tursiops truncatus) и обикновен 
тюлен (Delphinus delphis). В допълнение към изследвания 
дотогава район SCANS II ще изследва също водите в 
континенталния шелф на запад от Британия, Ирландия, 
Франция, Испания и Португалия. 

- да разработи и изпробва методи за мониторинг на 
популациите от китоподобни. SCANS-II ще разработи и 
изпробва потенциални методи и ще препоръча набор от 
протоколи за мониторинг, пригодени за отделни видове и 
морски зони.  

- да разработи рамка за управление на прилова. SCANS-II 
ще разработи рамка за управление, която се основава на 
прогнозните данни за изобилие и на друга налична 
информация, за да даде възможност за изпълнение на целите в 
областта на съхранението както в краткосрочен план, така и в 
дългосрочна перспектива.  

Първите резултати бяха реализирани през юни 2006 г., а 
окончателният доклад, който излезе през декември същата 
година, съдържаше препоръки за управлението. През 2007 г. 
ще стартира изследване в открито море на запад от сегашния 
изследван район. Очаква се резултатите от този проект да 
бъдат готови през 2008 г.  

Виж http://biology.st-andrews.ac.uk/scans2/  

 

 

http://biology.st-andrews.ac.uk/scans2/
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Район на SCANS 

По-широкият район на SCANS-ІІ 
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Таблица 4 Наличност на широкомащабни данни за разпределението на морските видове в морето за всяка държава-членка 
Наличност на широкомащабни данни или покритие на по-голямата част от водите на държавата-членка 
(следвайки ИИЗ/200 мм или континенталния шелф) 

Тип на данните 

B CY D  DK E EST F  FIN GB GR I IRL  LT LV M NL PL P S 
Специфични въздушни и корабни 
изследвания на животни в морето 
(наблюдения) 

  Да Да10 Да Да2 Да4 Да2 Да4       Да   Да2 

Изследване SCANS на части от 
Северно море (Hammond et al., 
2002 г.) 

  Да Да Да5  Да4  Да4       Да    

Изследване на европейските 
морски птици в открито море 
(ESAS): наблюдения на 
китоподобни (Reid et al., 2003 г.) 

   Да     Да       Да    

Изследване със стационарни 
акустични детектори (POD) (на 
китоподобни, Scheidat et al., 2004 
г.) 

  Да Да10     ?       Да8    

Спътникова телеметрия 
(проследяване) 

  Да Да11 Да6 Да3 Да4 Да3 Да4       Да9   Да2 

Случайни наблюдения     Да Да    Да4       Да    
Спътникови изображения n/

a 
n/a ? n/a Да7  n/a  n/a n/a n/a n/a   n/a n/a  n/a  

Карти на ледената покривка  n/
a 

n/a ? n/a n/a  n/a Да1 n/a n/a n/a n/a   n/a Да  n/a  

Бележки:      n/a = неприложимо 
1 Fin: Във финландски води нерпите се размножават върху морските ледове в открито море, а не на сушата. Местоположението и размерите на 

морските ледове са различни. 
2 Fin: Данните се отнасят за сивия тюлен и за нерпите. 
3 Финландия и Естония: за нерпите, спорадични във Финландия 
4 UK и FR: Ограничени данни за малък брой райони; налични данни за малък брой животни. 
5 E. Данни, свързани със SCANS II в райони на Атлантическия океан: Заливът Кадиз (югозападна Испания) и Кантабрийско море (северна Испания).  
6 E: Данните се отнасят за зъбатия кит в централно-източно Атлантическо море (Канарските острови) и морски костенурки в Средиземно море 

(югоизточна Испания). 
7 E: Специфични данни за избора на местообитания на китоподобни и морски костенурки в Средиземно море (югоизточна Испания). 
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8 NL: Ограничени в зони на потенциални вятърни паркове 
9 NL: Обикновен и сив тюлен 
10 DK: Системни изследвания на морска свиня в западно Балтийско море. Системни изследвания в малък мащаб с цел мониторинг в райони с вятърни 

паркове в открито море и други инсталации. 
11 DK: Данните се отнасят за морска свиня и сив тюлен в райони, принадлежащи към вътрешните датски води, Скагерак, датската част на Вадензее и 

други зони. 
 

 

Държавите-членки, които още не са предоставили необходимата информация, могат да я изпратят на Комисията с оглед на 
бъдещата редакция на текста 
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Таблица 5 

 

Данни от полза за определяне на морските територии на видовете от 
приложение II  

Тип на данните 

Тюлени Китоподобни Костенурки Риби 

Специфични въздушни 
изследвания на животни в 
морето (наблюдения) 

Не1 Да Да Не 

Специфични корабни 
изследвания на животни в 
морето (наблюдения) 

Не1? Да Да Не 

Изследване SCANS на 
части от Северно море 
(Hammond et al. 2002 г.) и 
Атлантическия океан 

Не Да Да Не 

Изследване на 
европейските морски птици 
в открито море (ESAS): 
наблюдения на 
китоподобни (Reid et al. 
2003 г.)  

Отчасти полезни 
данни (няма 
разграничаване на 
ниво видове) 

Да Не Не 

Изследване със 
стационарни акустични 
детектори (POD) (на 
китоподобни, Scheidat et al. 
2004 г.) 

Не Да Не Не 

Спътникова телеметрия 
(проследяване)2 

Да Да Да ? 

Случайни наблюдения3 Само 
допълнителна 
информация 

Само 
допълнителна 
информация 

Само 
допълнителна 
информация 

Само 
допълнителна 
информация 

Спътникови 
изображения/карти на 
ледената покривка3 

Да (само в зоните 
на размножаване 
на нерпа) 

Да 

Само 
допълнителна 
информация  

Не Не 

Данни за улова на 
риба/прилова 

Само 
допълнителна 
информация 

Само 
допълнителна 
информация 

Само 
допълнителна 
информация 

Да ? 

Национални риболовни 
изследвания 

Допълнителна в 
някои страни 

Допълнителна в 
някои страни 

Допълнителна в 
някои страни 

Отчасти  

Бележки: 

1  Въздушните изследвания дават точното местоположение на нерпа само в сезона на линеене (във 
Финландия). Въздушното изследване е много надеждно, но твърде скъпо и с ограничен брой на 
повторни замервания. Изследванията с кораб са по-евтини и могат да обхващат по-дълги периоди 
време с по-голяма възможност за повторно замерване, обаче резултатите са с по-малка точност. 
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2   Много точен, но скъп метод за ограничен брой отделни животни, който обаче може да даде прогноза за 
използването на местообитанието чрез предвидимо използване на пространствени модели. 

3 Тази информация може да се използва за допълване на данните, използвани за определяне на 
територията (например определяне на високо продуктивни морски зони), но не може да се използва за 
определяне на размерите на струпването на дадения вид, нито за да се определи територия за този вид. 

 

4.4. Обосновка на избора на територия за СЗС/ТЗО при видове от приложение II 

Както е отбелязано в Раздел 4.3 от тези насоки член 3, параграф 1 от Директива 
92/43/ЕИО определя, че „се изгражда единна европейска екологична мрежа на 
специалните защитени зони“ и че „Тази мрежа, състояща се от територии, обхващащи 
естествените местообитания от приложение І, както и местообитанията на видовете от 
приложение ІІ, дава възможност за запазването или където е подходящо, 
възстановяването на благоприятно състояние на запазване на тези типове естествени 
местообитания и местообитанията на видовете в техния естествен район на 
разпространение“. Мрежата ще включва също специалните защитени зони, 
класифицирани от държавите-членки съгласно директивата за птиците (79/409/ЕИО).   

Както се посочва в член 4, параграф 1 от директивата за местообитанията критериите за 
избор на територия за видовете от приложение ІІ са посочени в приложение ІІІ към 
текста на директивата. Критериите за оценка на Етап 1 (изброени по-долу за видовете) 
се прилагат на национално ниво с цел оценка на относителното значение на 
териториите за всеки вид, посочен в приложение ІІ към директивата, изменена и 
допълнена през 1997 и 2004 г.  

Етап 1Б: 

а) Размер и плътност на популацията на вида, обитаваща областта в сравнение с 
популациите, представени в границите на националната територия; 

б) Степен на съхраняване на характерните черти на местообитанието, които са от 
значение за съответния вид и възможности за възстановяване; 

в) Степен на изолация на популацията, обитаваща областта в сравнение с 
естественото разпространение на вида; 

г) Глобална оценка на стойността на областта за съхраняването на съответния вид. 

По-долу е разгледан всеки един от тези критерии. След като държавите-членки 
определят териториите в етап 1, се оценява значението им за Общността, както е 
посочено в точка 4.2, с помощта на критериите на етап 2, включени в приложение III 
към директивата; това се прави от Комисията със съдействието на Европейската 
агенция за околна среда и други организации и съвместно с всяка държава-членка. Тази 
оценка се отнася за списъка с територии независимо от това дали те са определени за 
местообитания по приложение I или видове по приложение II или съчетание от двете. 
Оценката на значението за Общността на териториите, включени в националните 
списъци с критериите от етап 2 за видовете от приложение ІІ, взема под внимание: 

a) „относителната стойност на областта на национално ниво; 

b) географското разположение на областта от гледна точка на миграционните 
маршрути на видовете от приложение ІІ и нейната принадлежност към цялостна 
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екосистема, която е разположена от двете страни на една или повече вътрешни 
граници на Общността; 

c) общата площ на областта; 

d) броя на естествените типове местообитания от приложение І и видовете от 
приложение ІІ, присъстващи в областта; и 

e) глобалната екологична стойност на областта за съответните биогеографски 
райони и/или за цялата територия, посочена в член 2, която включва както 
характеристиката за уникалност на нейните отличителни черти, така и начина, 
по който те са комбинирани.“ 

По време на срещите за биогеографските региони, състояли се между 1994 и 200448 г., 
бяха разработени по-нататъшни насоки във връзка с тълкуването на горните критерии, 
като някои от насоките се отнасят за морските видове. Изборът на територия за 
видовете трябва да включва територии или зони, които са от значение за различните 
аспекти на жизнения цикъл на видовете (EО 1995 г.). Тези категории се отнасят 
предимно за птиците, но са приложими и при морските видове: 

• Местни (срещат се на дадената територия през цялата година); 
• Размножаващи се (използват територията за гнездене и отглеждане на малките); 
• Преминаващи (територията се използва при миграция или за линеене извън 

местата за гнездене); и 
• Зимуващи (територията се използва през зимата). 
 

Тази информация трябва да бъде включена в стандартния формуляр (Решение 
97/266/EО на Комисията от 18 декември 1996 г. относно формуляра за предоставяне на 
информация за предложените в рамките на Натура 2000 обекти, Официален вестник L 
107, 24.4.1997 г.). Раздел 4.1.2 на този документ съдържа пояснителни бележки във 
връзка с формуляра.  
 
4.4.1. Съотношение на популацията на държавата-членка  

Там, където има приблизителни данни за даден вид, може да се изчисли съотношението 
на националната популация на дадената територия (или в дадената зона). Определянето 
на граници на „територии“ в открито море в подкрепа на определен процент от 
националната популация на някои подвижни видове може да се окаже трудна задача 
поради липсата на очевидни естествени граници (например брегова линия, топографски 
граници и др.) в открито море. Този критерии е труден за изпълнение в откритата 
морска околна среда, където популациите често са разпръснати през няколко 
национални граници. От друга страна неотдавнашните постижения в областта на 
геостатистическата техника за целите на определянето на плътността и центровете на 
разпределение в пространството и времето при подвижните видове от рода на 
китоподобните (Scheidat et al 2002 г.) и птиците (Garthe и Skov 2004 г, Skov et al 1995 г. 
и 2000 г.) могат да бъдат от помощ в процеса на подбор на територия при подвижните 
                                                 
48 Още „ръководни принципи“ за подпомагане на тълкуването на критериите за етап 1A бяха предложени 
от Обединеното кралство след срещата за Атлантическия биогеографски регион от 1994 г.; тези 
принципи бяха предадени впоследствие от Hopkins и Buck. 
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видове. Използването на тези техники обикновено дава данни с достатъчно добра 
резолюция, която позволява да се направи преценка за това кой от трите класа на 
размер на популацията е приложим в дадения случай: A: 100 %>p>15 %; Б: 15 %>p>2 
%; В: 2 %>p>0 % (EО 1995 г.) 

Ако популациите на видовете от приложение II са твърде малки, за да бъдат 
жизнеспособни, или ако те се явяват само като „минаващи“ видове, държавите-членки 
могат да ги изключат от избора за територия.  

4.4.2. Съхраняване на характерните черти на местообитанието, които са от 
значение за съответния вид и възможности за възстановяване 

Този критерий съдържа два подкритерия:   

• Степен на съхраняване на онези характерни черти на местообитанието, които са 
от значение за видовете; и 

• Възможности за възстановяване. 

За да определим територии с помощта на този критерий е необходимо да разберем кои 
характерни черти на местообитанието са важни за разглежданите видове. При морските 
видове с голям ареал на разпространение е очевидно, че местата за размножаване и 
прехрана са от особено значение за живота и размножаването на тези видове. 
Възможно е също така да има територии, използвани за други цели (например линеене), 
които също са важни за видовете. От друга страна дали дадената територия е „ясно за 
разграничение място, което притежава физическите и биологичните елементи от 
решаващо значение за живота и размножаването на тези видове“ (член 4, параграф 1 от 
директивата за местообитанията) трябва да бъде определено чрез експертно становище.  

Ако се счита, че характерните черти на територията са средно или частично влошени, 
трябва да се направи оценка на евентуалните начини за тяхното възстановяване до 
благоприятно състояние.  

Тюлен монах Monachus monachus – Пример за обосновка на избора на територия  

В рамките на проект по Life-Nature бяха извършени научни наблюдения на място в четири 
района, признати за важни центрове на популации от вида тюлен монах в Гърция. Бяха 
предприети дейности, свързани с мониторинг и научно-изследователска дейност на място, в 
резултат на което беше направена приблизителна оценка на размера на популацията, опис на 
биотичните и абиотични фактори, определяне на заплахите за популациите и оценка на 
значението на всяка територия.  

От четирите територии бяха определени две ключови територии – на островите Kimolos-
Polyaigos и Karpahos-Saria. Тези територии представляват заедно над 10 % от световната 
популация, поради което представляват важни зони за съхранение както на национално, така и 
на международно ниво. 

Въз основа на тези резултати о-в Kimolos беше включен в съседната територия по Натура 2000 
– Polyaigos – заради значението му като местообитание за размножаване на вида тюлен монах. 
Островният комплекс Karpathos-Saria сега е определен и за територия по Натура 2000.  

Виж допълнение 4 за повече подробности.
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източник: www.alonissos.com/ monk_en.htm 

http://www.alonissos.com/monk_en.htm
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Пример за избор на територия за морска свиня (Phocoena phocoena) в германската 
ИИЗ в Северно море  

(Krause et al. 2006 г.) 

В резултат на прилагането на критериите на член 4, параграф 1 от директивата за местообитанията беше 
определена само една ТЗО в германската ИИЗ в Северно море, която в по-голямата си част беше 
очертана за вида морска свиня. Определянето и очертаването на границите стана възможно благодарение 
на използването на трите критерия, предложени на специалната среща на ЕК (ЕО 2001) (виж текста) и на 
един допълнителен критерий: високо съотношение на чувствително поведение, в случая - отдих. 

Принципи на подбор: 

(1) Събиране на данни: Разпространението, разпределението и поведението на морската свиня 
беше изучено чрез квазисиноптични наблюдения по трансектни линии. В зони  с по-голямо 
разпространение на морска свиня бяха осъществени допълнителни полети с по-висока 
разделителна способност на напречните линии. 

Тези данни бяха допълнени и сравнени с данни от наблюдения, взети от базата данни за 
морските птици (SAS), местни бази данни с въздушни снимки, правени за целите на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС), данни от SCANS I и данни от акустичните 
детектори на морски свине (POD). Последният от посочените методи беше използван успешно 
само в Балтийско море.  

(2) Карти на разпространение на видовете. Съсредоточаването на морска свиня между май и 
август (периодът на размножаване) беше моделирано с помощта на геостатистически методи, 
основаващи се на анализ на вариограмите и на обикновен кригинг, и беше визуализирано като 
карти на разпространение в GIS. 

(3) Зони на съсредоточаване: Бяха определени границите на съсредоточаване чрез използване на 
праг на плътността по предложение на експерт по морски бозайници (лог 0, 04 на km² сечение). 

(4) Приблизителен размер на популацията: В рамките на ТЗО и за цялата германска част от 
Северно море беше изчислен размерът на популацията и съотношението на морски свине в 
определени граници. 

(5) Подбор и ограничаване: Беше избрана само една територия, в която гъстотата на популацията 
на морска свиня беше до десет пъти по-голяма по време на важния период на размножаване. 
Разграничаването на тази ТЗО бе извършено главно въз основа на гъстота на морски свине. От 
друга страна разпределението на местообитанията „плитчини“ и „рифове“ беше друг важен 
критерий при ограничаването.  

Накрая граничните линии бяха опростени и поправени с цел да се осигури сигурно и безопасно 
маркиране на териториите в морето. В повечето други германски ТЗО морската свиня пребивава 
редовно, но е регистрирана във формулярите на ЕС само като „пребиваваща“, защото гъстотата 
на популацията ѝ не отговаря на критериите, посочени в член 4, параграф 1.  
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Вляво: 

Основа: Морска карта 2920, издател: Федерална морска и хидрографска агенция 
Проекция: Mercator-Abbildung 
Геодезка референтна система: Световна геодезка система 
Мащаб: 30 морски мили 
Граница на германската ИИЗ 
Граница на германските териториални води 
Дълбочина (в метри спрямо средното ниво) 
Страна 
ТЗО Sylter Aussenriff 

Вдясно: 
Морска свиня, решетка 3x6 min 
(База данни: въздушни наблюдения и базата данни на морските птици) 
Няма наблюдения 
<0.026 бр./км 
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0.026 – 0.058 бр./км 
0.058 – 0.151 бр./км 
0.151 – 1.712 бр./км 
1.713 – 2.818 бр./км 
Наблюдения на женски индивиди 
Плътност на разпространението на морска свиня, определена с 2-D кригинг алгоритъм; при изчислението 
границата е на 6° Е (база данни: въздушни наблюдения) 
Разпространение на морска свиня (под прага) 

 
4.4.3. Изолация на популации от видове  

Това е приблизителна мярка за приноса на дадена популация към генетичното 
разнообразие на видовете и на уязвимостта на дадена популация на съответната 
територия, която се взема под внимание (EО 1995). Ако се използва опростеният 
подход, колкото по-изолирана е дадена популация, толкова по-голям е нейният принос 
към генетичното разнообразие на съответните видове. Следователно терминът 
„изолация“ следва да се разглежда в по-широк контекст и да се прилага в еднаква 
степен към строго ендемичните видове, подвидовете, разновидностите и родовете, 
както и към субпопулациите на дадена мета-популация (97/266/EО). В този контекст 
трябва да се използва следната система на класифициране:  

A: (почти) изолирана популация; 
B: неизолирана популация, но в границата на района на разпространение; 
C: неизолирана популация в широк обхват на разпространение (EО 1995).  
Ако популациите от видове съгласно приложение II са твърде малки, за да бъдат 
жизнеспособни, или ако видовете са само „минаващи“, държавите-членки могат да ги 
изключат от списъка с предложения за територии. 

4.4.4. Глобална оценка  

Този критерий се използва за обобщаване на предишните критерии и за оценяване с 
помощта на експертно мнение (EО 1995) на други характерни черти на обекта, за които 
се смята, че са от значение за дадения вид. Тези характеристики могат да бъдат 
различни за различните видове и могат да включват човешката дейност както в обекта, 
така и в съседните райони, която би могла да окаже въздействие върху състоянието на 
запазване на вида, управлението на земите, законовата защита на обекта, екологичните 
връзки между различните типове местообитания и видове и др. (97/266/EО). 

4.4.5. Допълнителни принципи на подбор  

Допълнителните принципи на подбор като тези, които са посочени по-долу, бяха 
предложени на биогеографските регионални срещи49 и могат да се използват за 
подпомагане на процеса на избор на територия. 

− Приоритетен/неприоритетен статут (виж член 1, буква г) от директивата за 
местообитанията и приложение II); 

− Географски район на разпространение (виж член 1, буква д) и член 3, параграф 
1); 

− Специални отговорности (виж член 3, параграф 2); 
                                                 
49 Напр.: Hopkins JJ и Buck AL 1995 г.  директивата за местообитанията, Атлантически биогеографски регион.  Доклад на семинара 
на атлантическия биогеографски регион, Единбург, Шотландия, 13-14 октомври 1994 г.  Доклад 247 на Смесения комитет за 
съхранение на природата, Питърборо, стр. 31.  
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− Многостранни интереси (приложение III, етап 2.2 г));  
− Рядкост; 
− Екологична последователност на мрежата Натура 2000 (приложение III, етап 2.2) 

Тези критерии са по принцип много полезни, но на практика често е много трудно да се 
сравнят различни зони на количествено ниво, тъй като може да има недостиг на данни 
за някой участък или още по-важно – данните да са събрани с различни методи 
(корабни и въздушни наблюдения, случайни наблюдения, пасивен акустичен 
мониторинг и т.н.) и при различни условия (сезон, състояние на морето, 
обучени/необучени наблюдатели и др.). Необходими са координирани усилия при 
събирането на количествени данни, които са съпоставими, напр. SCANS и SCANS II. 
Координацията трябва да бъде както на национално, така и на транснационално ниво.  

4.5. Определяне на специални защитени зони за морските птици и други 
водолюбиви птици 

Член 4, параграф 1 и член 4, параграф 2 от директивата за птиците изискват от 
държавите-членки да класифицират „най-подходящите по брой и размери територии 
като специални защитени зони“ за видовете птици, включени в приложение I на 
директивата, както и за редовно разпространените мигриращи видове птици, като 
вземат под внимание изискванията за тяхната защита в морето и на сушата.  

Гнездовите колонии от морски птици и крайбрежните места за зимуване и почивка на 
тези птици по време на мигриране несъмнено са едни от „най-подходящите територии“ 
и са сравнително лесни за идентифициране. От друга страна много видове от 
приложение І и мигриращи птици използват бентосни и пелагични местообитания, 
намиращи се както на морското дъно, така и във водната колона или на повърхността 
на морето, в райони, които са както близо до брега, така и далеч от него, за най-
различни цели, включително прехрана, почивка и линеене (смяна на 
козината/перушината). Тези райони се използват целогодишно, поради което е добре да 
се обмисли включването на зони с особено значение в мрежата Натура 2000 в 
качеството им на специални защитени зони (СЗЗ).  

 

Квадрат A.  Допълнителен подход към 
определянето на СЗЗ 

Бърдлайф Интърнешънъл (2004) разработи 
документ, с който предлага общ подход към 
определянето на морските зони, които имат 
значение за съхранението на птиците в Европа. 
Той е включен в допълнение 4.1 към настоящия 
документ. 

Документът разглежда въпроси, свързани с 
определянето на IBAS – дефиниране на 
границите и използване на морския критерий за 
класификация. 
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Птиците се наблюдават на морската повърхност много по-дълго, отколкото морските 
видове, които са предмет на специална защита по силата на директивата за 
местообитанията. От друга страна някои научни проблеми, които възникват при 
опитите за определяне на териториите на морските бозайници с голям ареал, са много 
сходни с проблемите, които възникват при опитите за определяне на некрайбрежни 
морски територии за морските птици и другите водолюбиви птици. Те са свързани 
главно с липсата на данни за много райони, както и с това как да се определят 
безпогрешно специфичните зони („най-подходящи“ за птиците, или „от съществено 
значение за живота и размножаването“ за видовете от приложение ІІ към директивата 
за местообитанията) за видовете, които са силно подвижни и могат да бъдат 
разпръснати на голямо разстояние. На практика някои райони, които са определени за 
морските видове съгласно директивата за местообитанията и за морските птици 
съгласно директивата за птиците, вероятно ще се препокрият, например там, където се 
използват едни и същи хранителни ресурси или едни и същи местообитания.  

Поради тези и други причини подходите, приети за определяне на специални защитени 
зони на сушата, не могат да бъдат пренесени лесно в морската среда. Така например 
морските местообитания имат по-голямо триизмерно качество. Границите на 
местообитанията често са невидими и може би са дори по-динамични в пространството 
и времето, като могат да преминават от малък мащаб в много големи мащаби. 
Следователно може да се окаже изключително трудно да се определят зоните, които не 
са свързани помежду си, да се даде приблизителна оценка на броя на птиците в тях и 
така да се прецени какво е тяхното относително или абсолютно значение за птиците. 

От друга страна морските птици и другите птици, които използват морето, се 
разпределят в него по съвсем неслучаен начин и често се свързват съвсем определено с 
конкретни местообитания. Характеристиките на тези връзки са различни – 
разпределение на другите птици, на морските бозайници и други таксони, както и 
физически и/или биологически процеси и характеристики. Разпределението на 
плячката несъмнено е основен фактор, обуславящ разпределението на птиците, които 
търсят прехрана. Факторите, обуславящи разпределението на птиците в морето, както и 
биологията и екологията на самите птици, обуславят също и пространствения характер 
на  концентрациите от птици, например птиците могат да образуват големи, гъсто 
населени ята или струпването им да бъде по-разредено. Характерът на големите 
струпвания на свой ред определя характеристиките на специалните защитени зони, като 
размери и местоположение на границите.  

Ето защо мащабите на разпръскването на морските и други птици в морската околна 
среда могат да бъдат много малки, от няколко десетки метра при някои негнездящи 
концентрации на морски патици, до десетки и стотици километри, например при 
разпръскването на някои видове албатроси. Въпреки това, независимо от мащабите, 
разпределението на птиците се свързва с разпределението на физическите 
характеристики на местообитанието – дълбочина на водата, морски субстрат – и други 
динамични характеристики, като фронтове, биологични характеристики – напр. 
хранителни ресурси. Следователно важно е при възможност да се обърне внимание на 
процесите и функционирането на екосистемите, когато се разглежда ограничаването на 
тези райони, защото дори ако птиците ги използват краткотрайно (ако прекарват дълго 
време на път, в гнездови колонии или на места за спане на сушата), тези райони могат 
да бъдат от съществено значение за оцеляването и размножаването на техните 
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популации. Фактът, че подобни райони могат да се използват сезонно или за кратко 
време не намалява тяхното значение. Ако птиците от приложение І или мигриращите 
птици са разпространени в такъв брой, който отговаря на критериите за избор на 
територия (виж по-долу), то това трябва да е достатъчно за определяне на пригодността 
на територията за статут на специална защитена зона независимо от това дали видовете 
се ползват със специална защита съгласно други международни инструменти.  

От друга страна процесът на определяне на специални защитени зони в морската 
околна среда е различен при различните държави-членки, въпреки че общите принципи 
са сходни. Прилагането на тези принципи се определя, inter alia, от физическия и 
биологически характер на морската територия на всяка държава-членка и от видовете 
птици, които се срещат на територията на тази държава. 

 

4.5.1. Обозначаване на СЗЗ: Съдът на ЕО пояснява някои задължения на 
държавите-членки  

 
Държавите-членки са длъжни да класифицират като специални защитени зони (СЗЗ) 
всички територии, които след прилагане на орнитоложките критерии се оказват най-
подходящи за съхранението на видовете птици, изброени в приложение I към 
директивата за птиците. Това е основният извод на Съда, който се съдържа в 
историческото му решение, произнесено на 19 май 199850 г. по това важно дело, което е 
повратна точка за прилагането на директивата. Съдът подкрепи иска на Комисията 
срещу една държава-членка, която очевидно не беше класифицирала достатъчен брой и 
зони като СЗЗ.  
 
Това дело насочва вниманието към основното задължение, което произтича от член 4, 
параграф 1 от директивата във връзка със защитата на застрашените и уязвими видове 
птици. Този член изисква от държавите-членки „класифицират по-специално най-
подходящите по брой и размери територии като специални защитени зони за 
запазването на тези видове, като взимат предвид изискванията за тяхната защита в 
географските територии и акватории, за които се прилага настоящата директива.“ 
За първи път Съдът трябваше да отсъди по дело, свързано с цялостния характер на 
задължението за класифициране на СЗЗ.  
 
Това и други решения на Съда потвърдиха значението на орнитоложките критерии. 
Научните критерии за определяне на важните територии на птиците бяха разработени 
още през 1981 г., когато беше съставен първият инвентарен списък на важните зони с 
птици в Европейската общност. През осемдесетте години на ХХ век Европейската 
комисия създаде работна група, която определи общностните критерии за избор на 
специални защитени зони.  
 
Въпреки че напълно съзнава, че за много от птиците от приложение І са необходими 
други консервационни мерки, включително по-голяма площ и мерки във връзка с 
водната околна среда за птиците, които не принадлежат към струпващите се видове, 
Комисията твърди, че те не могат да заместят класифицирането на най-подходящите 
                                                 
50 Дело C-3/96, Комисията срещу Нидерландия, подкрепена от Германия. http://curia.eu.int/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-
3%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100  
 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-3%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-3%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Submit&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-3%2F96&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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територии като СЗЗ. Неспазването на задължението за класифициране всъщност 
означаваше, че подобни зони няма да бъдат предмет на режима на защита, определен в 
член 6 от директивата за местообитанията, който се отнася за всички СЗЗ.  
 
Основни заключения на Съда 

Решението на Съда на Европейските общности по дело C-3/96 съдържа следните ключови 
елементи: 
- Член 4, параграф 1 от директивата изисква от държавите-членки да класифицират като СЗЗ 

най-подходящите територии по брой и размери за запазването на видовете, посочени в 
приложение І, задължение, което не може да бъде избегнато чрез приемане на други 
консервационни мерки.  

- Икономическите изисквания, посочени в член 2 от директивата, могат да не бъдат взети под 
внимание при избора на СЗЗ и определяне на нейните граници.  

- Свободата на преценка, с която разполагат държавите-членки при избора на най-подходящи 
територии за класифициране като СЗЗ, не се отнася за това дали е уместно да се 
класифицират като СЗЗ територии, които изглеждат най-подходящи за тази цел според 
орнитоложките критерии, а само по отношение на прилагането на тези критерии с цел 
определяне на най-подходящи територии за съхранение на видовете, изброени в 
приложение I към директивата. 

- Следователно държавите-членки са длъжни да класифицират като СЗЗ всички територии, 
които, след прилагане на орнитоложките критерии, се окажат най-подходящи за 
съхранението на въпросните видове.  

- Инвентарният списък на Орнитологичните важни места (IBA), макар и да не е правно 
задължителен за заинтересованите държави-членки, представлява списък с територии с 
голямо значение за съхранението на дивите птици в Общността. 

- В дадения случай е доказано, че списъкът с Орнитологичните важни места (IBA) 89 е бил 
единственият документ с научни доказателства, въз основа на който е можело да се прецени 
дали съответната държава е изпълнила своето задължение да класифицира като СЗЗ най-
подходящите територии по брой и размери за съхраняването на защитените видове. 

 
 

 
 

 
 

Sterna dougallii:51 
 

Снимка: Bretagne Vivante. LIFE98 NAT F 005250 
 

                                                 
51 Sterna dougallii е вид птица, вписана в приложение I към директивата за птиците на Европейския съюз: Charrán 
rosado FR: sterne de Dougal; DK: Dougalisterne; DE: Rosenseeschwalbe; EN: Roseate tern 
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КРИТЕРИИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА инвентара на Орнитологичните важни места (IBA) от 

1989 г.  
Места за гнездене 

1. Места, приютяващи 1 % или повече от гнездящите двойки на биогеографската 
популация. 

2. Ако (1) не е подходящо (напр. биогеографската популация не е известна, процентът от 
1 % е твърде висок за избор на значимите територии), има критерии, основаващи се на 
специфичните характеристики на разпръскването и на предпочитанията на видовете за 
местообитание 

3. Ако (2) също е невъзможно, всички места с доказано гнездене (това се отнася само за 
шест много слабо познати видове морски птици: Bulweria bulwerii, Puffinus puffinus 
mauretanicus, Puffinus assimilis, Pelagodroma marina, Oceodroma leucorhoa и Oceodroma 
castro) 

4. Места с особено значение за маргиналните и изолирани гнездящи популации, при 
които критериите се основават на специфичните характеристики на разпръскването и 
на предпочитанията на видовете за местообитание   

5. Всички редовни места на редки и застрашени видове или подвидове; или малки и 
застрашени разграничени биогеографски популации: напр. 2 500 двойки (за някои 
колониални видове птици се използва ниво от шест двойки, за да се изключат 
нередовните места за гнездене). 

6. За видове с голямо разпръскване местата се избират въз основа на висока плътност или 
големи стойности 

7. Редовни места за многобройни екземпляри от три или повече вида от приложение І   
 

Различни от местата за гнездене територии 
8. Места с 1 % (най-малко 100 екземпляра) от летателния път или биогеографската 

популация от един вид 
9. Места с (най-малко) 20 000 водолюбиви птици или 5 000 хищни птици в пасаж по 

време на миграция 
10. Места от специално значение за маргиналните популации, при които критериите се 

основават на специфични характеристики на разпръскване и на предпочитанията на 
видовете към местообитание  

11. Места, които приютяват 5 (или 25 – от видовете, които живеят на ята) екземпляра 
редки и застрашени видове или подвидове или малки застрашени биогеографски 
популации (с общ брой на екземплярите под 10 000). 

12. Места, които редовно приютяват голям брой екземпляри от три или повече вида от 
приложение І 

 
Включени са също и територии, които са били сред 100-те места от най-голямо значение 
за Общността или сред петте най-важни места за даден регион на Общността по 
отношение на видове или подвидове от приложение І. 
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4.5.2. Видове, за които трябва да се обмисли създаването на СЗЗ  

По принцип има две категории от приложение I и мигриращи птици, за които трябва да 
се обмисли създаването на СЗЗ – морски птици и водолюбиви птици. В Европа 
морските птици включват видове от следните семейства: 
Procellariidae  
Hydrobatidae  
Sulidae  
Phalacrocoracidae  

Stercorariidae  
Lariidae  
Sternidae  
Alcidae 

 
Водолюбивите птици включват птици от следните семейства: 
 
Gaviidae  
Podicipedidae  

Anatidae  

В допълнение към горното може да се наложи да се помисли за Phalaropodinae, чиито 
видове използват в много голяма степен морската околна среда. 

Списък с видове, които се срещат в европейските морски води и за които трябва да се 
разгледа създаването на СЗЗ, е даден в приложение 2 на тези Насоки (таблица 3). Ако 
не всички, то повечето от тези видове могат да се разглеждат като мигриращи, което 
оправдава включването им в морски СЗЗ. Мащабът на разпръскване при сезонната 
миграция на тези птици е различен както между отделните птици, така и в рамките на 
вида. Таблица 3 от допълнение 2 посочва видовете, включени в приложение I към 
директивата за птиците, и прави опит да покаже мащабите, в които тези видове биха 
могли да бъдат типично струпани, когато не мигрират. Всеки вид би могъл 
потенциално да бъде разпръснат от малък до много голям мащаб в зависимост от 
различните екологични и други условия. Като посочва мащаби със сходно 
разпръскване, таблицата се опитва да даде предварителна оценка на типовете СЗЗ, 
които биха били подходящи за тези видове; трябва да се направи изчерпателна и 
подробна оценка в контекста на екологичните изисквания на видовете и известните 
схеми на разпръскване, за да се определят добре потенциалните типове СЗЗ. 

Естествено списъкът на видовете в таблица 3 на допълнение 2 не претендира за 
изчерпателност и не изключва вписването в него на други видове морски птици или 
водолюбиви птици, които използват морската околна среда.  

4.5.3. Типове СЗЗ 
Местата, избрани за СЗЗ, трябва да са ясно разграничими, което налага определянето 
на обособени струпвания на морски и водолюбиви птици или по-скоро обособени 
части от местообитанията, които са съществени за оцеляването и размножаването на 
видовете. Тъй като тези струпвания зависят от мащабите (пространствено и/или във 
времето) и се управляват от екологията и биологията на видовете, могат да се 
идентифицират различни типове струпвания на птици. В действителност таблица 3 в 
допълнение 2 предлага, че за някои видове морски и водолюбиви птици са необходими 
различни типове СЗЗ. Приликите в екологичните изисквания на всички видове, а в 
отделни случаи (но не непременно) и в рамките на отделни семейства и други 
таксономични групи, дават възможност за определяне на четири по-големи типа 
възможни СЗЗ: 
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i) Разширение в морската околна среда на съществуващи сухоземни СЗЗ. В много 
случаи е уместно съществуващи крайбрежни и островни СЗЗ с птичи колонии да бъдат 
разширени към морската среда, защото птиците, които са вече защитени в рамките на 
тези СЗЗ, ползват изключително много водите, прилежащи към колониите 
(разстоянията от колонията навътре в морето варират много), което може да бъде 
използвано за най-различни цели. Тук могат да бъдат включени големи крайбрежни 
зони на хранене през сезона на размножаване за видове, като гмурците, както и 
сезонни струпвания, характерни за някои видове, например „гъстите ята“ на 
буревестниците от видовете Puffinus puffinus и Calonectris diomedea през сезона на 
размножаване; 
 
ii) Места, на които обикновено, но не винаги, има съсредоточаване на някои видове 
птици през периода извън размножаването, особено в плитки, крайбрежни и вътрешни 
води. Така например много видове, например морската патица и гмурците, образуват 
големи струпвания на предсказуеми места извън размножителния сезон за почивка, 
линеене и прехрана. В някои случаи за струпванията на тези видове могат да бъдат 
разширени съществуващи сухоземни СЗЗ, които са благоприятни за струпвания на 
негнездящи водолюбиви птици;  
 
iii) Зони в открито море, в които има струпвания на морски птици. През цялата година 
морските птици използват моретата около Европа за различни цели, предимно за 
прехрана. Ако могат да се определят важни места с наличие на храна за пелагичните 
видове, които да включват високо продуктивни фронтове, течения, местата, където 
вълните се разбиват в шелфа, водовъртежи и въртопи, то те трябва да се обсъдят с цел 
включване в класификацията на СЗЗ. Тези зони могат да се намират доста далече от 
гнездовите колонии и може да се получи така, че съсредоточаванията на птици да 
бъдат в толкова големи мащаби, че да не позволят идентифицирането на обособени 
места. От друга страна степента, в която тези големи струпвания на птици се срещат 
редовно и съдържат достатъчно голям брой птици и видове, за да им се даде статут на 
СЗЗ, заслужава нашето специално внимание; досега са правени малко на брой анализи 
на съществуващите данни;  
 
iv) „Горещи точки“ на миграция. За някои видове трябва да се помисли за местата, на 
които те се събират редовно и отлитат в големи количества и с голямо 
съсредоточаване/струпване с цел миграция. Тези места могат да бъдат зоните за 
престой при миграция, местата с тесен фронт на миграция и пътищата от критично 
значение за оцеляването на видовете. 
 
4.5.4. Източници на данни за определяне на СЗЗ 
Така както при специалните зони за съхранение по директивата за местообитанията, 
аналитичните аспекти на процеса на определяне на СЗЗ, включително въпросите, 
свързани с качеството на данните, трябва да бъдат разгледани с оглед на крайните 
резултати на този процес. Изводите трябва да бъдат надеждни и доколкото е възможно 
– да бъдат определени обективно и трудни за оспорване; освен това те трябва да бъдат 
получени чрез повторно използване на методите.  
 
Определянето на морските СЗЗ трябва винаги да се основава, най-малкото отчасти, на 
налични данни; много често това става изцяло чрез анализ на данни от изследвания и 
наблюдения. За много видове пелагични морски птици съществува ограничена 
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информация за изискванията за тяхното местообитание и други фактори, определящи 
разпределението им в малки граници. Това затруднява прогнозирането на тяхното 
местоположение. От друга страна в моретата на северозападна Европа вече са събрани 
много уместни научни данни в тази област; освен това сравнително лесно могат да се 
съберат данни, необходими за осъществяването на различни подходи. Данните могат 
да бъдат извлечени от вземане на проби, но те ще се нуждаят от по-нататъшно 
обработване и анализ за целите на определянето на СЗЗ (виж по-долу). 
 
Както и в сухоземната околна среда в процеса на определяне на СЗЗ трябва винаги да 
се използват най-добрите налични данни, а обработването на тези данни трябва да 
следва колкото е възможно най-стриктно научните протоколи. Определянето на 
територията може да стане по няколко начина – на базата на специален анализ на вече 
съществуващи данни или на поръчан за целта анализ на данни, събрани за тази цел. 
Трябва да се направи оценка на качеството на данните. Има няколко фактора, които са 
свързани с оценката на качеството на данните, сред които:  
 

i) опитът на наблюдателите и умението им да свеждат до минимум грешките 
при изчисляването на броя на птиците и при разпознаването на видовете; 

ii) проектът на изследването; данните от редовните наблюдения, съпоставени с 
данните от случайните наблюдения, вероятно ще бъдат с по-високо 
качество, например с оглед да се избегне преброяване на повече или на по-
малко екземпляри, което може да се дължи на движението на птиците; 

iii) пространствени и времеви аспекти на изследването; оценка на това дали 
всички части от даден район, който е подходящ за птиците, трябва да бъдат 
определени с цел да се разбере има ли предубеденост или незавършеност, 
като по този начин се даде възможност за същинско определяне на 
границите на територията. Тази оценка трябва да включва индикация за това 
дали броенето на птиците е извършено от сушата, от самолет или от кораб; 

iv) странично влияние при пробовземането; може да се наложи да бъде 
направена оценка на представителността на пробите; така например, 
възможно е да има отклонения от пробите за даден район, ако наблюдението 
следва напречни (трансектни) линии, които са ориентирани успоредно на 
важни линейни местообитания, като например удължени брегове, речни 
канали или някои океанографски фронтове; 

v) условия на изследването или на записването на данни; възможно е някои 
резултати от изследвания да са повлияни от необичайни събития, напр. лошо 
време или замърсяване на околната среда; 

vi) нетипично поведение на птиците; много е важно поведението или 
разпръскването на птиците да не бъде повлияно от изследователските 
платформи, ниско летящи самолети или инвазивни техники, като 
предаватели или приспособления за прикрепване на предавателите. 

 
От друга страна резултатите от ранното обработване на данните трябва също да бъдат 
третирани доста предпазливо, например при: 
 

vii) отклонения в прогнозните данни за популациите; това дали дадено 
отклонение в данните за популациите, което се дължи на пълно броене или 
на дадената проба, може да повлияе на точността на цялата прогноза; 

viii) пригодност на прогнозните данни за популациите; възможно е от едно 
изследване да се извлече повече отколкото от една прогноза за популациите; 
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ако случаят е такъв, трябва да се използва най-достоверната прогноза за 
популациите. 

 
Всички данни, които се считат за незадоволителни във връзка с изчисляването на 
популацията или определянето на схемите на разпръскване, трябва да се третират като 
такива, въпреки че от тях би могло да се извлече полза, когато се определя 
необходимостта от по-подробни или по-структурирани изследвания в дадена област. 
Трудно могат да се предписват правила в това отношение, но при повечето 
изследвания има ограничения. Така например добре планираното и реализирано 
изследване с вземане на проби от въздуха, извършено от опитни научни работници и 
оценка на разстоянията, трябва да даде добра преценка за размера на популациите, 
въпреки че ще е необходима допълнителна информация от наземни точки на 
наблюдение или от наблюдения от кораб, която би внесла по-голяма точност в 
идентифицирането на видовете или при преброяването на отделни видове или на 
видове, разположени близо до бреговата линия. При някои обстоятелства (например в 
малки или затворени места) наблюденията от кораб и системните наблюдения от 
сушата могат да дадат по-добра преценка за популациите.  
 
Доколкото е възможно данните трябва да се извличат от базата с данни от редовните 
наблюдения, извършвани в подходящ мащаб, на подходящи времеви периоди с 
използване на изпитани методи. Ако наличните данни са само такива с ниско качество, 
те трябва да се използват много предпазливо. Повтаряме, че винаги трябва да се 
оценява качеството на всички данни, както и в каква степен могат да бъдат използвани 
за определяне на СЗЗ; добре би било да се обсъди възможността да се съберат нови 
данни с по-добро качество. От друга страна трябва да се намери точното съотношение 
между търсенето на „идеалните данни“ и осигуряването на зона с известно значение 
като територия за специална защитена зона, доколкото това е възможно. Липсата на 
„идеални данни“ не може да представлява аргумент в полза на забавянето на тази 
задача. Трябва да се търсят възможности за използване на съществуващите 
изследвания, с които да се запълнят пропуските в данните. 
 
Следващата таблица съдържа информация за евентуалните източници на подходящи 
данни за определяне на различните типове СЗЗ, които са изложени по-горе. Таблицата 
на следващата страница обобщава информация за наличността на данни относно 
разпространението на морските и водолюбиви птици в държавите-членки.  
 
 

Групи от данни, които могат да се използват за определяне на различните типове 
морски СЗЗ. 

Тип на СЗЗ 
 
 
 
 
Тип на данните 

Разширение в 
морето на 
съществуващи 
сухоземни СЗЗ 

Крайбрежни 
струпвания на 
птици, 
обикновено 
извън 
размножителния 
сезон 

Струпвания 
на морски 
птици в 
открито 
море 

„Горещи 
точки“ на 
миграция 

Направени по 
поръчка 

Да  Да  Евентуално 
(много гъсти 

Не 
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наблюдения по 
напречни 
въздушни линии 

струпвания) 

Направени по 
поръчка корабни 
наблюдения по 
напречни линии 

Да  Да  Да  Евентуално 

Съществуващи 
изследователски 
данни за открито 
море (напр. базата 
данни за 
европейските 
морски птици) 

Не Да  (в открито 
море) 

Да  Не 

Телеметрия  
(радио/сателитна)1 

Да  Да  Да  Да  

Биологинг Не Евентуално Да  Да 5 
Радар  Не Евентуално (край 

брега) 
Не Да 2 

Наземни 
наблюдения 

Да  Само 
допълнителна 
информация3 

Само 
допълнителна 
информация 

Да 
(отчасти)4 

 

1 Относителните разходи са различни при различните методи, но спътниковото или друг вид 
проследяване на отделни екземпляри дава добри данни (по принцип) за няколко птици и е 
доста скъпо, така че не би трябвало да се обмисля, освен ако другите методи не се окажат 
неподходящи. От друга страна по отношение на някои видове и отговори на конкретни 
въпроси тази техника е много подходяща. 
2 Изследванията с радар дават конкретна информация за миграционните пътища, обаче този 
метод е трудоемък и скъп и е подходящ само за ползване в някои видове райони. 
3 Могат да бъдат основен източник на данни за някои затворени крайбрежни места или там, 
където наблюденията от кораб или от въздуха потвърждават, че широкото разпределение на 
целевите видове е в рамките на получените от сушата резултати.  
4 Както при крайбрежните струпвания. 
5  С помощта на GPS може да се установят миграционните коридори или тесните фронтове на 
миграция.  
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Наличност на данни за разпространението на морските и водолюбиви птици във всяка държава-членка. 
Наличност на широкомащабна информация или покритие на по-голямата част от водите на държавите-членки (следвайки 

ИИЗ/200 мм или континенталния шелф) 

Тип на данните B CY D DK E EST F FIN GB GR I IRL LT LV M NL PL P S SL 
Направени по поръчка наблюдения 
по напречни въздушни линии 

Да  Да Да   Да8  Да1       Да  Да   

Направени по поръчка корабни 
наблюдения по напречни линии 

Да  Да Да Да7  Да  Да1       Да  Да   

Съществуващи изследователски 
данни за открито море (напр. базата 
данни за европейските морски птици) 

Да  Да Да   Да9  Да2       Да  Да   

Телеметрия (радио/сателитна) Не  Не Не Да7  Да10  Да3       Да  Да   

Радар  Да  Да Да6     Не       Да5  Да   

Наземни наблюдения Да  Да Да Да7  Да  Да4       Да  Да   
 
1  UK: само за райони с известни съсредоточавания на зимуващи птици; изследването продължава 
2  UK: база данни, сверена за Северно море и части от Атлантически океан; базата данни съдържа данни от над 25 години 
3  UK: само за малък брой видове (Puffinus puffinus, Gavia stellata) 
4  UK: от общодостъпни крайбрежни райони 
5  NL: близо до потенциални вятърни паркове 
6  DK: близо до потенциални вятърни паркове 
7  ES: спорадични данни от предишно изследване. Изследването е продължено отново от скоро време. 
8  FR: най-ефективната техните за големи райони  
9 FR: налични данни за югозападната част на Франция  
10 FR: само за много малък брой видове (Puffinus puffinus)  
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4.5.5. Обработка на данните за определяне на СЗЗ 
Най-вероятно обработването на данните ще се извърши чрез използване на данните за 
разпространение и изобилие на птици в рамките на проучените райони. В повечето 
случаи става дума за съществуващи данни; това се отнася преди всичко за държавите-
членки, които имат дълга история в областта на събирането на данни. В повечето 
случаи данните са събирани не с цел определяне на СЗЗ, а с друга цел, поради което те 
трябва да бъдат анализирани с оглед да помогнат за идентифицирането на СЗЗ, което 
означава, че трябва да бъдат организирани по друг начин (в много случаи – с 
новаторски методи). Освен това наличните данни в много случаи представляват данни 
от вземането на проби, които не могат веднага да бъдат използвани като показатели с 
оглед определяне на размерите на популациите. В допълнение към горното 
разделителната способност на тези данни обикновено е твърде ниска, за да позволява 
определяне на границите на териториите. Естествено, ако съществуват подходящи 
данни, те трябва да бъдат използвани. Необходимо е много внимателно да се определят 
мащабите при определяне на границите, а именно така, че те да отразяват 
пространствената скала, в която съответните видове използват морските местообитания 
във времето: пространственото разпределение може да варира силно през денонощието, 
през отделните сезони и между сезоните. 
 
При условие, че наличните данни са с необходимото качество и количество, добре би 
било те да се използват като основа за по-нататъшно моделиране и анализ с цел да се 
направи оценка на характеристиките на мястото (що се отнася до броя на срещащите се 
там птици) и за определяне на границите. Статистическите и пространствени техники 
за моделиране могат да бъдат подобрени чрез включването на данни за 
местообитанията и други екологични данни като успоредни варианти в рамките на 
модели на разпръсване на птиците. От друга страна, ако обикновените данни от 
преброяването и локализирането са достатъчни за определяне на границата на дадена 
територия, не е необходимо допълнително моделиране.  
 
Съществуват няколко техники за моделиране или те могат да се пригодят лесно за по-
нататъшно тълкуване на данните за разпространението на птиците: обикновено 
географско моделиране, статистическо и пространствено моделиране или комбинация 
от две или повече техники.  В допълнение към оценката на качеството на данните (виж 
по-горе) е абсолютно необходимо  да се спазват изискванията към данните, получени 
от всички използвани статистически и моделиращи техники, включително 
допусканията за подразбиращото се разпределение на данните. Трябва да се избягва 
всякакво нарушение на съществуващите ограничения при пробите и другите 
използвани техники независимо от това дали става дума за прогнозиране на размерите 
на популациите или определяне на разпределението на птиците в пространството (виж 
по-долу). От друга страна, ако се окаже, че трябва да се прояви по-голяма гъвкавост по 
отношение на изискванията при изпитванията, например поради липса на данни, това 
трябва да бъде отбелязано изрично, като се посочат евентуалните последствия за 
анализите.  
 
Всеки анализ на данните за разпределението на морските птици трябва да има за цел 
определяне на потенциално подходящи райони с голяма плътност (или „горещи 
точки“). При липса на съпоставими данни е уместно да се използват различни методи 
на пространствено интерполиране, които използват вътрешната пространствена 
структура на наблюдаваното разпределение на птиците при по-висока разделителна 
способност в целия наблюдаван район, например кригинг (виж квадрати Д, Е). Когато 
има успоредни варианти на данните, например информация за местообитанията, е 
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подходящо използването и на други средства за моделиране, които биха позволили 
екстраполиране на данните за разпределението на птиците към места извън 
наблюдаваната територия.  
 
Въпреки че повечето данни за разпространението на птиците в морето идват от 
наблюдения от кораби и въздушни изследвания, все повече расте количеството 
информация, постъпващо от дистанционно (радио и спътниково) проследяване и 
биологинг. Необходимо е да се разработят протоколи за приложението на тези данни 
(виж квадрат Б). Въпреки че БърдЛайф (BirdLife) разработи методи за определяне на 
централните зони (2004 г.), някои от тях, например анализът на ядрото, трябва да се 
прилагат много внимателно (Hemson et al., 2005 г.) при това по последователен начин в 
свързани помежду си научни изследвания за подпомагане на определянето на СЗЗ. 
Аналитичните техники трябва да се прилагат на всички етапи от определянето на 
характеристиките на територията и дефинирането на нейните граници. 
  

Квадрат Б. Орнитологични важни  места за морските птици (морски IBA) в Испания и 
Португалия – многостранен подход с използване на съвременни методи  

 
© Filipe Viveiros 

От 2004 до 2008 г. партньори на БърдЛайф Интърнешънъл в 
Испания (SEO) и Португалия (SPEA) изпълняват два 
стратегически проекта Life-Nature, които ще допринесат за 
изпълнението на директивата за птиците в морската околна 
среда. Проектите ще разработят методология за анализ на 
пространственото разпределение на морските и пелагични 
видове. Методологията ще се основава на най-новите методи 
в морската орнитология (БърдЛайф Интърнешънъл 2004 г.), 
като включват елементи от телеметричните данни, картите за 
разпределение на плътността и анализа на ядрото с цел да се 
определят областите, които се използват най-интензивно от 
птиците.  
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В рамките на проектите се извършва подробна инвентаризация, използват се обективни методологични 
критерии за определяне на орнитологични важни места (IBA) в морето за онези видове морски птици, 
които са изброени в приложение I към директивата за птиците и които се срещат в испански и 
португалски морски води, които включват някои от най-редките европейски видове птици, например 
глобално застрашените видове Puffinus mauretanicus, Pterodroma madeira и Pterodroma feae, както и 
много видове морски птици, които са обект на съхранение, например Calonectris diomedea, Puffinus 
assimilis, Larus audouinii и Sterna sandvicensis. 
 
Инвентаризацията ще включва описание на португалските и испански ИИЗ и подробни характеристики 
на всяко орнитологично важно място, включително картография с геопрепратки по GIS и описание на 
главните опасности за всяко IBA. За тази цел ще бъдат проучени взаимоотношенията между 
океанографските данни и присъствието/отсъствието на морски птици. Ще бъде извършен мониторинг 
на някои от видовете чрез спътник (Calonectris diomedea и Larus audouinii) и радио проследяване 
(Bulweria bulwerii, Puffinus assimilis, Oceanodroma castro), ще бъде предприето изследване на 
крайбрежните води, анализ и картиране на наблюденията на опръстенени птици в Испания и 
Португалия и ще бъде създадена база данни на крайбрежните птици. Извършва се идентифициране и 
общо пробовземане от най-благоприятните места въз основа на океанографските характеристики на 
съответните области.  
 
Съчетаването на тези методи ще даде фактологически материал за ключовите места от гледна точка на 
съхранението на птиците (например местата за прехрана). За разлика от крайбрежните видове, живеещи 
на ята пелагичните морски видове могат да зависят за своето оцеляване от не толкова ясно дефинирани 
зони. Тези зони трябва да бъдат определени предимно с непреки методи, като телеметрия, докато 
традиционните методи за преброяване на струпванията на птици (виж например Skov et al., 1995 г.) не 
могат да се използват за тези видове.   
 
Всички европейски глобално застрашени видове морски птици живеят в португалски и испански води. 
Тяхното поведение в морето не е добре проучено, а методологиите за тяхното проследяване са все още 
в процес на разработване. Както проектът SPEA, така и проектът SEO ще съпоставят данните, получени 
от преки наблюдения в морето (от кораби, въздушни наблюдения) с данните от проследяването на 
морските птици. От друга страна гъстотата на морските птици в открито море може да бъде много по-
ниска отколкото тази, регистрирана в северните морета. Ще бъде разработена стандартна методология 
за идентифициране и определяне на границите на орнитологични важни места (IBA) в морето въз 
основа на стандартизирани и количествени критерии; тази методология би могла да се използва за 
определяне на орнитологични важни места (IBA), различни от тези в други страни, и по този начин да 
се подобри защитата на същинските пелагични видове морски птици в морето.  

 
4.6. Обосновка за избор на територия за СЗЗ 
Въпреки че член 4 от директивата за птиците не предлага точни критерии за избор на  
СЗЗ, някои държави-членки разработиха конкретни указания за избор на СЗЗ. Насоките 
за избора на тези зони трябва да бъдат ясни, да се основават на научни принципи и 
съвместни становища и да бъдат лесни за прилагане. Целта е да се предложат основни 
насоки за определяне на морски СЗЗ, а не да се съставят нормативни правила, които да 
се прилагат от всички държави-членки. От друга страна прилагането на насоките за 
избор на защитена зона в рамките на отделните държави-членки трябва да следва 
процедура, която е колкото е възможно по-добре регламентирана и пригодена за 
изискванията на дадената държава-членка.  
 
Настоящите насоки за създаване на СЗЗ в морската околна среда имат за цел да бъдат 
съвместими с одобрените насоки за развитието на сухоземната мрежа и да бъдат 
формулирани  с оглед на общата цел – постигане на екологична взаимна връзка между 
СЗЗ и по-широките мрежи Натура като цяло.  
 
Постигането на екологична взаимносвързаност ще бъде по всяка вероятност повтарящ 
се процес както вътре в държавите-членки, така и между тях. Принципите на 
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съгласуваност трябва да се основават на знания за екологията на видовете от цялото 
приложение І и на редовно мигриращите видове, като трябва също да има за цел да 
вземе под внимание значението на функционалните струпвания на видовете.   
 
Разбирането на изискванията за защита на видовете, както се изисква от член 4, е важна 
стъпка към вземането на решение относно нивото на приноса на всяка мрежа от СЗЗ 
към съхранението на всеки един вид, упоменат в директивата, за който е необходимо да 
бъде определена СЗЗ.  
 
Stroud et al (2001 г.) предлага видовете, от които в рамките на защитената територия ще 
има най-голям брой популации, да бъдат онези видове, които: 
• се срещат на място с голяма плътност на популацията (струпващи се видове); 
• се срещат до голяма степен в естествени или полуестествени местообитания; 
• показват предвидима честота на определени места редовно през годините (тоест 

видове, които не се срещат спорадично и не са разпръснати); 
• имат ограничен национален или международен ареал; или  
• имат малка численост на националните или международни популации. 
 
Много е важно да се разбере какви са екологичните изисквания на всеки вид преди да 
се вземе решение за най-добрия подход по отношение на всеки етап от жизнения цикъл 
на вида. Това е особено вярно за някои видове морски птици, които не се струпват по 
начина, по който това правят някои видове водолюбиви птици, но е възможно да го 
направят в открито море при по-висока плътност, в предвидими пространствени и/или 
времеви мащаби. Що се отнася до птиците от морските колонии, търсещи прехрана, 
трябва да се гарантира, че те няма да бъдат квалифицирани два пъти за 
местоназначението СЗЗ – веднъж за гнездова колония и втори път за местата за 
прехрана през размножителния сезон.  
 
Морските птици от гнездови колонии, търсещи прехрана, са добър пример за това къде 
именно традиционните процентни прагове (например 1 %) трябва да се прилагат много 
внимателно, тъй като тези прагове не винаги дават точна представа за това дали даден 
вид морски птици е податлив на подход, основаващ се на територията, за определена 
част от своя жизнен цикъл. Така например само една трета от членовете на гнездящите 
чистици се занимават типично с търсене на храна по определено време; също толкова 
никога не образуват струпвания от 1 % или повече от своята биогеографска или 
национална популация. Въпреки това този вид може да образува струпвания в търсене 
на прехрана, които са пространствено стабилни и предвидими като явление през 
годините, и които заслужават защита, която да гарантира спазването на екологичните 
изисквания на конкретната гнездова колония в СЗЗ. 
 
Именно затова оценката на необходимостта от защита на всеки вид морски птици 
изисква внимателно обсъждане на екологичните изисквания на вида и неговите 
поведенчески характеристики през отделните етапи от неговия жизнен цикъл. 
В Обединеното кралство например изборът на територия се извършва на два етапа 
(Stroud et al., 2001 г.). Началният етап или етап 1 има за цел да определи подходящи 
територии чрез прилагане на принципи на селекция, основаващи се на обективна 
оценка на относителното числено значение на разглежданите популации от птици. Ако 
прилагането на насоките на етап 1 не доведе до определяне на подходящо място или 
места за съхранението на дадения вид, се прилагат съображенията от етап 2. 
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Етап 1 Насоки 

Прилагането на насоките от етап 1 зависи от наличието на подходящи данни за 
съответните популации и за видовете, които трябва да бъдат защитени в рамките на 
СЗЗ. Ако има достатъчна информация, съществените популации трябва да бъдат 
определени, като се поставят в подходящ контекст.  

Обединеното кралство: примерни насоки на етап 1 за определяне на зоните за СЗЗ 

 
Дадена зона се определя за специална защитена зона (СЗЗ), ако: 

(1) се използва редовно от 1 % или повече популации във Обединеното кралство (или Ирландия), 
ако тези популации са от вид, посочен в приложение I към директивата за птиците, през който и 
да е сезон; 

(2) се използва редовно от 1 % или повече от биогеографската популация на редовно мигриращ вид 
(различен от видовете, посочени в приложение I) през който и да е сезон; 

(3) се използва редовно от повече от 20 000 водни птици (съгласно определението на Рамсарската 
конвенция) или 20 000 морски птици през който и да е сезон. 

 
Дания използва съвсем сходни насоки на етап 1, които целят да изяснят дали дадена зона има 
необходимите характеристики, а именно: 

(1) ако се използва редовно от 1 % или повече от националната популация на вид от приложение I, 
(2) ако в нея има такава плътност на даден вид от приложение I, която е повече от три пъти по-

голяма от средния национален показател за този вид; 
(3) ако се използва редовно от 1 % или повече от популацията по прелетния път на даден мигриращ 

вид; 
(4) ако гъстотата на даден мигриращ вид в нея е повече от три пъти по-голяма от средния 

национален показател за този вид;  
(5) ако се използва редовно от повече от 20 000 водолюбиви птици през който и да е сезон. 

 
В този контекст е необходимо терминът „редовно“ да бъде дефиниран оперативно. В повечето случаи се 
прилага Рамсарската дефиниция: 

(1) необходимият брой птици, за който е известно, че се е срещал в две трети от сезоните, за които 
има подходящи данни, като общият брой на сезоните е не по-малко от три; или 

(2) средната стойност на максималните показатели за онези сезони, през които мястото има 
международно значение най-малко през последните пет години, се равнява на необходимото 
ниво (средните стойности от последните три-четири години могат да бъдат цитирани само във 
временните оценки). 

 
 
В някои случаи, например при изключително редки видове или в много отдалечени 
райони (каквито могат да съществуват именно в морската околна среда), „горещите 
точки“ могат да бъдат определени въз основа на по-малко данни (виж Stroud et al., 
2001). 
 
Прогнозните данни за популациите, използвани за оценката на значението на 
потенциалните СЗЗ, трябва в идеалния случай да бъдат взети от сигурно преброяване 
и/или анализи (виж по-горе). Естествено за основа на обозначението ще се вземат най-
добрите налични данни. За предпочитане е тези данни да бъдат от последните пет 
години за всеки подходящ сезон, обаче може да се разгледат и данни, обхващащи по-
дълги периоди (например 25 години в Обединеното 
кралство/Нидерландия/Дания/Германия/ Белгия за данни относно разпределението на 
морските птици в Северно море, или 10 години в Белгия за данни относно 
водолюбивите птици от крайбрежната линия). Използването на по-дълги времеви 
периоди може да се окаже полезно за преодоляване на потенциалния проблем, свързан 
с дългосрочните (вероятно циклични) промени при разпространението на видовете. 
Това подчертава необходимостта от подходящи морски системи за мониторинг на 
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птиците, които ще подобрят познанията за пространствените и времеви изменения при 
разпространението. 
 
Като цяло подобни подходи на етап 1 предлагат повторяеми и, доколкото е възможно, 
обективни протоколи, които водят до последователност при вземането на решение, 
която от своя страна би могла да бъде важна за недопускане или предотвратяване на 
евентуални бъдещи проблеми. 
 
Насоки на етап 2 
Ако прилагането на насоките на етап 1 не дава възможност за определяне на 
подходящи места за СЗЗ за който и да е вид поради каквато и да е причина, трябва да се 
направи преценка за етап 2. Мястото, което отговаря на изискванията на една или 
повече насоки на етап 2, трябва да бъде разгледано с цел класифицирането му като СЗЗ. 
Тези насоки могат (както става в различни държави-членки) да доведат до 
благоприятна оценка въз основа на следните фактори: 
 
(1) Относителни размери и гъстота на популацията. Зоните, които приютяват по-големи количества от 

съответните видове птици или където тези видове имат по-голяма плътност, трябва да бъдат сред 
предложените за избор; 

(2) Ареал на видовете. Избраните зони трябва да предоставят възможно най-голямо географско 
покритие за ареала на даден вид; 

(3) Успешно размножаване. Зоните с по-голямо успешно размножаване следва да се предложат за 
подходящи места за СЗЗ за разлика от останалите зони; 

(4) История на обитаване. Зоните с известна дълга история на обитаване трябва да се предложат за 
подходящи места за СЗЗ; 

(5) Зони, населявани от много видове. Това са зоните, в които се срещат най-голям брой видове, които 
подлежат на защита съгласно член 4 от директивата за птиците;  

(6) Естествен характер. Зоните, които включват естествени и полуестествени местообитания, трябва 
да се предложат за специални защитени зони за разлика от зоните, които нямат такъв характер; 

(7) Неблагоприятни условия на околната среда. Зони, които се използват най-малко веднъж на десет 
години от голям брой екземпляри от биогеографската популация на вида през периоди на 
неблагоприятни климатични условия или през други неблагоприятни условия в който и да е сезон, 
и които са важни за оцеляването на жизнеспособна популация, трябва да се предложат за СЗЗ.  

 
4.6.1. Алтернативни подходи към подбора на територията 
Алтернативен подход, който съчетава разсъжденията от етап 1 и етап 2, бе предложен 
от БърдЛайф Интърнешънъл (BirdLife 2005 г.). Този подход има за цел да определи 
орнитологични важни места в морската околна среда. Критериите са посочени в 
квадрат Г. 
 
Квадрат Г. Критерии, разработени от БърдЛайф Интърнешънъл, които се отнасят за определянето 

на орнитологични важни места в морето (виж също квадрат А) 
 
(1) Мястото се населява редовно от значителен брой глобално застрашени видове или от други видове от 
глобално значение за запазване;  
 
(2) Известно е или се счита, че даденото място приютява редовно 20 000 водолюбиви птици или 10 000 
двойки морски птици от един или повече вида;  
 
(3) Известно е или се счита, че даденото място приютява 1 % или повече от прелетната популация или 
друга обособена популация на вид водолюбиви птици;  
 
(4) Известно е или се счита, че даденото място приютява 1 % или повече от една обособена популация на 
вид морски птици;  
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(5) Мястото е едно от ‘n’-те най-значими места в страната, на което се събира вид с неблагоприятно 
състояние на запазване в Европа и за което се счита, че подходът на защита на зоната би бил много 
подходящ; („n“ трябва да се определи от страната по отношение на даден вид)  

 
(6) Мястото е едно от ‘n’-те най-значими места в страната по отношение на видове с благоприятно 
състояние на запазване в Европа, но глобалният му ареал е съсредоточен в Европа, поради което се 
счита, че подходът на защита на зоната би бил много подходящ;  
 
(7) Известно е, че това място приютява редовно най-малко 1 % от прелетната или европейската 
популация на вид, който се счита за застрашен в Европейския съюз;  
 
(8) Известно е, че това място приютява редовно най-малко 1 % от прелетната популация на мигриращ 
вид, който не е сред застрашените видове на Европейския съюз;  
 
(9) Мястото е едно от петте най-значими места в дадения европейски регион по отношение на вид или 
подвид, които се считат за застрашени в Европейския съюз. 
 

 

4.7. Граници на територията 
Докато сухоземният модел предоставя добра основа за определянето и 
класифицирането на териториите по Натура 2000, трябва да се признае, че в морската 
околна среда има съществени различия между двата подхода. Те са свързани с: 
 
Размерите на мястото. Границите на потенциалната територия на Натура 2000 трябва 
да бъдат определени по начин, по който да се гарантира, че те ще създадат основата за 
адекватна защита на характерните черти, които са от значение за запазване. Там, където 
защитеният вид се среща най-много, се счита за същинска зона на територията и тази 
зона следва да бъде включена в границите на защитеното място. По-специално в 
случая, когато трябва да обозначим СЗЗ, в която естеството или мащабите на 
разпръснатост на вида води до по-слабо свързани струпвания, което от своя страна 
води до още по-малки концентрации, отделени от централната зона, решението за това 
дали тези странични струпвания да бъдат включени в границите трябва да бъде взето 
въз основа на общия размер на струпванията, който представлява интерес 
(„квалифициращ интерес“). Това може да се определи и с формални правила, които се 
отнасят за редовността, с която страничните струпвания се определят като значими от 
няколко последователни изследвания. Естествено всички въведени тук понятия трябва 
да бъдат дефинирани оперативно. В Обединеното кралство определенията на работните 
дефиниции „странично струпване“, значима „редовност“ и „значимост“ са дадени в 
Webb et al., 2004 г, a, б, в; McSorley et al., 2004 г. 
 
Държавите-членки може би ще искат да обсъдят доколко би било полезно да се 
определят буферни зони около териториите на Натура 2000. Тези зони не 
представляват правно задължение съгласно директивата за птиците или директивата за 
местообитанията, въпреки че всяка дейност или разработка, която е вредна за 
квалифициращите характеристики и която се извършва извън границите на 
територията, също е обект на процедурните предпазни мерки и на защитата, 
постановена в член 6 от директивата за местообитанията52. 
 

                                                 
52 Доклад на Международния съвет за изследване на морето (ICES) на тема „Разпределение на 
студеноводни корали в Северния атлантически океан и връзката им с риболова в Североизточния 
атлантически океан“. Доклад от колективно изследване № 262, декември 2003 г. 
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Формата на мястото. В морската околна среда, където защитените места могат да 
бъдат разположени далеч от брега, е за предпочитане териториите да имат прости 
граници, които се основават на „прави“ линии и конвексни многоъгълници, които 
„обкръжават“ квалифициращите интереси. Този подход би опростил бъдещото 
управление на територията, наблюденията и мониторинга, както и уведомленията за 
задължителните дейности, които трябва да се извършват от отговорните власти.  
 
4.7.1. Определяне на границата на СЗЗ 

Пространствените размери на „горещите точки“ или характеристиките на птиците, 
които представляват интерес и във връзка с които се въвежда защитата, трябва да бъдат 
определени колкото е възможно по-точно чрез прилагане на обективни критерии. 
Границите на териториите, насочени към морето, могат да бъдат определени по 
различни начини, но идеалният начин е чрез прилагане на „конкретни цели“, добре 
разработени аналитични техники спрямо данните за разпръскване на птиците и 
картирани чрез Географската информационна система (GIS). Така например те могат да 
бъдат определени от изолиниите, които разделят областите, където градиентът 
наситеност на птиците взаимодейства с предварително договорен или оперативно 
дефиниран праг (напр. Garthe и Skov, 2004 г; виж квадрат Д). 
 
Пример за подбор на територия за морски птици в германската ИИЗ на Балтийско море (Krause et 
al., 2006 г.) 

Процесът на определяне и подбор на специални защитени зони в германската ИИЗ на Балтийско море 
доведе до създаването на една единствена голяма СЗЗ с площ 2 000 km², за която Комисията бе 
уведомена през май 2004 г. Тази зона се определя от препокриващи се съсредоточавания на повече от 
половин милион морски птици, като по разпределение и изобилие това са предимно гмурци, ушат 
гмурец, червеноврат гмурец, голям гмурец, черна чистица, среден нирец, ледена потапница, черна 
потапница, кадифена потапница, обикновена потапница и обикновена гага. 

Принципи на подбора:  

(1) Подбор на видовете птици за очертаване на СЗЗ: Разпределението на морските птици в Балтийско 
море е проучвано по въздушните напречни линии и от кораби. От общия списък с 33 вида, които 
трябваше да се вземат под внимание във връзка с подбора на морска СЗЗ, беше установено, че 
единадесет вида от приложение I и мигриращи видове птици се срещат редовно в откритите води на 
германското Балтийско море и използват обособени райони на струпване.  

(2) Карти на разпределение на видовете: Тези съсредоточавания на видове птици бяха моделирани с 
помощта на геостатистически методи, основаващи се на анализ на вариограмите и обикновен 
кригинг, след което бяха визуализирани като карти на разпространението в GIS.  

(3) Определяне на важните съсредоточавания на морски птици: За всеки един от видовете бяха 
определени граници на съсредоточаването чрез анализ на градиента (прагове на гъстота, специфични 
за видовете (логаритмична гъстота на km²): гмурци 0, 1, ушат гмурец 0,1, червеноврат гмурец 0, 1, 
голям гмурец 0, 1, черна чистица 0, 3, среден нирец 0, 8, кадифена потапница 1, 2, обикновена 
потапница 1, 2, ледена потапница 1, 3 и обикновена гага 1, 3). Стойността на плътността на 
граничните линии беше използвана като минималната стойност на гъстотата, специфична за вида, и 
минималната стойност на гъстотата, специфична за сезона, за всяко съсредоточаване на дадения вид 
морски птици. 

(4) Преобразуване на данните за отделните видове в данни за много видове: Най-значимите зони 
бяха определени чрез наслагване на зоните на струпване на всеки отделен вид. След това 
съответните зони и линиите на контура бяха съчетани по такъв начин, че да се получи набор от 
територии, подходящи за потенциални защитени зони.  

(5) Приблизителна оценка на числеността на популациите: Във всеки район на съсредоточаване бяха 
изчислени средната плътност и числеността на популацията за всеки отделен вид.  

(6) Подбор и оценка на СЗЗ в германската част на Балтийско море: И накрая най-подходящите зони 
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по брой и размери бяха избрани за защита и съхранение на видовете диви птици, изброени в 
приложение 1 на директивата, както и редовно срещащи се мигриращи видове. В случая с 
германската ИИЗ в Балтийско море, една единствена голяма специално защитена зона беше 
достатъчна за определяне на подходящите по численост популации от съответното приложение I и 
мигриращите видове.  

Виж също:  www.habitatmarenatura2000.de  

 

 
От друга страна границите на морските СЗЗ могат да бъдат определени чрез онази част 
от разпределението, която приютява, както и по-горе, предварително договорен или 
оперативно дефиниран праг от общия брой /общия прогнозиран или моделиран брой на 
птиците (например Webb et al. 2004 а, виж квадрат Е). 

 
Квадрат Е.  Определяне на границите на СЗЗ в залива Кармартен  

Заливът Кармартен в южен Уелс приютява големи съсредоточавания на Melanitta nigra от международно 
значение извън размножителния сезон.  

http://www.habitatmarenatura2000.de/


 

   91

 

През зимата на 2001/2002 г. бяха предприети въздушни наблюдения с използване на стандартна 
методология (Kahlert et al., 2000 г.). Чрез използване на дистанционна методология данните за гъстота на 
потапницата от пробовземанията бяха конвертирани в обща численост на популацията (Buckland et al., 
2001 г.).  

 

Плътността на вида потапница беше моделирана за целия район на изследването с помощта на кригинг – 
пространствен метод за интерполиране, който се основава на вариографията (Cressie, 1991 г.).   
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Бяха формулирани препоръки във връзка с границата на специална защитената зона, отворена към 
морето, с цел 95 % от моделираната популация да влезе в оградената територия. Виж Webb et al. (2004 а) 
за пълни подробности на това изследване. Виж също McSorley et al. (2004 г.) и Webb et al. (2004 б, в) за 
последващи подробности във връзка с методите, използвани за определяне на териториите и границите 
при крайбрежните съсредоточавания на водолюбиви птици извън размножителния сезон, включително 
правилата за включване на страничните струпвания, отделени от централното струпване.  

И в този случай границите могат да се определят чрез анализ на морските зони, които 
се използват от птиците „в значителна степен“ (този термин също трябва да бъде 
дефиниран за целите на изследването; виж квадрат Ж). 

Квадрат Ж. Определяне на възможни СЗЗ за обикновения буревестник Puffinus puffinus чрез радио 
телеметрия  

Към екземпляри от обикновен буревестник в размножителния период бяха прикрепени радиопредаватели 
в три съществуващи сухоземни специални защитени зони (СЗЗ) с гнездови колонии в Обединеното 
кралство – Бардси, западен Уелс, Скомър, югозападен Уелс и Ръм в западна Шотландия. Тези птици 
образуват плътни ята в открито море преди мръкване, преди да влязат в гнездовата колония.   

          

С цел да се определят вероятните граници с оглед разширяване на съществуващите СЗЗ към морската 
околна среда беше направен анализ на резултатите от радио проследяването на птиците от ятата чрез 
анализ на ядрото. Този метод има за цел да определи местният ареал или територията, която е от най-
голяма полза за животните (Powell 2000). 
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Местоположение на буревестници: Източен Ръм – Западен Ръм; 
Най-вътрешна част на ядрото: 90 %, 95 %; 
Разстояние от брега: нарастване от 1 км; 
Суша (Обединено кралство) 

Бяха направени препоръки с оглед на разширяването на границите на СЗЗ към морето за тези три 
колонии. Препоръките се основаваха на територията, върху която според изследванията птиците 
прекарваха 95 % от своето време (McSorley et al. 2005). Въпреки че беше взето произволно, 
съотношението от 95 % изглеждаше разумно по следните три причини: 
(а) на нито една колония нямаше съществена разлика между ядрата с 90 % и 95 %; 
(б) 95 % е полезен аналог със статистическо значение (въпреки че тези значения не трябва да се смесват); 
(в) данните съответстват на тези от други изследвания. 

 
Разбира се границите на териториите могат да се определят и спрямо известни граници 
на местообитания, които са важни за разглеждания вид, но това несъмнено зависи от 
наличието на подобни данни. Изследванията, които съчетават два или повече подобни 
подхода, могат да се окажат особено ползотворни и да доведат до по-солидни решения.  

Там, където СЗЗ граничат със сухоземната околна среда, разположението на границата 
в посока към сушата може да се определи чрез други, по-практически съображения, 
които са свойствени за дадената територия.  

Очевидно е, че на всяко място от морето ще има  квалифициран брой екземпляри (такъв 
брой птици, какъвто отговаря на изискванията) (виж по-горе), при условие, че даденото 
място е достатъчно голямо; следователно, ако искаме да определим повече обособени 
места или най-важните „горещи точки“ за всеки вид, то към данните за разпръснатост, 
получени от изследванията, трябва да приложим други техники на оптимизация, 
например подходяща формулировка на Критерия за класификация на морето (Skov et 
al., 1995 г.). Критерият за класификация на морето гарантира обхващането на 
квалифициран брой птици в осъразмерени потенциални специални защитени зони 
(например що се отнася до способността на видовете да се разпръсват).  

4.7.2. Трансгранични очертания на СЗЗ 

Границите на която и да е специална защитена зона, които преминават в морските зони 
на две или повече държави-членки, трябва да бъдат предмет на сътрудничество между 
съседните държави-членки, за да се гарантира целостта на зоната и да се избегне 
прекъсване на границата на отделната характеристика. Необходимо е да се постигне 
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съгласие относно протежението на съответната характеристика на мястото, на което се 
съединяват юрисдикциите на държавите-членки, както и да се установи сътрудничество 
между политиците в отделните държави с цел да се постигне съгласуваност в подхода 
при определяне на границата. Освен това е необходимо сътрудничество и със 
съответните държави, които не са членки на Европейския съюз, например с Русия в 
Балтийско море, с Исландия и Норвегия в Атлантическия океан и с няколко държави в 
Средиземно море, които не са членки на ЕС.  
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5. УПРАВЛЕНСКИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИИТЕ НА НАТУРА 
2000  

Управлението на морските територии на Натура 2000 може да създаде допълнителни 
проблеми поради сложния характер на някои територии и разходите около дейностите 
в тази среда. Процесът на вземане на решение за някои действия, които трябва да бъдат 
предприети отвъд зоната на териториалното море, може да се окаже толкова по-сложен, 
колкото повече общностни или международни институции са свързани с него. От друга 
страна обикновено общият брой на заинтересованите страни в тези зони е по-малък, 
отколкото в зоните, разположени в близост до брега или сушата. Подходящите схеми 
на управление, насочени към съществуващите опасности и гарантиращи, че са 
постигнати целите на съхранението, трябва да бъдат подкрепени от целесъобразни 
системи за мониторинг.  

Тази глава се занимава с общите въпроси на управление, които възникват често в 
морските територии на Натура 2000. Тя обръща внимание на правния контекст на 
управлението и защитата на териториите в съответствие с определенията, дадени в член 
6 от директивата за местообитанията, за който Комисията вече разработи тълкувателен 
методологичен наръчник. Дадена е примерна структура и съдържание на план за 
управление като средство за подпомагане на управлението на териториите и 
планирания цикъл на управление. Посочени са различни видове натиск върху 
териториите на морската Натура 2000, свързани с управлението и защитата на тези 
територии, както и някои основни видове човешка дейност, които представляват 
потенциална заплаха за териториите на Натура 2000. Тази глава не претендира да е 
изчерпателна. Въпросите на управлението, свързани с риболовните дейности и Натура 
2000, са разгледани в следващата глава. В настоящата глава са представени няколко 
случая от съдебната практика, свързани с управлението на морски защитени зони. 
Допълнение 4 съдържа още примери и повече подробности. 

5.1. Правна основа на защитата. Разпоредбите на общностното законодателство, 
касаещи управлението на текущите дейности, и планове за управление и 
проекти за бъдещи дейности  

Разделът от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна, озаглавен „Съхранение на естествените местообитания и 
местообитанията на видовете“, се отнася за създаването и съхранението на мрежата 
Натура 2000. Член 6 от тази глава съдържа разпоредби относно съхранението и 
управлението на териториите на Натура 2000. Този член съдържа три основни групи 
разпоредби:   

− Член 6, параграф 1 предвижда въвеждането на необходимите консервационни 
мерки и обръща внимание на положителното и проактивно въздействие. Основната 
цел е поддържането или възстановяването на местообитания и видове до 
„благоприятно състояние на запазване“. Член 6, параграф 1 допълва член 4, 
параграф 4 от директивата, който изисква в рамките на шест години след 
приемането от ЕС на списъци с територии от значение за Общността (ТЗО) 
държавите-членки да определят ТЗО като СЗС и да установят консервационните 
приоритети. В същия срок от време държавите-членки трябва да определят 
необходимите консервационни мерки, които включват евентуално подходящи 
планове за управление, специално разработени за териториите или включени в 
други развойни планове, както и подходящи мерки от правно, административно и 
договорно естество, които да отговарят на екологичните изисквания на типовете 
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естествени местообитания. Що се отнася до СЗС и СЗЗ, разположени на сушата, 
плановете за управление са полезно средство за управление на морските територии 
и улесняват постигането на целите на Натура 2000. 

− Член 6, параграф 2 предвижда мерки за предотвратяване в специалните защитени 
територии на влошаването на състоянието на естествените местообитания на 
видовете, както и на обезпокояване на видовете. Следователно главното ударение в 
случая е върху превантивното действие.   

− Член 6, параграфи 3 и 4 съдържат набор от процедурни предпазни мерки и гаранции 
по същество, свързани с управлението на плановете и проектите, които биха могли 
да окажат съществено влияние върху дадена територия на Натура 2000.  

В рамките на тази структура е видно, че между член 6, параграфи 1 и 2, които 
определят общия режим на защита и управление, и член 6, параграфи 3 и 4, които 
определят процедура, отнасяща се за конкретни обстоятелства, има разлика.  

Изискванията за защита по-специално във връзка със специалните защитените зони 
(СЗЗ) са дадени в член 4, параграф 4 от Директива 79/409/EEC, който предвижда в тези 
области „държавите-членки вземат подходящи мерки за избягване на замърсяването 
или влошаване на условията в местообитанията, или всякакво обезпокояване на 
птиците, доколкото те ще имат значение предвид целите на настоящия член ...“. 

След влизането в сила на Директива 92/43/ЕИО горните задължения бяха заменени 
съгласно член 7 на Директива 92/43/ЕИО, който предвижда следното: „Задълженията 
съгласно член 6, параграфи 2, 3 и 4 от настоящата директива заменят 
задълженията, произтичащи от член 4, параграф 4, първо изречение от Директива 
79/409/ЕИО, по отношение на областите, класифицирани съгласно член 4, параграф 1 
или признати за такива съгласно член 4, параграф 2 от нея…“. И така разпоредбите на 
член 6, параграф 1 не се отнасят за специалните защитени зони (СЗЗ). От друга страна 
сходни разпоредби се отнасят за СЗЗ по силата на член 4, параграфи 1 и 2 от Директива 
79/409/ЕИО. Що се отнася до разпоредбите на член 6, параграфи 2, 3 и 4, от член 7 е 
ясно, че те сега се отнасят за онези СЗЗ, които са вече класифицирани.  

Европейската комисия публикува два референтни документа относно управлението на 
човешките дейности и териториите на Натура 200053. Първият документ е озаглавен 
„Управлението на територии на Натура 2000 и разпоредбите на член 6 от Директива 
92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна“. 
Този документ има за цел да даде насоки на държавите-членки относно тълкуването на 
ключови понятия от член 6 от директивата за местообитанията54. Вторият документ, 
озаглавен „Оценка на плановете и проектите, които влияят съществено върху 
територии на Натура 2000“, съдържа методологически указания относно 
разпоредбите от член 6, параграфи 3 и 4 от Директива 92/43/ЕИО във връзка с оценката 
на планове и проекти, които оказват съществено влияние върху територии на Натура 
2000 (правилата са едни и същи за морските и сухоземни територии).  

Оценка на влиянието: Други приложими законодателни актове, управляващи процеса 
на разработване на бъдещите планове за развитие и на проектите, които биха могли да 
окажат влияние върху дадена територия на Натура 2000, са законодателните актове, 
                                                 
53 http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm 
54 Към допълненията, приложими в случая, спадат: (i) Съображения, свързани с плановете за управление, (ii) Съображения относно 
планове и проекти, които влияят върху териториите на Натура 2000, (iii) Стандартни формуляри за изпращане на информация на 
Европейската комисия в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 4, (iv) препратки към съдебни дела, и (v) примери с 
проекти по LIFE-Nature, които съдържат раздел за управление. 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm
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свързани с оценката на влиянието на тези дейности върху околната среда. Това са 
директивите: 

- Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда55 
(Директивата за ОВОС). Процедурата по ОВОС гарантира, че екологичните 
последствия от проектите са определени и оценени преди издаването на 
разрешение. Публичните и екологични органи трябва да бъдат консултирани във 
връзка с проекта на предложението и да се поиска тяхното съгласие за проучването, 
както и да се предостави екологична информация, като резултатите от тези 
консултации трябва да бъдат взети предвид при процедурата за издаване на 
разрешение за проекта. Обществото трябва да бъде уведомено за последвалото 
решение. Директивата определя кои категории проекти са предмет на ОВОС, каква 
процедура трябва да се следва и какво трябва да бъде съдържанието на оценката. 
Директивата беше изменена през 1995 и 2003 г. (Виж бележката под линия.)56 

- 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 
среда57 (Директива SEA). Тази директива изисква да се определят и оценят 
последиците от някои планове и програми при разработването им и преди тяхното 
приемане. Както при ОВОС обществените и екологични органи трябва да бъдат 
консултирани и техните бележки, заедно с екологичния доклад, трябва да бъдат 
взети под внимание при разработването на плана или програмата. След приемането 
на плана трябва да се предостави известна информация, включително подробности 
относно договореностите за контрол на изпълнението на плана или програмата. Ако 
даден план има нужда от оценка съгласно член 6 или 7 от Директива 92/43/ЕО, той 
автоматично трябва да получи оценка и по силата на Директива 2001/42/ЕО, но в 
някои случаи, в зависимост от обстоятелствата, тези оценки могат да се комбинират 
в една единствена процедура, която отговаря на изискванията на двете директиви.  

- Двете Директиви 85/337/ЕИО с измененията към тях и 2001/42/ЕО изискват 
консултиране с която и да е друга държава-членка, върху която проектът, планът 
или програмата би могъл да окаже въздействие.   

Интернет страницата на Комисията58 съдържа допълнителна информация за 
законодателството на Европейската общност в областта на оценката на въздействието 
на някои проекти върху околната среда и оценката на въздействието на някои планове и 
програми върху околната среда, както и друга информация, свързана с тези въпроси, 
включително насоки във връзка с двете директиви. Що се отнася до Директива 
85/337/ЕИО с измененията към нея са разработени документи с насоки в областта на 
скрининга, мащабите, прегледа на информацията в областта на околната среда и 
оценката на непрякото и кумулативно въздействие, а също така взаимодействие в 
областта на ОВОС. Насоките на Комисията относно изпълнението на Директива 
2001/42/ЕО за оценка на последиците от някои планове и програми върху околната 
среда могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Комисията.  

                                                 
55 Официален вестник № L 175, 5.7.1985 г, стр. 0040 - 0048 
56 а): Директива 97/11/ЕО на Съвета от 3 март 1997 г. за изменение на Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на 

някои публични и частни проекти върху околната среда. Официален вестник № L 073 , 14.3.1997 г, стр. 0005 - 0015  
  б): Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. 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 

57  Официален вестник № L 197, 217.2001г., стр. 0030 - 0037 
58  http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm 

http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
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Tursiops truncatus59  

Снимка: GECEM. LIFE03 NAT F/000104 

 

 

                                                 
59 Tursiops truncatus: вид от значение за Общността, включен в приложения II и IV към директивата за местообитанията. 

EN: Bottlenose dolphin; FR: Grand dauphin; ES: delfin mular; DE: Großer Tümmler; BG: афалин 
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5.2. Цели по отношение на съхранението 

Консервационните мерки, които трябва да бъдат определени, ще целят поддържане или 
възстановяване на местообитанията и видовете, за които е определена територията, до 
благоприятно състояние на запазване. В квадрата по-долу е дадено определение на 
понятието „благоприятно състояние на запазване“ въз основа на разпоредбите от 
директивата за местообитанията.  

 

Благоприятно състояние на запазване (разпоредби на член 1 от директивата за 
местообитанията) 
Състояние на запазване на едно естествено местообитание съгласно разпоредбите от 
директивата за местообитанията означава съвкупността от въздействия върху естественото 
местообитание и характерните за него видове и които могат да повлияят дългосрочно на 
естественото му разпространение, структура и функции, както и на дългосрочното оцеляване на 
характерните видове. Състоянието на едно естествено местообитание се счита за „благоприятно“, 
ако:   

• неговият естествен район на разпространение в рамките на територията, която тази област 
заема, е постоянен или се разширява, и  

• са налице необходимите структура и функции за дългосрочното му поддържане и 
предпоставките за по-нататъшното му съществуване в обозримо бъдеще, и  

• състоянието на запазване на характерните за него видове е благоприятно. 

Състояние на запазване на вид означава съвкупността от въздействия, които могат дългосрочно 
да повлияят върху разпространението и гъстотата на популациите на съответните видове на 
територията. Състоянието на запазване се счита за „благоприятно“, ако: 

• въз основа на данните от динамиката на вида може да се приеме, че този вид е 
жизнеспособен елемент на естественото си местообитание и ще продължи да бъде такъв в 
дългосрочен аспект, и 

• естественият район на разпространение на този вид нито намалява, нито е вероятно да 
намалее в обозримо бъдеще, и 

• налице е и вероятно ще продължава да бъде налице достатъчно голямо местообитание, 
което може в дългосрочен аспект да поддържа популацията на този вид; 

 

Възможните естествени характеристики, присъстващи в дадена територия на Натура 
2000, за които трябва да се определят цели по отношение на съхранението, са посочени 
по-долу:   

1. Морски птици, изброени в съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 от директивата 
за птиците; 

2. Типове местообитания, изброени в приложение I към директивата за 
местообитанията (кодове 11*, 12* и 8330); 

3. Видове, изброени в приложение II (18 морски вида, включително риби, влечуги, 
китоподобни и тюленови) 

4. Морски видове, изброени в приложение IV към директивата за местообитанията. 
Териториите не се обозначават въз основа на наличието на видове от 
приложение IV, обаче ако тези видове съществуват на територията, те също 
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трябва да бъдат защитени по силата на разпоредбите на член 12 от директивата 
за местообитанията.  

5. Морски видове, изброени в приложение V към директивата за местообитанията. 
Както по-горе териториите не се обозначават въз основа на присъствието на тези 
видове. Въпреки това те също трябва да бъдат предмет на защита по силата на 
разпоредбите на член 14 и 15 от директивата за местообитанията.  

Тези характеристики се посочват в Стандартния формуляр, който компетентният 
национален орган на държавите-членки изпраща на Комисията чрез Постоянното 
представителство на съответната държава-членка за специалните защитените зони 
(СЗЗ), за територии, които могат да кандидатстват за одобрение като територии от 
значение за Общността (ТЗО) и специални зони за съхранение (СЗС), по силата на 
Решение 97/266/ЕО на Комисията от 18 декември 1996 г.60  

Оттук нататък компетентните органи на всяка държава-членка носят отговорност за 
определяне на целите, които трябва да бъдат постигнати по отношение на състоянието 
на запазване на тези характеристики61. Ясното определение на целите по отношение на 
съхранението и измеримите показатели, както и подходящата програма за мониторинг 
са главните елементи, гарантиращи успешното управление на която и да е територия на 
Натура 2000.  

Ето някои въпроси, които трябва да получат отговор: Каква е глобалната цел? Какви са 
конкретните задачи? Какво ще бъде защитено и/или възстановено? Какво е 
окончателно договореното ниво на защита? Какво трябва да се направи? Кой ще го 
направи? В какъв срок? Някои от тези въпроси могат да изглеждат очевидни. Въпреки 
това не винаги е лесно да им се отговори бързо и оперативно.  

Що се отнася до сухоземните СЗС и СЗЗ плановете за управление са полезно средство 
за управление на морските зони и за улесняване на изпълнението на целите, поставени 
в рамките на Натура 2000. Те са важно средство в помощ на вземането на ефективни 
управленски решения, включително решения, които имат за цел да не се допусне 
съществено безпокойство на видовете.   

 
5.3. Определяне на консервационните мерки  

Данните от програмите за наблюдение62 и мониторинг трябва да дадат възможност на 
държавите-членки да определят състоянието на запазване на видовете и 
местообитанията, които се намират в съответните територии. Освен това държавите-
членки трябва да определят какъв е потенциалният натиск. След това те трябва да 
дефинират подходящи мерки за поддържане и/или съхранение за постигането на 
благоприятно състояние на запазване. В съответствие с разпоредбите на член 6, 
параграф 1 от директивата за местообитанията, те трябва да установят нужните 

                                                 
60 http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31997D0266&model=guichett  
61 Националният компетентен орган, определен за целите на управлението на територията на Натура 2000; 
държавите-членки изпращат уведомление за него съгласно Решение 97/266/EC на Комисията от 18 декември 1996 г., 
относно формуляра за предоставяне на информация за предложените в рамките на Натура 2000 обекти, Официален 
вестник L 107, 24.4.1997 г. Стандартен формуляр, рубрика  1.6 „РЕСПОНДЕНТ(И):” 
 
62 Съгласно член 11 от директивата за местообитанията, „Държавите-членки осъществяват наблюдение на нивото на 
запазване на посочените в член 2 естествени местообитания и видове, при което особено внимание се отделя на 
приоритетните естествени местообитания и приоритетните видове.“ 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31997D0266&model=guichett
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консервационни мерки, като разработят, при необходимост, подходящи планове за 
управление, създадени специално за конкретните територии.   

Що се отнася до различните естествени характеристики, които са обект на защита в 
дадена територия, тяхното сегашно състояние на запазване, целта, свързана с бъдещото 
им състояние на запазване, и времето, необходимо за постигането на това състояние, 
представляват движещите елементи при определянето на нужните консервационни 
мерки.  

 

 

5.4. Прилагане на мерките  

Мерките трябва да се прилагат от съответните компетентни органи. Установяването на 
компетентния орган зависи от типа на мярката, която предстои да бъде предприета 
(примерно дали е свързана с транспорта, геоложките проучвания, риболова, туризма и 
др.) и нейното местоположение – териториални води или открито море.  

Защитените естествени характеристики, които са предмет на сходни мерки, имат нужда 
от сходна защита. Въпреки това в зависимост от местоположението на територията и 
типа на действието отговорността за изпълнението на тези мерки може да бъде 
различна. Отговорните институции могат да бъдат федерални, национални, на нивото 
на Европейската общност и международни.   

Именно затова компетентният орган63, който отговаря за територията, трябва да 
определи нужните консервационни мерки и другите заинтересовани лица, които ще 
отговарят за тяхното изпълнение и прилагане. Този орган трябва да изпълни всички 
мерки в рамките на своите компетенции и да поиска от другите отговорни органи да 
предприемат действия в областите, в които се простират техните пълномощия. (Виж 
точка 2.7 )  
                                                 
63 Националният компетентен орган, който отговаря за управлението на територията на Натура 2000, съгласно 
определението за този орган в Решение № 97/266/ЕО на Комисията от 18 декември 1996 г. относно формуляра за 
предоставяне на информация за предложените в рамките на Натура 2000 обекти. Официален вестник L 107, 
24.4.1997 г.  Стандартен формуляр,  рубрика 1.6 „РЕСПОНДЕНТ(И):” 
 
 

> Естествени характеристики за защита на 
които е обозначена територията 

> Сегашно състояние на запазване 

> Предполагаемо естествено състояние на 
местообитанията и естествен ареал на 
видовете: цел „Благоприятно състояние 
на запазване” 

> Времеви график за постигане на 
благоприятно състояние на запазване 

Определяне на 
консервационни

те мерки 

Параметри, които трябва да бъдат взети под внимание при 
определяне на консервационните мерки 
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5.5. Планове за управление – съдържание  

Въпреки че директивата за местообитанията не конкретизира съдържанието на плана за 
управление, вече съществува достатъчен опит в тази област, който държавите-членки 
прилагат към териториите на Натура 2000. В това отношение той представлява 
потенциално ефективно средство за подпомагане на реализирането на целите по 
отношение на съхранението на територията. Няколко регионални организации и 
неправителствени организации разработиха полезни помощни средства за тази цел, 
както и примерна структура на план за управление на защитена морска зона. Един 
подобен полезен пример представлява схематичният план за управление, предложен от 
OSPAR за мрежата от защитени морски зони на организацията. Този пример е даден в 
квадрата по-долу. Примерът се основава на модела на Световния съюз за защита на 
природата (IUCN) и е разработен за тази цел64.  

 

Примерен план за управление:  

Схематичен план на защитена морска зона в мрежите на OSPAR и HELCOM 
 
1. Кратко изложение 
2. Въведение 

2.1 Цел и обхват на плана 
2.2 Законодателен орган за целите на плана (национален и международен) 

3. Описание на територията и нейните характеристики 

3.1 Регионални условия: местоположение и достъп 
3.2 Ресурси (факти, които се отнасят до управлението; други данни, дадени като 

допълнение или отделен документ) 
3.2.1 Физически: например характеристики на морския ландшафт, течения, батиметрия, 

хидрология 
3.2.2 Биологични: екосистеми (например студеноводни коралови рифове, пластове от 

морска зостера); критични местообитания (например за прехрана, хвърляне на 
хайвер); видове (например застрашени, търговски, ефектни) 

3.2.3 Културни: археологически, исторически, религиозни 
3.3 Сегашна употреба (описание, съоръжения, и др.) 

3.3.1 За отдих 
3.3.2 Търговска цел 
3.3.3 Наука и образование 
3.3.4 Права на традиционна употреба и управленски практики  

3.4 Съществуваща законодателна и управленска рамка  
3.5 Съществуващи и потенциални заплахи и последици за управлението (тоест анализ на 

съвместимите или несъвместими начини на ползване, решения  
3.6 Съществуващи пропуски в познанието  

4. Планът 

4.1 Цели и задачи (общи и конкретни) 
4.2 Стратегия на управлението 

4.2.1 Консултативни комитети  
4.2.2 Междуведомствени договорености (или договорености с частни организации, 

институти и лица) 
4.2.3 Граници 
4.2.4 План за зониране 
4.2.5 Наредби 
4.2.6 Социален план, културен план и план за изследване на ресурсите  
4.2.7 План за управление на ресурсите  

                                                 
64 Насоки за управление на морските защитени зони в морската зона на OSPAR (референтен номер: 2003-18). 

http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html. http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-
18e_Guidelines%20management%20MPA.doc. Морски и крайбрежни защитени зони. Световен съюз за защита на природата, 
Gland: стр. 370 и Kellerher, G., 1999 г. 

 

http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines management MPA.doc
http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines management MPA.doc
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4.2.8 Образование и информираност на обществото  
4.3 Администрация 

4.3.1 Персонал 
4.3.2 Обучение 
4.3.3 Съоръжения и оборудване 
4.3.4 Бюджет и бизнес план, финансови ресурси  

4.4 Наблюдение и практическо изпълнение  
4.5 Мониторинг и оценка на ефективността на плана  
4.6 План-график за изпълнението на плана  

5. Допълнения (формат, разработен за защитените морски зони в мрежата на OSPAR, и пр.) 
6. Препратки 

 
Следните съображения са приложими за подобен схематичен план по отношение на 
териториите на Натура 2000.  

Цел и обхват (Схематичен план, точка 2.1), 

Ясното определяне и описание на характеристиките, за които е избрана зоната, са 
ключови елементи от плана за управление. Основните характеристики, чрез които се 
обозначава предназначението на дадена СЗЗ, са птиците, изброени в приложение I към 
директивата за птиците и мигриращите птици. Ключовите характеристики на СЗС са 
типовете местообитания, изброени в приложение I и/или местообитанията на видовете, 
посочени в приложение II към директивата за местообитанията. Ако видовете, 
изброени в приложение ІV, присъстват на територията, те трябва също да бъдат взети 
под внимание при разработването на изискванията за управление на СЗС65. Тази 
информация трябва да бъде вписана в Стандартния формуляр на Натура 200066. 

Когато става дума за морската околна среда, добра и стратегически изгодна мярка би 
било да се обмисли включването, в допълнение към основните характеристики на 
Натура 2000, на типовете местообитания и видовете, посочени в регионалните списъци 
за защита, също и на зони с типове местообитания и видове от значение за запазване, 
които биха могли логично да бъдат включени в по-нататъшните преработени 
приложения към директивата за местообитанията. Естествено това съображение не е 
задължение на държавите-членки съгласно законодателството на Общността. От друга 
страна установяването на всички тези допълнителни характеристики по време на 
първата кампания на морско геоложко изследване, осъществена като част от процеса на 
подбор на бъдещите територии от значение за Общността, би могло да се окаже задача 
от практическо значение с цел да се избегне препокриването на работата, която ще 
трябва да се свърши в бъдеще. Този подход би бил от полза и за съгласуваността между 
бъдещите защитени морски зони на Натура 2000, както и на други групи от защитени 
територии.   

Подобен подход би допринесъл и за установяване на по-добра съвместимост между 
Натура 2000 и други мрежи, създадени по силата на регионални споразумения или 
конвенции (OSPAR, HELCOM или Барселонската конвенция). Той би улеснил процеса 
на подбор и управление на бъдещите територии в резултат на по-пълното прилагане на 
директивата за местообитанията в морската околна среда.  

 

                                                 
65 (Местата не се обозначават въз основа на присъствието на видове от приложение IV; обаче ако в зоната има такива видове, те 
трябва също да бъдат защитени съгласно разпоредбите на член 12 от директивата за местообитанията). 
66 Така както е посочено в Стандартния формуляр. (Решение 97/266/EО на Комисията от 18 декември 1996 г. относно формуляра за 
предоставяне на информация за предложените в рамките на Натура 2000 обекти, Официален вестник L 107, 24.4.1997 г.: 
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/natura_2000_network/standard_data_forms/index_en.htm
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Законодателен орган за целите на плана (Схематичен план, точка 2.2) 

Законодателният орган, който носи главната отговорност за разработването на план за 
управление на територия на Натура 2000, е Националният орган67. Той има 
задължението да определи необходимите консервационни мерки за гарантиране на 
благоприятно състояние на запазване на територията. От друга страна, както беше 
изтъкнато в точка 2.7, федерални и национални органи, институции на Европейската 
общност и международни институции могат също да бъдат отговорни участници в 
изпълнението на мерките за управление68. 

Отговорният орган изпълнява всички мерки в рамките на своите правомощия и изисква 
от другите органи да предприемат действия в областите, в които упражняват 
правомощия. Целите в плановете за управление и конкретните мерки, които следва да 
бъдат предприети, се договарят от съответните заинтересовани страни.   

 

Описание на територията и нейните характеристики (Схематичен план, точка 3) 

Една от най-важните стъпки в управлението на територия на Натура 2000 е описанието 
и оценката на състоянието на запазване на всяка установена характеристика по 
Стандартния формуляр, което в идеалния случай би било обвързано с количествените 
показатели. Определението на тази „изходна линия“ е съществен елемент за 
определянето на мерките, които следва да бъдат предприети и за оценка на тяхната 
бъдеща ефективност с цел да се гарантира благоприятно състояние на запазване.  

Друг ключов елемент на плана за управление е разбирането на естеството и 
взаимодействията на потенциалния положителен и отрицателен външен натиск и 
влияние, който би оказал влияние върху цялостното развитие на състоянието на 
запазване на характеристиките. Използването на матрица на влиянието би било полезно 
средство за по-доброто разбиране на този проблем (виж глава 5.8 по-долу). 

 

Мониторинг и оценка на ефективността на плана (Схематичен план, точка 4.5)  

                                                 
67 Правна основа:  Решение 97/266/EО на Комисията от 18 декември 1996 г. относно формуляра за предоставяне на информация за 
предложените в рамките на Натура 2000 обекти, Официален вестник L 107, 24.4.1997 г. 
68 Например: отбраната, минното дело, изследването на морски участъци, научно-изследователската дейност и туризмът спадат към 
националните компетенции. Рибарството е от компетенциите на Общността. Някои аспекти на регламентирането на 
корабоплаването се решават на международно ниво от Международната морска организация (ММО)… 
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След като мястото е определено, държавите-членки предприемат необходимите мерки 
за поддържане и възстановяване до благоприятно състояние на запазване на 
естествените местообитания и видовете от дивата фауна и флора, за които е определена 
съответната територия. (директивата за птиците, членове 1 и 4; директивата за 
местообитанията, членове 1 и 2). 

За тази цел е необходима програма за мониторинг, която да даде оценка на сегашното 
състояние на територията и да уведомява за необходимата поддръжка и/или мерки по 
възстановяването ѝ. Националните органи69 носят крайната отговорност за 
мониторинга на териториите (член 11 от директивата за местообитанията). Оценката на 
ефективността и уместността на одобрените мерки дава на отговорния орган 
възможност да планира нови дейности, за да реализира целите по отношение на 
съхранението и да докладва за състоянието на запазване на територията съгласно 
изискванията от директивата за местообитанията (член 11, член 17…) и от директивата 
за птиците (член 4, член 12 ...). 

След задълбочени разговори с държавите-членки Комисията изпрати в Комитета за 
местообитанията един документ (DocHab-04-03/03 rev.3), в който предложи рамка за 
оценка, мониторинг и периодично докладване на състоянието на запазване с оглед на 
подготовката на доклада за 2001-2007 съгласно член 17 от директивата за 
местообитанията. Този документ беше одобрен от Комитета за местообитанията на 20 
април 2005 г. Той предлага формат на докладите, матрици на оценката, определения на 

                                                 
69 Националният орган, който отговаря за управлението на територия на Натура 2000, така както е определен в 
Решение 97/266/EО на Комисията от 18 декември 1996 относно формуляра за предоставяне на информация за 
предложените в рамките на Натура 2000 обекти, Официален вестник L 107, 24.4.1997 г.  

Резюме на  проект на Обединеното кралство, съфинансиран от LIFE, за 
създаване на морски специални зони за съхранение (СЗС) 

Проектът на Обединеното кралство за създаване на морски специални зони за 
съхранение беше разработен с цел да се разработят схеми за управление на 
определени морски специални зони за съхранение (СЗС). Проектът поставя 
ударение на избора на дванадесет крайбрежни морски специални зони за 
съхранение, разположени около Обединеното кралство, и създаване на 
специфични сфери на познанието, необходими за управлението и 
мониторинга на европейските морски територии.  

Интернет страницата (http://www.ukmarinesac.org.uk/index.htm) разпространява опита, познанието и 
резултатите от изпълнението на проекта на Обединеното кралство за създаване на морски специални 
зони на съхранение сред по-широка публика. Всички  публикувани документи и основна информация 
могат да бъдат намерени на тази интернет страница (http://www.ukmarinesac.org.uk/publications.htm). 
(Повече подробности в допълнение 4) 

 

http://www.ukmarinesac.org.uk/uk-sites.htm
http://www.ukmarinesac.org.uk/index.htm
http://www.ukmarinesac.org.uk/publications.htm
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ключовите термини и комуникация между държавите-членки и Комисията в подкрепа 
на този процес. За повече информация: http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/monnat/home 

Световният фонд за дивата природа и Световната банка разработиха пособие за 
планиране на управлението на защитените зони, озаглавено „Карта за пресмятане на 
точките и оценка на ефективността на управлението на защитените морски зони, 
2004 г.”70. Дадената по-долу таблица е включена в този документ. Тя е разработена с 
цел да даде общи насоки за създаване на системи за оценка и за насърчаване на 
спазването на стандартите в областта на оценката и докладването.  

 
Таблица 1 
РЕЗЮМЕ НА РАМКАТА НА СВЕТОВНАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 
Елементи на 
оценка 

Пояснение Критерии, които се 
оценяват 

Фокус на 
оценката 

Контекст Къде сме сега? 
Оценка на значението, заплахите и 
обстоятелствата около провеждането 
на политиката 

Значимост 
Заплахи 
Уязвимост 
Национален контекст 

Състояние 

Планиране Къде искаме да бъдем? 
Оценка на проекта за защитена зона и 
планирането 

Законодателство и политика 
за защитените зони 
Системен проект на 
защитените зони 

Съответствие  

                                                 
70 http://www.icriforum.org/mpa/SC2_eng_nocover.pdf. (виж приложение V) 
 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/monnat/home
http://www.icriforum.org/mpa/SC2_eng_nocover.pdf
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Резервен проект 
Планиране на управлението 

Какво се 
влага 

От какво имаме нужда? 
Оценка на средствата, необходими за 
осъществяване на управлението 

Влагане на средства в 
агенцията 
Влагане на ресурси в 
защитената зона 
Партньори  

Средства  

Процес Как да организираме нещата? 
Оценка на начина на осъществяване 
на управлението 

Подходящ управленски 
процес 

Ефикасност 
Уместност  

Резултати Какви са резултатите? 
Оценка на изпълнението на 
програмите за управление и 
дейностите; реализиране на продукти 
и услуги 

Резултати от действията на 
ръководството 
Услуги и продукти 

Ефективност 
 

Последствия  Какво постигнахме? 
Оценка на последствията и на това, 
доколко те съдействаха за постигане 
на целите 

Резултати: въздействие на 
управлението по отношение 
на целите 

Ефективност 
Уместност  

Източник: Hockins et al. (2000 г.)  
 

 

Ваденово море – трансгранично или международно управление  

Ваденово море е една от най-големите морски влажни зони в 
Европа; то се разделя между Дания, Германия и Нидерландия.  

В него се намират многобройни местообитания, които имат нужда от 
защита по силата на приложение І към директивата за 
местообитанията, включително:  

• плитчини, естуари, тинести плитчини, солени блата и пясъчни дюни  

 

 

 

 

 

 

Тези местообитания са важни места за съхранение, защото в тях се срещат различни видове риби, места за 
хранене на мигриращи птици и поддържат много морски бозайници (морска свиня Phocoena phocoena, 
същински тюлен Phoca vitulina). 

На конференцията във Ваден през 1982 г. трите заинтересовани правителства подписаха споразумение, че 
ще се консултират взаимно и ще координират своите усилия за изпълнението на съответните директиви на 
Европейския съюз и на други международни правни инструменти, например Рамсарската и Бонската 
конвенции.  

Оттогава трите страни са предприемали съвместно голям брой действия за съхранение. Планът за 
управление на тюлените (SMP) е пример за проект за съхранение, създаден въз основа на това 
сътрудничество, което стана по-силно в резултат на неговото изпълнение. Измежду многото дейности 
трябва да се спомене създаването на няколко резервата за тюлени в цялото Ваденово море. Общопризнато 
е, че планът за управление на тюлените е изиграл голяма роля за спасяване на популацията от същински 
тюлени; той продължава да бъде полезно средство за съхранение. 

За повече информация виж допълнение 4 
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http://www.waddensea-secretariat.org/news/publications/maps 

 

 

5.6. Времеви график на плана за управление  

Мерките, които се обсъждат понастоящем като най-подходящи за поддържане или 
възстановяване на благоприятното състояние на запазване на дадена територия, няма 
непременно да бъдат същите в бъдеще. Природата, външните сили, въздействащи на 
природата, научните познания и техниките за управление и съхранение се променят с 
времето.   

Именно затова плановете за управление трябва да се преразглеждат и/или актуализират 
през подходящи периоди от време, като се вземат под внимание промените, настъпили 
междувременно. Всеки план трябва да има ясно определен график във времето. Някои 
държави-членки са на мнение, че 10 години са добър референтен период за плановете 
за управление на естествените защитени зони. Редовният мониторинг на дейностите и 
още по-редовното отчитане на тяхната ефективност би позволило своевременно да се 
вземат решения за коригиране на плановете за действие.  

В общи черти въздействията, свързани с промените в климата, могат да бъдат важни за 
еволюцията на защитените морски зони. Този въпрос има практическо значение от 
гледна точка на дългосрочното управление. Промените в околната среда, които са 
свързани с промените в климата, трябва да бъдат предмет на мониторинг и на 
управленски решения в търсене на гъвкав подход.  

 

http://www.waddensea-secretariat.org/news/publications/
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Цикъл на плана за управление: 
Определяне на сегашното състояние на запазване („изходна линия“) и действия, необходими за постигане на 
благоприятно състояние на запазване  – Разработване на план за управление – Изпълнение и мониторинг – 
Докладване и оценка на целесъобразността и на ефективността на мерките за управление  

5.7. Натиск и въздействие от страна на човешките дейности 

Морската околна среда може да се влияе от голям брой човешки дейности. Няколко 
регионални морски конвенции разработиха интересни списъци на такива дейности, 
както и на някои от по-важните въздействия на тези дейности върху морските 
местообитания и видове71. Националният орган, отговорен за териториите на Натура 
2000, може би ще трябва да регламентира тези дейности, за да гарантира 
благоприятното състояние на запазване на характеристиките, за които е създадена 
съответната територия. Ето някои примери за човешки дейности и тяхното евентуално 
въздействие:  

                                                 
71 http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines%20management%20MPA.doc Преработено от „Насоки 
за управлението на защитените морски зони в морската зона на OSPAR” (Референтен номер: 2003-18)  

Cycle for a Management Plan 

http://www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/03-18e_Guidelines management MPA.doc
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ПРИМЕРИ ЗА ЧОВЕШКИ ДЕЙНОСТИ И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ МОРСКАТА ОКОЛНА СРЕДА 
ЧОВЕШКИ ДЕЙНОСТИ: 
Замърсяване: Замърсяване с течни химически източници (химически, ядрени, биологически), органически и минерални отпадъци 
(драгиране) 
Изследване и добив на минерални ресурси: нефт и газ, пясък, чакъл ... 
Риболов, аквакултура, отглеждане ... 
Корабоплаване, мореплаване, корабоплавателна инфраструктура 
Военни дейности: маневри, изследвания, отпадъци ... 
Строителни дейности: крайбрежни и морски, включително тръбопроводи, нефтена инфраструктура и вятърни паркове 
Туризъм, развлекателно мореплаване и морски спортове...  
ВЛИЯНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ДЕЙНОСТИ:  
Физическо: 
Отстраняване и изменение на субстрата, мътност, наноси и тиня 
Изхвърляне на отпадъци 
Звукови смущения 
Визуални смущения (птици ...) 
Изменения в характеристиките на водата (температура, соленост, течение ...) 
..................  
Химическо: 
Замърсяване с органични съединения (пестициди, ........) тежки метали, въглеводороди, ядрени отпадъци ... 
Увеличаване на органичната материя, промени в хранителната среда (крайбрежни битови отпадни води, замърсяване на водата в 
реките, селскостопански отточни води, еутрофикация на близо разположени зони...)  
..................  
Биологическо: 
Премахване на желани и нежелани видове 
Физически увреждания на видовете (включително отмиване) 
Преместване (изместване) на видове  
Промени в популациите или в структурата на съобществата; динамика 
Внасяне на патогенни микроорганизми и паразити 
Внасяне на неместни видове и генетично модифицирани организми 
..................  
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Възстановяване на местообитанията в Азорските острови с помощта на План за управление 
Струпването на морски птици на Азорските острови се характеризира с преход между видове от 
тропическия и от умерения пояс, поради което е важно да се съхрани биологичното разнообразие.  
Следните птици от Азорските острови са посочени в директивата за птиците: 
Буревестник от Мадейра (Oceanodroma castro), Sterna dougallii, жълтоклюн буревестник 
(Calonectris diomedea borealis), речна рибарка (S. hirundo), малък буревестник (Puffinus assimilis).  
Тези видове са застрашени от внесени хищници, обезпокояването, дължащо се на туризма, ерозия 
на почвата и влошаване на състоянието на растителността, което е довело до загуба на 
местообитание за гнездене и в резултат на това – на размножаващи се двойки.  
Взети са следните мерки за увеличаване на популациите: 

 Отстраняване на неместните зайци  
 Контрол на ерозията и повторно засаждане на местна растителност 
 Построяване на къщички-гнезда и изкуствени гнезда  
 Информационни табели и горски пазачи с цел повишаване на информираността. 

В резултат на тези дейности броят на гнездящите двойки понастоящем расте.  
На о-в Прая се намира най-голямата колония от речна рибарка на Азорските острови с повече 
от 1000 двойки. 

Виж допълнение 4 за повече подробности.  
  

  Източник: Steve McConnell (Интернет-
страницата на EEA) 

 

5.8. Оценка на въздействието. Основен способ за съставянето на матрица  

Раздел 5.1 по-горе описва съществуващите правни инструменти, които имат отношение 
към процеса на оценката на влиянието на строителните и други дейности върху 
околната среда. Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е ключов 
инструмент на политиката на Европейския съюз в областта на околната среда. След 
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приемането на първата директива за ОВОС през 1985 г. (Директива 85/337/ЕИО) и 
законодателството и практиката претърпяха развитие. През 1997 г. беше публикувана 
директива за изменение (Директива 97/11/ЕО), а Европейската комисия публикува три 
документа с насоки, които обхващаха текущото общностно законодателство и 
състояние на добрата практика. Тези документи се отнасят за три конкретни етапа от 
процеса на ОВОС: скрининг, определяне на обхвата и преглед на докладите по ОВОС 
(ДОВОС). 

Посочените по-горе насоки имат за цел да предоставят практическа помощ на всички 
лица, които участват в трите етапа на ОВОС, като черпят както от опита на цяла 
Европа, така и от световния опит. Като се следват указанията за скрининг и определяне 
на обхвата на насоките, могат да се вземат по-добри решения относно нуждата от 
ОВОС и техническото задание за съответните проучвания, и по този начин процесът на 
ОВОС започва на по-добра и стабилна основа. Насоките, свързани с прегледа на 
ДОВОС, имат за цел да помогнат на участниците и техните консултанти да подготвят 
доклади по оценката на въздействието върху околната среда с по-високо качество, а на 
компетентните органи и другите заинтересовани страни – да ги прегледат по-
ефективно, за да може възможно най-добрата информация да бъде предадена на лицата, 
които вземат решение. Пълна информация по тези въпроси може да се намери на 
интернет страницата на Комисията: http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm  
За да се разработи систематичен подход към управлението, би било полезно да се 
определят видовете дейности, които биха оказали a priori съществено отрицателно 
въздействие върху територията, като се включи списък с тези дейности (например 
корабоплаване, риболов, вятърни паркове, проучване на находища на газ и нефт...), 
които биха могли да влязат във взаимодействие със защитените характеристики на 
територията и да повлияят върху състоянието на запазване на типовете местообитания 
и видовете от значение за Общността.  

В тази връзка няколко държави-членки използват матрици като средство за вземане на 
решения. Всяка матрица трябва да показва ясно дали отделните човешки дейности ще 
окажат съществено влияние върху конкретни характеристики за запазване. Дадената 
по-долу матрица трябва да служи само за пример. Действителните случаи трябва да се 
разработват на основата на съществуващи характеристики в територии на Натура 2000 
и предвиждани човешки дейности. Тези матрици трябва да се разработват и оформят от 
специалисти, за предпочитане съвместно със заинтересованите участници, и да 
гарантират използването на подходящи научни познания.  

Матриците трябва да съдържат всички екологични характеристики, които са обект на 
защита, както и всички потребители. Трябва да се посочват само уместни приложения 
за конкретната зона или подзона. Първото измерение на матрицата се отнася за 
екологичните характеристики, за които е обозначена територията.  

В някои случаи може да е уместно да се включат и елементи (местообитания или 
видове), които са необходими за благоприятното състояние на запазване на защитените 
характеристики по силата на директивите за птиците и местообитанията (например: 
какво е състоянието на запасите от риба, която е необходима за прехраната на защитени 
тюлени или птици…).  

Не всички отделни морски местообитания или видове от приложенията към 
директивите за птиците и местообитанията трябва непременно да бъдат включени в 
матрицата, защото те могат да бъдат групирани в зависимост от сходни 
характеристики. Много видове са чувствителни към един и същ вид дейности, а много 

http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
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видове дейности имат сходен ефект. Например всички ракообразни се влияят от драги, 
бийм тралове и други видове дейности, които нарушават утаечния слой.  

Второто измерение се отнася за човешките дейности, съотнесени към конкретна 
чувствителност на екосистемата.   

Отделните дейности, потребители и заинтересовани участници трябва да бъдат вписани 
и групирани в зависимост от тяхното евентуално взаимодействие с местообитанието и 
видовете. Трябва да се посочват само съответните начини на ползване по отношение на 
дадената зона/подзона. Когато се описват начините на ползване и тяхното въздействие, 
много е важно в тази част от работата да участват специалисти от различни области и 
опит. Важно е да се подчертае, че евентуалните въздействия се отнасят за осезаеми 
(сегашни или планирани) дейности, а не за различни икономически сектори или дялове 
от промишлеността, разглеждани сами по себе си.  

Матрица, съдържаща две измерения, би изглеждала по този начин (Тази матрица не е 
попълнена. Действителни примери с потенциално въздействие са дадени в приложение 
3 към настоящите Основни насоки.) 

 

Пример за използване на матрица 
Територия NNN 

 
Дейности, свързани с  Местообитани

я 
Видове Други елементи от значение за 

съхранението, които не са включени в 
директивите на Европейската общност  
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xx
 

ТЕРИТОРИЯ            
Вятърни паркове            
Пристанища            
Изкуствени острови            
Изследване на 
находища на нефт и 
газ 

           

Добив на нефт и газ             
Корабоплавателни 
канали 

            

Тръбопроводи/кабели             
Военни учения             
Приливна енергия              
              
РИБОЛОВ             
Дънно тралене             
Риболов на 
ракообразни/ 
драгиране 

             

Събиране на биогенни              
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структури 
Пелагичен риболов            
Грибове, плаващи 
мрежи, въдици 

           

Други мрежи            
            
МИННО ДЕЛО/ 
ДРАГИРАНЕ 

           

Добив на пясък              
Добив на чакъл              
Драгиране на канали              
               

 

Допълнение 3 съдържа няколко примера за способите за използване на матрици като 
средство за управление и вземане на решения в защитена морска зона на Натура 2000.  

 

5.9. Човешки дейности в защитените морски зони на Натура 2000  

Човешките дейности в защитените морски зони на Натура 2000 се регламентират от 
същите разпоредби от директивите за местообитанията, както и дейностите на сушата.  
Разпоредбите на член 6 от директивата за местообитанията се прилагат, ако 
въздействието на дадена дейност или съчетание от дейности може да бъде съществено.  

Съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 24 октомври 2005 г, 
озаглавено „Тематична стратегия за защитата и съхранението на морската околна 
среда”72 е друг документ от практическо значение, който дава определение на 
различните видове натиск върху морската околна среда. 

Това съобщение взема предвид екологичното качество на моретата и океаните, 
предлага резюме и по-подробно описание на състоянието на нещата. В него се посочва, 
че морската околна среда е предмет на различни влияния. Те включват загуба или 
влошаване на биологичното разнообразие, промени в структурата на екосистемите, 
загуба на местообитания, замърсяване с опасни вещества и хранителни съставки и 
възможното въздействие на климатичните промени. 

Свързани с тях видове натиск произтичат от стопанския риболов, проучването на 
залежите на нефт и газ, корабоплаването, пренасянето и отлагането на опасни вещества 
и хранителни съставки по въздуха и във водата, изхвърлянето на отпадъци, 
включително изхвърлянето на драгирани замърсени утайки, подводното шумово 
замърсяване и влошаването на физическото състояние на местообитанията в резултат 
на драгиране и добив на пясък и чакъл.  

Без да претендират за изчерпателност, следващите параграфи предлагат описание на 
някои възможни влияния на човешките дейности върху морската околна среда.  

5.9.1. Чуждоземни видове 

Инвазивните чуждоземни видове се сочат като едни от най-важните причини за 
загубата на биоразнообразие в Европейския съюз и целия свят. Чуждоземните видове 

                                                 
72 [COM(2005)504] http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28164.htm 

 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=504
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l28164.htm
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могат да влошат естествените местообитания и да внесат смущения на нивото на 
естествените видове, които се срещат на съответните територии, като променят 
естествените условия и по този начин доведат до съществени социални и икономически 
въздействия. В някои случаи, когато компетентните национални органи разработват 
мерки за управлението на територия на Натура 2000 или планират по-нататъшното ѝ 
развитие, те трябва да вземат под внимание евентуалното влияние на чуждоземните 
видове. И действително разпоредбите от директивата за местообитанията определят, че 
държавите-членки отговарят за следното:   

- Да предприемат целесъобразни стъпки, за да избегнат влошаване на състоянието на 
естествените местообитания и местообитанията на видовете, както и недопускане на 
сериозно обезпокояване на видовете в тях (член 6, параграф 2), 

- Да се договорят да съставят планове и проекти, едва след като са се уверили, че те 
няма да окажат отрицателно влияние на целостта на територията на Натура 2000 
(член 6, параграф 3) 

В това отношение е уместна разпоредбата на член 22 от директивата за 
местообитанията, която изисква от държавите-членки „осигуряват регулирането на 
умишленото въвеждане в природата на неместни видове да става по начин, който не 
би увредил нито естествените местообитания в тяхната естествена област на 
разпространение, нито местните представители на дивата флора и фауна, и в случай 
че считат това за необходимо, забраняват такова въвеждане“. От друга страна би 
било полезно, ако бъдат разработени по-конкретни законодателни норми във връзка със 
случайното, непреднамерено въвеждане и с въвеждането в недива среда. 

Нещо повече по силата на директивата за местообитанията е възможно да възникнат 
проблеми, ако даден вид, който е защитен от една директива, е местен вид в една част 
на Общността, но е вреден или потенциално проблематичен на други места. Когато се 
приемаше директивата през 1992 г. на този въпрос не беше обърнато внимание, но той 
би могъл да предизвика проблем в рамките на разширения Европейски съюз.  

Баластните води от корабоплаване, видовете, които пътуват, закрепени за корпуса на 
корабите, и дейностите, свързани с аквакултурите, са някои от най-важните вектори 
при въвеждането на чуждоземни видове в морската околна среда.  

Баластни води: През февруари 2004 г. Международната морска организация прие 
Международна конвенция за контрол и управление на баластните води и утайките от 
кораби („Конвенция за баластните води“). Тази Конвенция бе открита за подписване от 
държавите-членки през юни 2004 г. Страните по Конвенцията са длъжни да 
предотвратяват, свеждат до минимум и в крайна сметка – да елиминират преместването 
на вредни водни организми и патогени чрез контрол и управление на баластните води и 
утайките от корабите.  

Конвенцията предвижда създаване на международна рамка за управление на 
баластните води и утайки, като дава възможност, в зависимост от регионалните 
интереси, да се въвеждат допълнителни мерки с оглед спазване на конкретни норми и 
изисквания в съответствие с международното право. Всички кораби, които могат да 
носят баластни води, ще трябва да изпълняват План за управление на баластните води, 
одобрен от морската администрация (държавата на флага), като вземат под внимание 
Насоките, които ще бъдат разработени от ММО. Към юли 2005 г. три държави-членки 
(Финландия, Нидерландия и Испания) бяха подписали Конвенцията за управление на 
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баластните води. По-конкретна информация може да се намери на тази интернет 
страница: http://globallast.imo.org/index.asp.  

Аквакултура: В рамките на Плана за действие за биоразнообразието в областта на 
рибарството (COM(2001)162, Vol. IV73) Комисията разработи инициативи за оценка на 
потенциалното въздействие на неместни видове в аквакултурата. Тя поддържа 
прилагането на Практическия кодекс на Международния съвет за изследване на морето 
(ICES) по отношение на въвеждането и преместването на морски организми, както и на 
Практическия кодекс и Наръчника за процедурите на Европейската консултативна 
комисия за сладководния риболов (EIFAC), когато се разглежда въвеждането и 
преместването на морски и сладководни организми.  

В рамките на Стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура 
(COM(2002)511)74 Комисията подготви предложение за правила на управление при 
въвеждането на чуждоземни видове в аквакултурата, което взема под внимание 
гореспоменатите съображения. Това предложение за Регламент на Съвета (COM (2006) 
15475) има за цел въвеждането на разрешителен режим с оглед на регулирането на 
движението в аквакултурата на чуждоземни и местни отсъстващи видове (отсъстващи 
от дадена зона в рамките на естествения ареал на видовете). Очаква се това 
предложение да бъде прието от Съвета през първата половина на 2007 г. 

 

5.9.2. Замърсяване (включително шумово замърсяване) 

Замърсяването на моретата е една от най-големите глобални заплахи за морската среда 
и съхранението на биологичното разнообразие. То може да се окаже голяма заплаха и 
на местно ниво. Затова упълномощеният орган, който отговаря за състоянието на 
запазване на териториите на Натура 2000, трябва да реши този въпрос, когато определя 
необходимите консервационни мерки за територията. В повечето случаи това е 
свързано с участие на външни администрации, които отговарят за управлението на 
териториалните води и морския трафик.  

В европейската околната среда по-голямата част от замърсяването на морето се дължи 
на източници, базирани на сушата. Именно затова прилагането на разпоредбите от 
рамковата директива за водите играе важна роля за укрепване на състоянието на 
запазване на морската околна среда. Тази директива взаимодейства с всички 
континентални, преходни и крайбрежни органи за управление на водите. Глобалната 
цел на политиката на Европейския съюз в областта на водите е изчистването на всички 
води и осигуряване на оставането им в чисто състояние. По-подробна информация по 
въпроса има на интернет страницата на Комисията76.  

Няколко регионални морски конвенции в тази област, като OSPAR, Хелзинкската 
конвенция, Барселонската и Букурещка конвенция, разработиха стратегии за 
намаляване на замърсяването в моретата. Тези стратегии (например Стратегията за 
опасните вещества, приета от OSPAR) си поставят за цел да предотвратят 
замърсяването на морските пространства чрез непрекъснато намаляване на 
изпусканията, емисиите и загубите на опасни вещества.  

                                                 
73 http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2001/act0162en02/4.pdf  
74 http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2002/com2002_0511en01.pdf  
75  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0154en01.pdf  
76 http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/overview.html 
 

http://globallast.imo.org/index.asp
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2001/act0162en02/4.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2002/com2002_0511en01.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0154en01.pdf
http://europa.eu.int/comm/environment/water/water-framework/overview.html
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Видове замърсяване и причини  

Замърсяването може да се категоризира като: (i) органично, (ii) микробиологично, (iii) 
химическо, (iv) хранителни съставки, (v) радиоактивно и (vi) физическо (изхвърляне на 
отпадъчни материали, шумово замърсяване ...).  

Замърсяването на морето, крайбрежната зона и неговите влажни зони с твърди и течни 
битови и промишлени продукти е основен проблем в много страни, тъй като липсата на 
подходяща обработка е общ проблем за държавите-членки и третите крайбрежни 
страни, които имат излаз на същото море, както и 27-те държави-членки на 
Европейския съюз. По-специално химическите и нефтопреработвателни предприятия, 
съсредоточени край големите крайбрежни градове, представляват основен източник на 
замърсяване. Селскостопанското замърсяване от оттичане на високи концентрации на 
химически торове, пестициди и други селскостопански химикали също трябва да бъде 
взето под внимание. Общото им въздействие върху състоянието на местообитанията и 
видовете може да бъде изключително високо в някои морски пространства. Въпреки 
това трябва да се отбележи, че това влияние не винаги е необратимо и че биологичното 
разнообразие може да бъде възстановено в значителна степен след премахване на 
източниците на замърсяване.   

На интернет страницата на Europa77 Комисията предоставя повече информация относно 
различните законодателни актове в областта на водите (и относно свързаните с тях 
политики) в Европейската общност.  

Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби 
(МАРПОЛ)78 е главната международна конвенция, която се занимава с предотвратяване 
на умишленото или случайно замърсяване на морската среда от кораби. Конвенцията 
МАРПОЛ беше приета от ММО на 2 ноември 1973 г. Тя се отнася за замърсяване с 
нефт, отпадъчни води, отпадъци, химически и вредни вещества в опаковка.  

Когато планират бъдещи мерки за управление, в определени случаи е уместно да се 
обърне внимание на някои проблеми на замърсяването от кораби. В такива случаи 
лицата, които управляват дадена територия, може би ще открият някои полезни 
средства за управление в Лондонската конвенция (Международна конвенция за 
предотвратяване на замърсяването на морската среда от преднамерено изхвърляне на 
отпадъци и други материали от 1972 г.). Тази конвенция има за цел да контролира 
всички източници на замърсяване на морето и да предотврати замърсяването на морето 
чрез регулиране на изхвърлянето на отпадъчни вещества. Използва се така нареченият 
подход на „черния“ и „сивия списък“ на замърсители, в зависимост от степента на 
опасност, която те представляват за околната среда. Веществата от черния списък не 
могат да се изпускат в морето. Изпускането на веществата от сивия списък може да 
става със специално разрешително от определен за целта национален орган, и се 
извършва под строг контрол и при спазване на определени условия. Други материали и 
вещества могат да се изхвърлят, след като бъде издадено общо разрешително. Обаче 
този подход, възприет през 1973 г., ще бъде заменен с Протокола от 1996 г. (който 
трябва да бъде подписан от още четири страни), който не прави такова разграничение. 
Този ревизиран документ се ръководи от подхода на предпазливост, при който се 
приема, че изпускането на каквото и да е вещество в морето е вредно до доказване на 
                                                 
77  http://www.europa.eu.int/comm/environment/water/index.html 
78  http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=678&topic_id=258#1 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/water/index.html
http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=678&topic_id=258#1
http://www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=678&topic_id=258#1
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противното. Протоколът от 1996 г. е вече подписан от много европейски крайбрежни 
държави (Виж: http://www.londonconvention.org/;  също: http://www.londonconvention.org/documents/lc72/PROTOCOL.pdf ) 

Изхвърлянето е човешка дейност, която може да се разглежда като план или проект. 
Именно затова трябва да се издават специални разрешителни в съответствие с 
разпоредбите на член 6, параграфи 3 и 4 от директивата за местообитанията, ако има 
вероятност този план или проект да окаже съществено въздействие върху някоя 
територия на Натура 2000.  

Шумово замърсяване 

От гледна точка на Международната конвенция на ООН по морско право [UNCLOS, 
член 1.1(4)], „замърсяване на морската среда“ означава „привнасянето от човека, пряко 
или косвено, на вещества или енергия в морската среда, включително и в естуариите 
на реките, което води или би могло да доведе до такива пагубни последици, като 
увреждане на живите ресурси и живота в морето, опасност за здравето на човека, 
възпрепятстване на морските дейности, включително риболова и всяко друго 
правомерно използване на морето, неблагоприятна промяна в качеството на 
морската вода с оглед на нейното използване и влошаване на условията за отдих“. 
Следователно шумът трябва да се разглежда като форма на замърсяване, тъй като той е 
енергия, която е внесена в околната среда.  

Шумът в морската среда може да се определи като умишлено или случайно внасяне на 
акустична енергия във водната колона, било от точкови източници или от дифузен 
източник.   

Все повече растат доказателствата за това, че шумът оказва силно въздействие върху 
морската среда. Учените твърдят, че в северното полукълбо нискочестотните нива на 
окръжаващия шум в моретата са се увеличили повече от сто пъти през последните 60 
години.79 Подводното шумово замърсяване идва от най-различни източници, 
включително шума от корабните витла, подводните изследвания (хидроакустични 
методи), минни сеизмични операции, подводни конструкции (изграждане на пилони и 
пр.) и различни сонарни техники. Някои от ключовите  източници на антропогенен 
подводен шум представляват дейности в следните области:   

- Проучване и добив на нефт и газ: например сеизмични проучвания с 
пневматични чукове (или сходни техники) в търсене на залежи на изкопаеми 
горива;   

- Активни сонарни системи, използвани за военни и цивилни цели (например 
високо-, средно- и нискочестотни звуци, произвеждани от сонарни 
устройства, които се разпространяват на стотици мили разстояние); 

- Супертанкерите, кръстосващи океаните, произвеждат звуков импулс от 190 и 
повече децибела под обхвата от 500Hz; по-малки кораби, като например 

                                                 
79  a) нискочестотните (< 1000 Hz) нива на окръжаващия шум са се увеличили в северното полукълбо с два порядъка на магнитуд 

през последните 60 години (3dB/десетилетие). http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SCRepFiles2004/56SCrep.pdf. 
DOLMAN, S.J. и SIMMONDS, M.P., Бележки относно някои неотдавнашни събития в областта на шумовото замърсяване на 
моретата, включително опити с контролирано експониране. 

http://www.londonconvention.org/
http://www.londonconvention.org/documents/lc72/PROTOCOL.pdf
http://www.iwcoffice.org/_documents/sci_com/SCRepFiles2004/56SCrep.pdf


 

   119

влекачите и фериботите, произвеждат характерна звукова вълна със сила 
160-170 децибела80;  

- Така наречените „акустични аларми“ представляват приспособления, които 
издават остър звук, който прогонва морските бозайници (и други видове) 
далеч от риболовните мрежи и инсталациите с аквакултури.  

Посочените по-горе разнообразни дейности трябва да бъдат регламентирани в 
съответствие с разпоредбите на член 6, параграфи 3 и 4 от директивата за 
местообитанията, ако има вероятност да окажат съществено въздействие върху 
защитените характеристики на дадена територия на Натура 2000. Освен това 
разпоредбите на член 12 от директивата за местообитанията, които съдържат 
задължението за избягване на умишлено обезпокояване, са особено валидни в тези 
случаи, тъй като всички китоподобни видове, изброени в приложение IV, се ползват с 
режим на строга защита съгласно директивата за местообитанията. 

Във всички трудове в областта на влиянието на шума върху морските животни се 
отбелязват четири специфични  зони81. Това зониране може да се окаже от практическо 
значение при планиране на разрешаването на някои човешки дейности, свързани с 
територии на Натура 2000. 

Зона на яснота  

Тази зона е най-голяма и обхваща района, в който източникът на шум може да бъде чут 
от даден вид. Фактът, че звукът се чува не означава сам по себе си, че животното се 
влияе от шума. Зоната на яснота се използва често като първи приблизителен резултат 
при определяне на евентуалното въздействие, тъй като тя може да се изчисли с доста 
голяма точност за разлика от другите три зони. От друга страна при този подход 
въздействието на шума може да бъде значително преувеличено.   

Зона на обезпокояване на поведението  

Тази зона обхваща района, в който поведението на даден вид се променя в резултат на 
шума. Промяната в поведението може да бъде отрицателна (отбягване на района), 
положителна (привличане) или неутрална (например промяна на звуците, издавани от 
вида, с цел намаляване на влиянието на шума). Много е трудно да се направи оценка на 
тази зона, тъй като промените в поведението (или липсата на такива промени) могат да 
зависят в голяма степен от контекста и индивидуалните различия. Много често именно 
в тази зона се открива наличието на съществено въздействие върху животните, 
например възпиране на движението им към големи запаси от храна. Именно затова е 
изключително важно да се получат добри приблизителни резултати за тази зона по 
отношение на конкретни видове и съответните типове шум.  

Зона на маскиране  

Маскирането е процес, при който прибавянето на шум към постоянен фонов шум прави 
по-трудно за животното да открие конкретен звук (звуци, свързани с общуването 

                                                 
80  Супертанкерите произвеждат шумово налягане от 190 dB, съответстващо на 1 uPa на 1 метър. Децибелите (dB) винаги се 

съотнасят към дадена отправна величина (стойностите във водата не могат да се сравняват директно със стойностите във 
въздуха, а референтната стойност трябва да се включва винаги, за да се избегне объркване). 

 
81 Richardson et al. (1995 г). Малък улов на морски бозайници, явяващ се страничен резултат от конкретни дейности; 
Изследвания на сеизмичните опасности в щата Вашингтон  [Федерален регистър: 7 февруари 2002 г. (том 67, номер 
26 [страница 5792-5796] http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-IMPACT/2002/February/Day-07/i2998.htm  

http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-IMPACT/2002/February/Day-07/i2998.htm
http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-IMPACT/2002/February/Day-07/i2998.htm
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между отделните екземпляри, ехолокационни звуци, звуци, издавани от плячка или от 
хищник, и др.). Вътре в зоната на маскиране комуникационното разстояние между 
отделните екземпляри от един и същ вид може да е по-малко, отколкото извън тази 
зона.   

Зона на физически поражения  

Тази зона се отнася само за източници на звук с висок интензитет, например сеизмични 
въздушни чукове, взривове, забиване на пилони и сонари.  

Като цяло има съгласие относно три основни източника на шум в океана в глобален и 
регионален мащаб: кораби с двигатели, сеизмично проучване и използване на сонарни 
устройства с военна и цивилна цел (не са подредени по важност). На местно ниво има 
множество други източници, които могат да бъдат по-мощни от горните три. От 
съществено значение е да разберем, че особено нискочестотните звуци се 
разпространяват отлично във водата и че силните нискочестотни звуци се чуват от 
животните на много голямо разстояние (включително в целия океански басейн).  

Това може да има голямо значение за управлението на защитените зони, тъй като 
източниците на звук, които оказват отрицателно въздействие на животните вътре в 
защитената зона, могат да се намират на десетки и стотици километри извън нея.  

5.9.3. Проучване и добив на нефт и газ 

От много години държавите-членки и регионалните морски конвенции полагат усилия 
за регламентиране на дейностите, свързани с добив на нефт и газ с цел да сведат до 
минимум всякакво отрицателно въздействие върху морската среда. През юни 1988 г. 
тогавашната Парижка комисия прие насоки за методи за мониторинг, които да се 
използват в близост до платформите в Северно море. Тези насоки се основаваха на 
общите цели на контрола върху околната среда и по-специално за оценка на влиянието 
и размерите на изпускането в морето на течности за сонди на мастна основа, което се 
извършваше тогава.   

Оттогава насам използването и изпускането на течности за сонди на мастна основа, 
изхвърлянето на пръст при сондиране, съдържаща течност за сонди, и изпускането на 
обработени води е регламентирано. Използват се нови разработки и нови 
производствени технологии. Някои инсталации се превърнаха в биологически 
разнообразни рифове както от гледна точка на биомасата, така и по отношение на 
рибата. Координираната програма за мониторинг на химическото и биологично 
въздействие е изключително важна за определяне на характера и обхвата на 
потенциалното въздействие върху околната среда.  

Бяха извършени няколко мониторингови проучвания на национално ниво, които след 
това бяха публикувани. Някои регионални организации също разработиха полезни 
документи, съдържащи насоки за мониторинг на влиянието върху околната среда на 
дейностите за добив на нефт и газ в открито море (например: OSPAR82). 

Що се отнася до Средиземно море тук е уместно да се отбележи, че Барселонската 
конвенция допринесе за създаването на Протокола за опазване на Средиземно море от 

                                                 
82   http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html 

http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html
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замърсяване в резултат от проучване и експлоатация на континенталния шелф и на 
морското дъно и неговите недра (тъй като още не е ратифициран, той не е в сила)83. 

По отношение на останалите секторни дейности предстои да се оцени влиянието на 
новите програми и проекти, свързано с най-новите дейности в нефтения и газов сектор 
в съответствие с разпоредбите на член 6 от директивата за местообитанията. Член 6, 
параграфи 3 и 4 от директивата предоставят балансирана рамка, която гарантира, че 
дейностите в нефтения и газов сектор ще се осъществяват в рамка, съвместима с 
нуждите за защитата на мрежата Натура 2000. Затова включването на територия в 
мрежата Натура 2000 не изключва a priori бъдещото ѝ използване за стопански цели.   

Трябва да се вземе под внимание потенциалните отрицателни последици от визуалното 
въздействие, шума, изпускането на отпадъчни материали и др. Влиянието на шума в 
резултат на изследванията в тази област също трябва да бъде предмет на нашето 
внимание. Параграф 5.1 по-горе съдържа по-подробна информация, свързана с 
разпоредбите от директивата за местообитанията.   

5.9.4. Риболов 

През март 2001 г. Комисията разработи Съобщение [COM(2001) 143 окончателен] до 
Съвета и Европейския парламент, в което представя уместни елементи от една 
Стратегия за интегрирането на изискванията за защита на околната среда в общата 
политика в областта на рибарството.84 Този документ илюстрира как различните 
риболовни дейности, включително аквакултурата, взаимодействат с морската среда по 
различен начин:  

– пряко – като премахват както желаните видове, така и видовете от прилова, 
което може да доведе до неблагоприятно състояние на запазване на някои от 
тези видове и евентуално – до тяхното изчезване или местното им унищожение;  

– непряко – като променят потока на енергията през хранителната верига, което 
може да окаже влияние върху състоянието на запазване на други видове от 
екосистемата (например премахването на някои видове плячка може да създаде 
проблеми по отношение на състоянието на запазване на хищните видове);  

– пряко – (например при дънно тралене) или непряко (например чрез утайки или 
отпадъчни материали от някои инсталации за аквакултура), като изменят 
физическата среда и застрашават разнообразието на местообитанията, което на 
свой ред може да повлияе върху техните възможности да приютяват видовете, 
използвани с търговска и нетърговска цел; 

– промени в околната среда, които се дължат на естествени причини или на 
намесата на човека и които, на свой ред, влияят върху производителността на 
морските екосистеми, а оттук – на риболова. 

Много примери за подобно въздействие показват защо е необходимо пълното 
интегриране на съображенията в областта на околната среда с управлението на 
рибарството. Извън правните съображения, произтичащи от Договора, съществува и 
етичното задължение да се гарантира, че това влияние няма да стане твърде голямо, 

                                                 
83 http://www.unepmap.org/Archivio/All_Languages/WebDocs/BC&Protocols/BCP_originals/ProtocolOffshore94_Eng.pdf 
84   http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0143en01.pdf  

http://www.unepmap.org/Archivio/All_Languages/WebDocs/BC&Protocols/BCP_originals/ProtocolOffshore94_Eng.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0143en01.pdf
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неуправляемо или необратимо85. Въздействието на аквакултурата може да включва и 
следното: 

– въздействие, свързано с преноса на антибиотични вещества и средства против 
обрастване, излишък от органична материя, хранителни съставки и патогенни 
организми от инсталациите с аквакултура в природата. 

– въвеждане в природата на отделни екземпляри, които са различни в генетично 
отношение от местните популации от същия вид. 

5.9.5. Морски транспорт 

По-голямата част от обема на световната търговия се извършва с кораби. Морският 
транспорт е една от най-малко енергоемките и най-слабо замърсяващите околната 
среда форми на търговски транспорт86. Въпреки това, когато възникнат големи 
инциденти с кораби, те могат да имат изключително вредни последствия за морската 
среда. По целия свят са се случвали сериозни инциденти с нефтени танкери: Находка 
(1997 г), Ерика (1999 г) и Престиж (2002 г). Държавите могат да се подготвят да 
защитят водните пространства, за които отговарят, като предприемат предварително 
редица мерки, за да могат се справят с подобни произшествия:  

• разработване на национални планове за действие при извънредни обстоятелства 
в съответствие с Международната конвенция за готовност при замърсяване с 
нефт, ответни действия и сътрудничество от 1990 г. (OPRC)87. Тези планове за 
действие при извънредни обстоятелства трябва да включват мерки за защита с 
цел предотвратяване (минимизиране) на последиците от замърсяването с нефт в 
защитените морски зони в съответствие с разпоредбите на член 6, параграфи 1 и 
2 от директивата за местообитанията;  

• участие в международни договорености за съдействие и сътрудничество от 
двустранен характер (например Планът за Ламанш, който е съвместна 
договореност между Франция и Обединеното кралство за мерки при бедствия и 
аварии), многостранен и регионален характер (например Бонското 
споразумение, което представлява договореност за регионално сътрудничество 
между държавите, граничещи със Северно море), и в този случай – в 
съответствие с мерките за определяне на маршрути, предвидени в конвенцията 
OPRC;  

• постигане на споразумение в рамките на Международната морска организация 
(ММО) относно мерките за определяне на маршрутите на корабите с цел 
намаляване на риска от засядане и сблъсък;88  

• определяне на сухоземни пунктове за мониторинг на трафика на кораби;   

• гарантиране на наличието на мощни влекачи („влекачи за аварийни ситуации“), 
които могат да излязат в морето и да помогнат на корабите, които са загубили 
двигателна сила; сключване на споразумения, съгласно които кораб, който 

                                                 
85 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0143en01.pdf, Point 2. 
86 Като се вземе предвид цялостното влияние върху околната среда (например екологичното въздействие при превоза на 1m3 на 
1km с кораб спрямо превоза по ж.п. линия, по шосе или с въздушен транспорт) 
87 http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=258&doc_id=682  
88 Мисията на ММО продължава да бъде създаването на условия за безопасно и сигурно международно 
корабоплаване, което оказва минимално въздействие на глобалната околна среда. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0143en01.pdf
http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=258&doc_id=682
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поиска съдействие, както и кораб, чието състояние трябва да бъде 
стабилизирано, да може да бъде отведен до безопасно място. 

Всички тези дейности са ценни, тъй като са средство за намаляване на риска от 
замърсяване в случай на голяма корабна авария. За щастие такива големи инциденти 
със замърсяване от кораби стават рядко. От друга страна има голям брой дребни 
инциденти със замърсяване, които са с експлоатационен характер и са по-важни от 
статистическа гледна точка. Държавите могат да предприемат следните ключови 
действия, за да предотвратят експлоатационното замърсяване: 

• да гарантират, че в техните пристанища има приемателни съоръжения за 
видовете отпадъчни материали, които се произвеждат на борда на корабите, като 
по този начин не дават възможност на корабите да се оправдават затова, че са 
прибягнали до неправомерно изпускане на своите отпадъци в морето;  

• да осъществяват наблюдение (въздушно или от спътник) за идентифициране на 
корабите, извършващи замърсяване;  

•  да разполагат с ефективно правоприлагане, за да могат да подведат под съдебна 
отговорност корабите, за които е доказано, че замърсяват морето. 

Въздействието на замърсяването с нефт върху живота в моретата и океаните е много 
по-голямо от видимия ефект, като покритите с нефт птици и плажове. Някои райони са 
места за размножаване на риби, а също и места за развъждане на естествени популации 
и за стопански дейности на човека. Когато морските и крайбрежни местообитания се 
покрият с нефт, дори ако това е временно, може да се очаква сериозно въздействие 
върху рибните пасажи, мигриращите птици и местните човешки общества, които 
зависят от риболова и туризма. 

Няколко морски зони в Европа [например дунавският пролив, Балтийско море, Ламанш 
(включително бреговете на Бретан), бреговете на Галисия, Гибралтарският пролив и 
Егейско море] са едни от най-оживените морски транспортни възли в света. През 
последните десетилетия нивото на морските превози не само се увеличи, но самият 
характер на превозите се промени. Броят на танкерите нарасна, а размерите им 
постоянно се увеличават.  

На някои места морските територии на Натура 2000 и оживените морски пътни артерии 
ще се препокриват (има вече няколко такива обозначени морски територии). В подобни 
случаи държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на предприемането 
на необходимите мерки за защита на тези територии от потенциално вредни дейности, 
свързани с корабоплаването, като разработят превантивни програми и планове за 
действие при аварийни ситуации, за да сведат до минимум отрицателното въздействие 
в случай на преднамерен или случаен разлив на нефт от кораб. 

 

HELCOM стартира Система за информация и реагиране в случай на 
авария в морето (MARIS) 
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Системата MARIS се използва за получаване на текущи 
данни за капацитета за ответни действия, аварийните 
обстоятелства и въздушното наблюдение; освен това за 
данни относно чувствителността на бреговата линия към 
нефтено замърсяване, движението на корабите и други, 
свързани с тези, въпроси.   

MARIS се счита за полезно средство за събиране и 
показване на информация, както и за оценка на риска в 
областта на ответните действия. Системата може да се 
използва за наблюдение на различни рискове от нефтен 
разлив и за търсене на данни, свързани с ответните 
действия, които се показват на обща карта в неутрални 
комбинации. Освен това MARIS дава възможност на 
служебни лица и други експерти от всяка страна да 
правят точни оценка на опасностите за морето и 
средствата за ответни действия в своя район, като се 
основават на своя експертен опит и познанията си за 
местните условия. Сега MARIS е достъпна за всеки през 
интернет страницата на HELCOM.  

 (http://www.helcom.fi/gis/maris/en_GB/main/).  

С любезното съгласие на: HELCOM Press office 

 

Може би ще бъде уместно в тези райони да се регулира трафикът на кораби. В такива 
случаи държавите-членки трябва да поискат от Международната морска организация 
(ММО89) да помисли за определяне на „Особено чувствителна морска зона“ (ОЧМЗ), в 
която да включи дадената територия (или група територии) на Натура 2000 и по този 
начин да намали вредното влияние на международните търговски превози.   

Особено чувствителната морска зона (ОЧМЗ) е район, който се нуждае от специална 
защита, което става чрез определянето ѝ като такава зона от ММО поради нейното 
значение в съответствие с общопризнати екологични, социално-икономически или 
научни причини, както и поради това, че е доказано, че тази зона е уязвима и целостта ѝ 
може лесно да бъде нарушена в резултат на международни морски дейности. Статутът 
на ОЧМЗ може да се използва, за да се защитят ценни морски и крайбрежни 
местообитания и видове от дивата природа, и да се подобри безопасността в морето. 
Разработени са насоки за определяне на „Особено чувствителна морска зона“ (ОЧМЗ), 
които се намират в резолюция на ММО A.927(22). Guidelines for the Designation of Special Areas 
under MARPOL 73/78 and Guidelines for the Identification and Designation of Particularly Sensitive Sea 
Areas.90 

Създаването на Европейската агенция по морска безопасност през март 2004 г. 
представлява съществена мярка на политиката на Европейската общност, която има за 
цел повишаване на морската сигурност91.  

                                                 
89 Международната морска организация (ММО) е международен орган на ООН, който регламентира търговското 
корабоплаване и търговията по море. Конвенцията на ООН по морско право признава правото на крайбрежната 
държава да предприема мерки в открито море с цел да предотврати, ограничи  или елиминира съществуваща 
опасност за крайбрежната си линия, дължаща се на инцидент в морето.  
90 http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D10469/927.pdf  
91 Регламент (ЕО) № 724/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 
1406/2002 относно създаване на Европейска агенция по морска безопасност (Текст, който се отнася за ЕИП), Официален вестник L 
129 , 29.4.2004 г, стр. 0001 – 0005. 

http://www.helcom.fi/gis/maris/en_GB/main/
http://www.imo.org/Environment/mainframe.asp?topic_id=998
http://www.imo.org/Environment/mainframe.asp?topic_id=998
http://www.imo.org/Environment/mainframe.asp?topic_id=998
http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D10469/927.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32004R0724&model=guichett
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Тази Агенция ще предоставя на държавите-членки и на Комисията техническо и научно 
съдействие в областта на случайно или преднамерено замърсяване от кораби и ще 
оказва допълнителна подкрепа, ако е формулирано такова искане, за механизмите за 
ответни действия на държавите-членки при замърсяване, без с това да накърнява 
задължението на крайбрежните държави да създадат подходящи механизми за ответни 
действия и да спазват съществуващото сътрудничество между държавите-членки в тази 
област.   

5.9.6. Производство на електроенергия в морето: вятърни паркове и други 
инфраструктурни съоръжения 

Възможностите за производство на електроенергия в морето са проучвани от 
десетилетия в Европа. След някои първи експерименти с крайбрежни техники за 
производство на електроенергия, основаващи се на приливната енергия92, понастоящем 
расте интересът към разработването на крайбрежни инсталации, задвижвани от силата 
на вятъра. Извършват се също опити за използване на енергията на вълните и с 
подводни генератори, използващи морските течения.  

Вятърната енергия е важен потенциален източник на енергия в контекста на целта на 
Европейския съюз съгласно Директива 2001/77/EО93 за постигане на увеличение на 
общия дял на възобновяемите източници на енергия при производството на 
електроенергия от 14 % през 2000 г. до 21 % през 2010 г.  

При проектите за разработване на вятърни паркове усилията са съсредоточени върху 
търсене на подходящи, слабо заселени места, с достатъчна вятърна енергия. По начало 
вятърните паркове са рентабилни, ако средната скорост на вятъра превишава 5 – 6 m/s. 
Съществуващите проблеми при тази технология са свързани с необходимата площ и с 
наличието на визуално и шумово въздействие94. Освен това е възможно да съществува 
също така риск за биоразнообразието и по-специално за птиците поради сблъсък с тези 
инсталации. Някои страни (например Дания, Испания и Португалия….) са изградили 
доста голям брой наземни вятърни паркове, някои от които са построени в 
крайбрежните райони.  

В някои страни са разработени планове за построяване на вятърни паркове в открито 
море. Дания, Германия, Нидерландия, Обединеното кралство, Испания и други 
държави-членки притежават важни програми в тази област (с изграждане на до 400 
турбини на парк), които предвиждат това да стане през следващите пет години.  

Необходимо е ефектът от тези инфраструктури да бъде оценен както трябва, в 
съответствие с разпоредбите на член 6 от директивата за местообитанията, за да се види 
съществува ли потенциално въздействие върху видовете и местообитанията в 
териториите на Натура 2000. Всяко потенциално въздействие – визуално влияние, 
сблъсък, шум, електромагнитно влияние – трябва да бъде взето под внимание.   

Засега няма данни, че нивата на шума от съществуващите вятърни паркове оказват 
съществено въздействие на тюлените и морските свине (Madsen et al, 2005 г.), но 
                                                                                                                                                         
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32004R0724&model=guichett 

92 Пример за електроцентрала, която използва приливната енергия (240 MW), може да се види в естуара на Ранс, близо до Св. Мало 
в Бретан; електроцентралата е пусната в действие през 1967 г. 
93 Директива 2001/77/EC на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. относно насърчаване на производството и 
потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници на вътрешния електроенергиен пазар.  Официален 
вестник L 283 , 27.10.2001 г., стр.  0033 - 0040 
94 Kruckenberg и Jaene, 1999 г. (Zucco и Merck, Ökologischer Effekt von Offshore-Windkraftanlgen, 2004 г.) 
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бъдещите по-високи и по-широки турбини могат да бъдат по-шумни. От друга страна 
по време на строежа на вятърните паркове също могат да се получат значителни нива в 
силата на шума. Те имат същия характер, както и нивото на шума от други строителни 
дейности в открито море, поради което не са свързани конкретно с турбините на 
вятърните паркове.  

ГД „Околна среда“ и ГД „Енергетика и транспорт“ създадоха специална работна група 
по въпросите на вятърната енергия и биологичното разнообразие. Тя има за цел да 
състави наръчник, с помощта на който ще се гарантира, че разработките в областта на 
вятърната енергетика ще бъдат съвместими с изискванията на ЕС за съхранение на 
природата, както и с друго уместно международно законодателство за природата, 
приложимо в Европа.  

5.9.7. Военни дейности 

Някои военни дейности могат да повлияят значително на морската среда. Понастоящем 
се споделя най-широка загриженост във връзка с въздействието на сонарите върху 
морските бозайници. Военните технологии се развиват много бързо, появяват се все по-
усъвършенствани и по-мощни активни сонари, чиято цел е да откриват 
местоположението на подводници, които пък стават все по-тихи. Звукът, произвеждан 
от по-ниските честоти, може да разпростира на стотици километри под водата. Тъй 
като китоподобните (делфини и китове) имат много чувствителна слухова, 
ехолокационна и съдова система, използването на мощни сонарни системи може да 
бъде вредно за тези видове. Звуците от тези сонари могат да влияят и върху рибите и 
тяхното поведение.   

Всички китоподобни видове, изброени в приложение IV към директивата за 
местообитанията, се ползват със строг режим на защита в европейски води по силата на 
общностното законодателство. Поради тази причина разпоредбите от член 12 се 
отнасят до защитата на китоподобните, включително до задължението за избягване на 
преднамерено обезпокояване във всички води на ЕС (в и извън териториите на Натура 
2000). В различните държави-членки военноморският флот е разработил инициативи за 
използване на военните сонари, като отчита потребността от свеждане до минимум на 
потенциалните въздействия върху околната среда. По този въпрос са взети няколко 
предпазни мерки, предприети са необходимите изследвания и са създадени предпазни 
зони там, където тези сонарни дейности са ограничени95.  

Във връзка със защитата на териториите на Натура 2000 трябва да се обсъди въпросът 
за това, че по отношение на новите военни планове и проекти, които биха могли да 
имат силно отрицателно въздействие върху тези зони, член 6, параграфи 3 и 4 от 
директивата за местообитанията предлага балансирана рамка за разрешаване на 
евентуални конфликти на интереси между военните дейности и въпросите на защитата 
на природата. 

Свързаните с това задължения на държавите-членки при прилагане на директивите за 
птиците и за местообитанията в морето са дадени в раздел 2.6.2 и 5.1 по-горе.  

Дейностите за защита на морската околна среда трябва да се извършват при спазване на 
действащото международно законодателство, което в основната си част е 

                                                 
95 Германски симпозиум по въпросите на шумовото обезпокояване, юни 2003 г; Споразумение между 
Министерството на отбраната на Испания и властите на Канарските острови за избягване на шумовото 
обезпокояване и измененията в поведението на зъбатия кит на Cuvier (Ziphius cavirostris), ОВ 102 
27.4.2004 г., стр. 16.643, http://www.boe.es/boe/dias/2004-04-27/pdfs/A16643-16645.pdf ). 

http://www.boe.es/boe/dias/2004-04-27/pdfs/A16643-16645.pdf
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регламентирано в рамките на UNCLOS. Това включва специални разпоредби относно 
конкретните права и задължения на военните кораби. Някои правни аспекти на този 
раздел са сложни и надхвърлят предмета на действие на настоящия документ.  

LIFE-Nature финансира два големи проекта, в които планирането на управлението в 
области, в които се извършват военни дейности, се разработва по стратегически начин, 
с оглед на изискванията на Натура 2000. Повече информация на тази тема можете да се 
намери на следния интернет адрес: 
http://europa.eu.int/comm/environment/life/infoproducts/lifeandmilitary_en.pdf  

5.9.8. Застрояване на бреговете. Интегрирано управление на бреговата линия 

В сравнение с други континенти Европа има широк континентален шелф и сравнително 
дълга брегова линия (89 000 km) спрямо сушата. Над 50 % от населението на 
континента живее на 100 km разстояние от брега. Големи райони от бреговата зона на 
Европа са превърнати (или се превръщат понастоящем много бързо) от естествени 
места в урбанизирани зони чрез ускорено жилищно строителство, строеж на 
икономически съоръжения, хотели, вили и други сгради, строеж на техническа 
инфраструктура – пристанища, летища и шосейни мрежи.  

Това води до пълно разрушаване и раздробяване на ценни местообитания. По-голямата 
част от построената или проектирана инфраструктура служи за подпомагане на 
различни съоръжения на туристическата индустрия. Това, обаче, разрушава ресурсите, 
на които разчита тази индустрия – красотата и привлекателния характер на девствената 
природна среда. Освен това промените, произтичащи от нерегламентираното 
използване на земята, пораждат нови проблеми на противоречие с туристическите 
дейности.   

Тези инфраструктури предизвикват изменения в динамиката на утаечните крайбрежни 
пластове и променят морската среда. Това може да доведе до разрушаване на големи 
райони с ценни крайбрежни морски местообитания, например ливади от Posidonia 
oceanica и пластове от мерл. Специално внимание трябва да се обърне на някои 
нерегулирани дейности по добив на пясък за нуждите на строителството или за 
изграждане на изкуствени плажове; потенциалното вредно въздействие от тези 
дейности върху чувствителните морски екосистеми е доказвано неведнъж по 
крайбрежието на Средиземно море. Друг пример за физическо изменение на морското 
дъно е влиянието на инсталациите от тръби и заустване на канализации. 

Препоръката на Европейския съюз за интегрирано управление на крайбрежните зони 
(ICZM) признава заплахата за европейските крайбрежни зони в резултат на засилената 
урбанизация и приканва държавите-членки да контролират допълнителната 
урбанизация и да гарантират, че експлоатацията на извънградските райони взема под 
внимание естествените характеристики на крайбрежната среда. В по-общи линии 
препоръката на ЕС (ICZM) въвежда принципи и стратегически аспекти, които следва да 
бъдат в основата на управлението на крайбрежните зони. Те включват:   

• защита на крайбрежната среда въз основа на екосистемния подход и запазване 
на нейната цялост и функционалност, и устойчиво управление на природните 
ресурси както на морския компонент на крайбрежната зона, така и на нейния 
сухоземен компонент; 

• работа с естествени процеси и спазване на допустимото натоварване на 
екосистемите, което в крайна сметка ще превърне човешките дейности в 

http://europa.eu.int/comm/environment/life/infoproducts/lifeandmilitary_en.pdf
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дейности, запазващи околната среда, социално отговорни и икономически 
стабилни96.  

По-специално в областта на туризма оценката на допустимото натоварване се използва 
като средство за ограничаване на застрояването в устойчиви граници97. Оценката на 
околната среда е важно средство за интегриране на екологичните изисквания в 
конкретните проекти, програми и планове за застрояване. Крайбрежните зони са сред 
най-чувствителните места, посочени в директивата за оценката на въздействието върху 
околната среда (приложение III) и това трябва да се вземе под внимание при вземането 
на решение за това дали даден проект трябва да има ОВОС. Директивата за 
стратегическата оценка на въздействието върху околната среда се отнася до планове и 
програми, свързани с териториалното и благоустройствено планиране, туризма, 
транспорта, енергетиката, промишлеността и риболова.98  

Подходящата оценка и директивата за ОВОС и директивата SEA са средства, които 
могат да се използват за разрешаване на проблеми, свързани с намеса в утаечните 
процеси. Паневропейският проект EUrosion съдържа насоки относно ОВОС и 
крайбрежната ерозия.99. Това ръководство за управление на бреговата линия е 
инициатива, която има за цел да даде на администраторите на крайбрежните зони на 
европейско, национално и – преди всичко – на общинско и регионално ниво най-
съвременни решения за управлението на крайбрежната ерозия в Европа. Ръководството 
се основава на прегледа на 60 случая от съдебната практика, за които се счита, че са 
представителни по отношение на крайбрежното разнообразие в Европа. То дава 
пояснения на някои от по-основни въпроси, които могат да възникнат при обсъждане 
на това коя идея за управление на крайбрежната ерозия е най-подходяща за дадения 
район.  

5.9.9. Драгиране. Добив на чакъл и пясък 

Драгирането на морски пътища и добивът на чакъл и пясък за строителството или за 
благоустройство на плажовете са човешки дейности, които трябва да бъдат оценявани 
във връзка с евентуалното въздействие върху мястото на самата дейност или около нея, 
а в някои случаи и с евентуалните аспекти на ерозия на брега.  

Признато е, че драгирането може да окаже потенциално много силно въздействие върху 
околната среда. Независимо от това дали става дума за самата драгираща дейност или 
за етапа на изхвърляне трябва да се действа внимателно, за да се сведат до минимум 
смущенията на морския живот. Освен това драгираният материал не трябва да се 
разглежда просто като отпадъчен материал. Следва да се обърне внимание на 
евентуалните възможности за полезна употреба на този материал в някои случаи. 
Колкото повече се увеличава информираността за опазването на околната среда, а 
законодателният контрол се затяга, толкова по-трудно ще бъде да се намери подходяща 
площадка за пренасочване на драгирания материал и следователно – да се изпълни 
проект за драгиране.  

Тъй като много европейски пристанища са разположени в естуари, защитени от Натура 
2000, все повече расте интересът към разработването на насоки за управление на 
драгирането и за съхранение на този тип местообитания. Заедно с държавите-членки и 

                                                 
96 2002/413/EC, ОВ L 148, 6.6.2002 г., стр.6; Глава I (a), Глава II (д), Глава IV.3 б (i) 
97 http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm ; http://www.pap-thecoastcentre.org/publications.html  
98 http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm  
99 http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm ; www.eurosion.org  

http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm
http://www.pap-thecoastcentre.org/publications.html
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
http://europa.eu.int/comm/environment/iczm/home.htm
http://www.eurosion.org/


 

   129

главните заинтересовани групи службите на Комисията предприеха дейности за 
сближаване и съгласуване на тези две цели.  

Във връзка с мрежата Натура 2000 трябва да се обмисли дали евентуалното влияние на 
тези човешки дейности не трябва да получи подходяща оценка в съответствие с 
разпоредбите на член 6 от директивата за местообитанията във връзка с тяхното 
потенциално съществено въздействие върху видовете и местообитанията в териториите 
на Натура 2000.  

През последните десет години Хелзинкската комисия за защита на водната среда на 
Балтийско море (HELCOM), Комисията за опазване на морската околна среда в 
Североизточния Атлантик (OSPAR) и Международният съвет за изследване на морето 
(ICES) излязоха със становище относно устойчивите практики на добив, оценката на 
въздействието върху околната среда, мониторинга и ограниченията при издаване на 
разрешителни в чувствителните зони. През 1998 г. HELCOM прие Препоръка 19/1 
относно добиването на морска кал в Балтийско море (BSEP No. 76, 1999 г.). Работната 
група на ICES за влиянието на добиването на морска кал (WG EXT) препоръча 
практически кодекс, който беше актуализиран през 2001 г. (ICES Coop. Res. Rep No. 
247, 2001 г). През 2003 г. договарящите страни на OSPAR се споразумяха да приемат 
насоките на ICES (OSPAR 03/17/1, референтен номер: 2003-15).  

През 1994 г. Барселонската конвенция прие Протокол за опазване на Средиземно море 
от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и 
на морското дъно и неговите недра. 100 

5.9.10. Туризъм, ваканционно корабоплаване, морски спортове, гмуркане 

Повече от 200 милиона туристи посещават всяка година европейските брегове 
(повечето от тях посещават Средиземно море), което води до строежа на огромни и 
често неконтролирани комплекси за забавления предимно в крайбрежните зони и в 
плитки води, и по-специално през лятото.  

Прекомерната експлоатация от страна на туристите на естествените, добре запазени 
места представлява огромен проблем за някои крайбрежни долини, тъй като е свързана 
с дейности като газене, шум, палене и пр., както и с по-специфични проблеми, 
например нарушаване на гнездата на костенурките поради използването на 
високопроходими автомобили със задвижване 4x4…. В морската среда основните 
проблеми са разрушаването на междуприливното и плиткото подприливно дъно, както 
и присъствието на гмуркачи на неустойчиви нива, което води до ерозия на 
чувствителни екосистеми, като кораловите рифове, или изменение в поведението на 
рибите, дължащо се на начина им на хранене.   

През последните години големият успех на дейностите, свързани с наблюдение в 
морето, се превръща в потенциален източник на въздействие върху китовете и други 
китоподобни популации; затова тези дейности трябва да бъдат управлявани много 
внимателно. Повече информация и справочни материали могат да се намерят в един 
документ с насоки, публикуван от ACCOBAMS: „Насоки за търговските дейности, 
свързани с наблюдение на китоподобни в района на ACCOBAMS”101. 

 
                                                 
100 http://www.unepmap.org/homeeng.asp  
101 Виж „Насоки за търговските дейности, свързани с наблюдение на китоподобни в района на ACCOBAMS” (може да се намери на 
http://www.accobams.mc/).   

http://www.unepmap.org/homeeng.asp
http://www.accobams.mc/
http://www.accobams.mc/
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Туризъм и съхранение на морската природа. Пример за добра практика:  

наблюдение на китове в Ирландия 
 

Ирландските води са едни от най-богатите води в 
Европа на китоподобни: досега са регистрирани 24 
вида.  

Наблюдението на китове е една от най-бързо 
развиващите се туристически индустрии в света, но се 
счита, че потенциалът на Ирландия в това отношение е 
изключително слабо развит.  

Ирландската Група за китовете и делфините (IWDG) 
подкрепя развитието на отговорно наблюдение на 
китове в ирландски води. 

 

 

Наблюдението на китове може да донесе икономически ползи за крайбрежните общности и да 
съдейства за състоянието на запазване и информираността на обществото за китовете и 
делфините. От друга страна, тъй като всички видове китове и делфини в Ирландия са защитени 
(както от националното, така и от общностното законодателство), за да се развият дейностите, 
свързани с отговорно наблюдение на китовете, което би донесло положителни ползи за хората 
и за китовете и делфините, е необходимо да се разработи план за развитие.   

Наблюдението на китовете е един от най-бързо развиващите се туристически продукти в света, 
а със своето богато разнообразие и голямо изобилие от китове и делфини, Ирландия има 
отлични възможности да развива този нов туристически продукт.  

IWDG насърчава националния, регионалния и местен туризъм и агенциите за развитие да 
проучват възможностите за наблюдение на китовете и да гарантират, че той се развива 
устойчиво и че има положително въздействие както върху китовете и делфините, така и върху 
крайбрежните общности. От тази интернет страница може да се зареди документ, свързан с 
наблюдението на китовете: http://www.iwdg.ie/downloads/WWPolicyDocument_final.pdf  

 

http://www.iwdg.ie/downloads/WWPolicyDocument_final.pdf
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6. ВРЪЗКИ МЕЖДУ ПОЛИТИКАТА НА ОБЩНОСТТА В ОБЛАСТТА НА 
РИБАРСТВОТО И ДИРЕКТИВИТЕ ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА И ЗА 
ПТИЦИТЕ 

В отговор на искане, отправено от Съвета по рибарство, през май 2002 г. Комисията 
публикува Съобщение [COM (2002) 186 окончателен102], в което предлага План на 
Общността на действие с цел включване на изискванията за защита на околната среда в 
общата политика в областта на рибарството (ОПР). Този План за действие определя 
основните принципи и мерки за управление и предлага работна програма с цел 
насърчаване на устойчивото развитие. Той определя няколко приоритетни действия в 
областта на управлението, някои от които подкрепят целите и изискванията на 
директивите за птиците и за местообитанията. (Например: намаляване на случайния 
прилов, въздействие върху местообитанията ...).  

Освен това съобщението насърчава държавите-членки да изпълнят в най-кратък срок 
своите задължения по силата на директивите за опазване на природата, и по-специално 
онези от тях, които се отнасят до обозначаването и управлението на морските зони, 
които представляват част от мрежата Натура  2000.   

Регламентът на ЕО относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси 
в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПР103) представлява важно 
средство за подобряване на опазването на природата в морската среда и за постигане на 
целите на директивите за птиците и за местообитанията. Раздел 2 по-горе се отнася до 
други приложими инструменти на екологичната политика, целящи подобряване на 
морската среда. Те включват рамковата директива за водите104, директивата за оценката 
на въздействието върху околната среда (ОВОС)105…  

6.1. Общата политика в областта на рибарството 

От 1 януари 2003 г. Европейският съюз има нова обща политика в областта на 
рибарството. Основният текст е този на Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 
20.12.2002 г., посочен по-горе. Интегрирането на изискванията за опазване на околната 
среда с политиката в областта на рибарството в съответствие с член 6 на Договора за 
Европейския съюз беше една от главните цели на законодателите на Общността във 
връзка с приемането на този Регламент.  

Целта на новата обща политика в областта на рибарството (ОПР) е да гарантира 
използването на живите водни ресурси по начин, който създава среда на устойчиви 
икономически, екологични и социални условия. За тази цел бе въведен подходът на 
предпазливост, предвижда се постепенно въвеждане на екосистемния подход към 
управлението на рибарството106, както и потребност от приемането на съгласувани 
мерки във връзка с ограничаване на последиците от риболова върху околната среда.107 

                                                 
102 http://europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/factsheets/legal_texts/docscom/en/com_02_186_en.pdf 
103 ОПР: Регламент (ЕО) N° 2371/2002 на Съвета  от 20.12.2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните 
ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството, ОВ L358, стр. 59. 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=32002R2371&model=guichett 

104 http://europa.eu.int/comm/environment/water/index.html 
105 http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm 
106 Член 2, параграф 1 от Регламент 2371/2002 
107 Член 1, параграф 2, буква б) от Регламент 2371/2002 

http://europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/factsheets/legal_texts/docscom/en/com_02_186_en.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=32002R2371&model=guichett
http://europa.eu.int/comm/environment/water/index.html
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm
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В контекста на тази правна рамка през последните няколко години бяха взети редица 
мерки за подобряване на състоянието на запазване на местообитанията и видовете в 
морската среда. Мерките включват:  

През 2003 г. Съветът прие Регламент за премахването на перките на акули на борда на 
корабите ((ЕО) 1185/2003). Този регламент има за цел да предотврати улова на акули 
единствено за целите на търговията с перки.  

- Тригодишната забрана за улов на пясъчница, която беше въведена отвъд устието на 
река Форт в Шотландия през 2000 г., беше подновена през 2003 г. след консултационна 
среща на експерти, организирана от ГД „Рибарство и морско дело“. Беше завършено 
едно изследване, което препоръча удължаване на забраната с още три години, докато 
бъдат събрани нови доказателства за въздействието на риболова върху оцеляването на 
хищническите популации (птици, морски бозайници, големи риби). 

- През 2003 и 2004 г. Комисията прие по неотложната процедура два Регламента  ((ЕО) 
1475/2003 и 263/2004 на Комисията) относно защитата на дълбоководните коралови 
рифове от влиянието на траулерите в „Дарвин Маундс“ (северозападна Шотландия). 
Тези мерки бяха обявени за постоянни през 2004 г. (Регламент на Съвета ((EC) 
602/2004).  

- През 2004 г. в сила влезе законодателен акт относно прилова на китоподобни в 
риболовните полета (Регламент № 812/2004), включително относно задължителната 
употреба на акустични устройства за възпиране в някои риболовни съоръжения и 
създаване на общностна програма за наблюдение с цел събиране на данни за прилова в 
голям брой риболовни полета. 

- През 2005 г. беше приет законодателен акт за защита на уязвимите местообитания, 
например коралови рифове, термални пукнатини и карбонатни купчини, от 
въздействието на риболова в околностите на Макаронезийските острови (Регламент  
(ЕО) № 1568/2005 на Съвета). През 2004 г. беше одобрено изменение на регламента за 
допустимите количества улов и квотите с цел междувременно да се гарантира временна 
защита на тези местообитания.  

- През 2006 г. Съветът прие „Средиземноморския регламент“ ((ЕО) № 1967/2006), 
който съдържа мерки за защита на чувствителните местообитания, например ливади от 
Posidonia и коралови струпвания, и за забрана на риболовните практики, които могат да 
нанесат вреда на физическата околна среда, например използването на взривни 
вещества и пневматични чукове. Той включва нови технически мерки за риболовните 
съоръжения, защитните зони и минималните размери. 

- Законодателни актове относно употребата на плаващи мрежи от риболовните кораби 
на Общността (Регламент (ЕО) № 894/97 на Съвета, изменен с Регламенти (ЕО) 
№ 1235/98, (ЕО) № 812/2004, (ЕО) № 2187/2005). 

- Правни разпоредби за въвеждането на ограничителни зони на риболов за защита на 
уязвимите дълбоководни местообитания в Средиземно море и в североизточния 
Атлантически океан е включено в Регламент на Съвета (ЕО) № 41/2006.  

(Подробният текст на всички горепосочени законодателни актове може да се намери на 
интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm ) 

Сегашната обща политика в областта на рибарството дава възможност за по-добра 
интеграция на изискванията за опазване на околната среда с управлението на 

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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рибарството. Поради тази причина тя дава пряк принос за постигането на целите и на 
двете директиви – за птиците и за местообитанията. Нещо повече тя създава система за 
защита на морските местообитания и видове от вредните въздействия на риболовните 
дейности, дори в случаите, в които не се прилагат разпоредбите на Натура 2000. Това е 
особено уместно в ситуации като:  

a) защита на естествените характеристики, които не са изброени в приложенията към 
директивата за местообитанията;   

б) защита на характеристиките, които са посочени в приложенията, но се появяват в 
райони извън юрисдикцията на държавите-членки;   

в) защита на онези упоменати характеристики, които се намират в морски райони под 
юрисдикцията на държавите-членки, но не са включени в територии от значение за 
Общността (ТЗО) /специални зони за съхранение (СЗС) / (защото се намират извън 
ТЗО или са в период на очакване на предложение/обозначаване) 

Както се вижда от казаното по-горе общата политика в областта на рибарството дава 
възможност да се прилагат мерки за управление на рибарството и защита на морската 
околна среда. Тези мерки могат да бъдат насочени към защитата на териториите, които 
могат да бъдат определени като СЗС или СЗЗ. Мерките в областта на рибарството могат 
да се предприемат независимо от етапа, на който се намира процесът на определяне на 
територията, тъй като те не са непременно свързани с прилагането на директивите за 
местообитанията и за птиците.   

От друга страна натискът върху морската среда идва не само откъм рибарството. 
Следователно определянето на териториите на Натура 2000 е необходимо, за да се 
осигури глобална и последователна схема на защита, която да намери решение на 
въздействието на други човешки дейности (някои от тях са пояснени в раздел 5.9.)  

 

Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета 
от 21 декември 2006 утвърждава 
определени технически мерки за 
опазването на рибните ресурси в 
Средиземно море. Това е още един 
пример за действие на Общността, 
предприето в контекста на общата 
политика в областта на рибарството за 
постигане на екологични цели.  

Член 43, параграф 3 от този регламент 
забранява използването на дънни 
тралове, грибове и други подобни 
мрежи над ливади от Posidonia 
(Posidonia oceanica) или други морски 
видове сперматофита (има и някои 
дерогации). Ливадите от Posidonia са 
вписани като „приоритетен“ тип 
местообитание съгласно приложение I 
към директивата за местообитанията  

 

 

Пълният текст на регламента на Съвета се намира на тази страница в Eur-Lex:  
http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html 

Снимката е предоставена с любезното съдействие на WWF/ES. За повече подробности 
виж: http://www.wwf.es/descarga/informe_posidonia.pdf 

http://europa.eu.int/eur-lex/en/search/search_lif.html
http://www.wwf.es/descarga/informe_posidonia.pdf
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Тези примери показват как използването на разпоредбите на общата политика в 
областта на рибарството може да играе важна роля за защита на морската природа и 
разрешаване на свързани с нея опасения във връзка с околната среда.  

Държавите-членки се договориха да делегират своята национална отговорност по 
управлението на рибарството на Общността чрез създаване на общата политика в 
областта на рибарството като една от изключителните компетенции на Общността. 
Поради това те са правно задължени да прилагат мерките на общата политика в 
областта на рибарството, винаги когато трябва да бъдат въведени ограничения в 
риболова на нивото на Европейския съюз, като по този начин се дава отговор на важни 
проблеми по отношение на съхранението в морската среда. Това е съществено 
преимущество, тъй като подобни мерки, предприемани с цел съхранение, могат да 
бъдат взети само с едно решение на равнището на Европейския съюз.  

Решение, взето на равнището на Общността, е по-ефективно, отколкото сбора от 
отделни национални решения, които би трябвало да бъдат взети в противен случай. От 
друга страна приемането на общностно законодателство изисква по-голяма 
координация между държавите-членки, Комисията и Съвета.   

 

 

  
Image from WWF 

  

Като взе предвид съображенията, свързани със съответните 
разпоредби на: 1) Регламент (EО) № 2371/2002 на Съвета от 
20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата 
експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата 
политика в областта на рибарството, и 2) Директива 
92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно съхранението 
на естествените местообитания и на дивата фауна и флора, 
Регламент (EО) № 812/2004 на Съвета определя мерки 
относно случайния улов на китоподобни.   

Този регламент постановява, че риболовът с плаващи мрежи 
се забранява постепенно в Балтийско море от 1 юли 2004 г. до 
влизането на пълна забрана на тези съоръжения на 1 януари 
2008 г. 

Едновременно с това регламентът утвърждава мерки, 
насочени към намаляване на прилова. Той препоръчва да се 
използват акустични устройства и схеми за наблюдение в 
морето, както и предоставяне на технически спецификации и 
условия за употреба.  

Пълен текст на регламента на Съвета:  http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_150/l_15020040430en00120031.pdf  

За повече подробности: http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/where/baltics/threats/fishing.cfm 

 

6.2. Мерки за управление на рибарството 

В предишните глави беше разработен процесът на създаване, мониторинг и оценка на 
състоянието на запазване на Натура 2000. В някои случаи оценката на данните от 
мониторинга може да покаже, че е необходимо да се регулират някои риболовни 

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/l_150/l_15020040430en00120031.pdf
http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/europe/where/baltics/threats/fishing.cfm
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дейности с цел да се избегне влошаването на съответната територия108. В такива 
случаи, като се вземе предвид, че рибарството е от изключителната компетенция на 
Общността, мерките за неговото управление трябва се решават в контекста на общата 
политика в областта на рибарството и в съответствие с нейните правила. Основните 
правила са залегнали в Регламент 2371/2002. 

Мерките за управление на рибарството трябва да се вземат след консултация със 
заинтересованите участници и по-специално с Регионалните консултативни съвети 
(РКС), които се превръщат във важен инструмент на общата политика в областта на 
рибарството. 

Мерките за управление на рибарството в рамките на ОПР могат да се прилагат и в 
морските зони, след като дадена(и) държава-членка (държави-членки) предложи(ат) 
съответната зона за територия от значение за Общността, докато се изчаква зоната да 
бъде обявена за територия на Натура 2000 след приемането на съответното решение на 
Комисията. В такива случаи държавите-членки трябва да предоставят необходимата 
информация, с която да аргументират нуждата от временна защита на тази зона. 

С цел да се осигури последователност, недискриминация и възможно най-доброто 
изпълнение на законовите мерки, където това е възможно, държавите-членки, 
поделящи обща уязвима морска характеристика, трябва да съгласуват и да внесат 
предложения за територии от значение за Общността, които се отнасят едновременно 
за цялата ценна характеристика. В съответствие с директивата за местообитанията 
подходът трябва да бъде регионален, а не национален: крайната цел е установяване на 
съгласувана екологична мрежа от защитени зони по морски региони, които често се 
простират на териториите на няколко държави-членки. За да се избегне изместването 
на риболова в съседните райони, мерките за управление трябва да бъдат еднакви за 
целия морски район.   

Държавите-членки трябва да гарантират ефективен контрол, инспекция и изпълнение 
на правилата на общата политика в областта на рибарството. Затова мерките за 
управление на рибарството, предложени за зоните на Натура 2000, трябва да бъдат 
контролируеми по рентабилен начин и да се придружават от съответните мерки за 
мониторинг и контрол, както и от преценка за разходите, свързани с контролирането на 
тези зони.  Системата за контрол на плавателните съдове чрез сателит (VMS) е по-
ефективно средство за мониторинг в ИИЗ. Малките и разпръснати зони са твърде 
трудни за мониторинг и следва да бъдат избягвани.  

Определянето на евентуални мерки за регулиране на риболовните дейности в дадена 
зона ще зависи от съчетаването на много и различни параметри, например брой и 
естество на характеристиките, които ще бъдат предмет на защита, тяхното състояние на 
запазване, времевите графици, местоположението на морската зона и др. Чрез 
съчетаване на тези параметри може да се открие голям брой различни случаи на 
съхранение на природата, които имат нужда от определен вид регулиране на 
риболовните дейности в тях.   

Поради това в този документ не е възможно да се предложи изчерпателен списък на 
всички възможни действия, които могат да бъдат предприети в рамките на общата 

                                                 
108 Директива 92/43, член 6, параграф 2: Държавите-членки вземат подходящи мерки за предотвратяване в 
специалните защитени територии на 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 настоящата директива. http://www.europa.eu.int/eur-
lex/en/consleg/pdf/1992/en_1992L0043_do_001.pdf  

http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/1992/en_1992L0043_do_001.pdf
http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/pdf/1992/en_1992L0043_do_001.pdf
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политика в областта на рибарството, тъй като те трябва да се решават въз основа на 
всеки отделен случай, при наличието на конкретни технически и правни становища. 
Представената в този документ информация има общ характер.   
Съгласно член 37 от Договора за Европейския съюз Съветът е този орган, който въз 
основа на предложение от Комисията приема мерки за регулиране на рибарството. Това 
се отнася също така и за мерки за регулиране на рибарството с цел опазване на 
територия на Натура 2000. Мерките в рамките на общата политика в областта на 
рибарството не са дискриминиращи и са постоянни, поради което представляват най-
добрата опция. От друга страна членове 8, 9 и 10 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 
делегират известни ограничени пълномощия на държавите-членки за регулиране на 
рибарството.   

По-специално член 8 дава възможност на държавите-членки да предприемат неотложни 
действия с максимално времетраене до 3 месеца, ако имат доказателства за сериозна и 
неочаквана заплаха за морската екосистема, която произтича от риболовна дейност. От 
друга страна поради ограниченото им времетраене тези мерки се разглеждат 
изключително рядко в рамките на разработването на консервационни мерки, насочени 
към разрешаването на екологичен проблем с по-траен характер.  

Съгласно член 9 държавите-членки могат да предприемат недискриминационни мерки 
за свеждане до минимум на въздействието на риболова върху съхранението на 
морските екосистеми в границите на 12 морски мили от техния бряг, ако Общността не 
е приела конкретни мерки за съответната зона. Ако тези мерки биха навредили на 
плавателните съдове на друга държава-членка, преди те да бъдат приети, се обявява 
процедура на консултация с Комисията, с други държави-членки и със съответните 
Регионални консултативни съвети. 

И накрая държавите-членки могат да предприемат мерки относно водите под техния 
суверенитет или юрисдикция, ако те се отнасят само до техните риболовни кораби 
(член 10).   

В случаите, когато дадена държава-членка счита, че дадена риболовна дейност трябва 
да бъде регулирана с цел защита на територия на Натура 2000, но не притежава 
компетенциите за това съгласно Регламент 2371/2002, Общността е тази, която 
предприема окончателно мерки за рибарството. На практика съответната държава-
членка предоставя на Комисията данните, с които разполага, и посочва какви мерки 
счита за целесъобразни. От друга страна нито правото на Комисията на законодателна 
инициатива при предлагането на мерките за рибарството, нито широката законодателна 
свобода на действие на Съвета при приемането на такива мерки могат да бъдат правно 
ограничени от искането на държавата-членка. При все това, когато упражняват своите 
законодателни правомощия в областта на рибарството, Комисията и Съветът трябва да 
съблюдават член 6 от Договора за Европейския съюз, който съдържа задължението за 
интегриране на изискванията по опазване на околната среда във всички политики на 
Общността.    

Както е посочено по-горе мерките, приети в рамките на общата политика в областта на 
рибарството (ОПР), се вземат чрез координиране на равнището на Общността, което 
следва да повиши тяхната последователност и ефективност. 
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„Дарвин Маундс“ представлява дълбоководна формация от коралови рифове, която беше открита през 1998 г. и 
се намира в открито море на Северна Шотландия. В изпълнение на своите задължения съгласно директивата за 
местообитанията Обединеното кралство заяви своето намерение да предложи този район за бъдеща специална 
зона за съхранение.  

Като взе предвид това намерение и в отговор на искане от Обединеното кралство Европейската комисия прие 
Регламент [(ЕО) № 602/2004 от 22 март 2004 г.], с който забранява употребата на дънни тралове и подобни 
съоръжения в района, заобикалящ „Дарвин Маундс“, с цел да предотврати нанасянето на щети на коралите.  

Това е пример за действие на Общността, предприето в контекста на общата политика в областта на рибарството 
(ОПР) и насочено към постигане на екологични цели. Интегрирането на изискванията за защита на околната 
среда в общата политика в областта на рибарството доведе до създаването на тази общностна мярка, която беше 
одобрена преди определянето на бъдещата територия от значение за Общността/специална зона за съхранение.   

(Повече подробности в приложение 5, съобщение за печата на ЕК: 
http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/archives/com03/com03_36_en.htm ) 

 

 

 

 

  

 

 

Колонии на Lophelia Pertusa и свързана с тях бентосна фауна, 
фотографирани на „Дарвин Маундс“ 

 

 (С любезното съдействие на Групата WWF/ DEEPSEAS, © Океанографски център в Саутхемптън). 

 

През февруари 2006 г. Международният съвет за изследване на морето (ICES) стартира 
нов проект със заглавие „Управление на риболова при спазване на изискванията на 
околната среда в защитените зони“ с цел да разработи планове за управление на 
риболова за всяка една от германските зони на NATURA 2000109. За всяка една от тези 
десет ТЗО/СЗЗ трябва да се даде отговор на следните основни въпроси:  

− В каква степен риболовните дейности в защитени морски зони представляват 
намеса в концепцията и целите на НАТУРА 2000?  

− В каква степен се налага регулиране на риболовните дейности? 

− Как подобно регулиране би могло да постигне равновесие между изискванията 
на НАТУРА 2000 и риболова?  

Отговорите на тези въпроси ще се основават на съществуващите данни, както и на нови 
данни, където това е целесъобразно, и по-специално – от сътрудничеството с рибарите 
и рибарската промишленост. Проектът възнамерява да внесе съществено подобрение в 
                                                 
109 Виж http://www.ices.dk/marineworld/protectedAreas.asp  

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/archives/com03/com03_36_en.htm
http://www.ices.dk/marineworld/protectedAreas.asp
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данните, използвани за оценка на евентуалния конфликт между риболова и интересите 
в областта на съхранението на природата в германски води, и ще се нуждае от анализ 
на риболовните дейности на всички риболовни кораби, действащи в (и около) 
защитените морски зони.   
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Допълнение 1. Определения на типовете морски местообитания. 
Актуализация на „Наръчника за тълкуване на 
местообитанията на Европейския съюз“ 

Допълнение 2. Списъци на съществуващи морски типове местообитания и 
видове за отделните държави-членки 

Допълнение 3. Примери за начини за използване на матрицата като 
средство за управление и вземане на решения 

Допълнение 4. Добър опит и примери на осъществяване на Натура 2000 в 
морската околна среда, включително проекти по LIFE 

Допълнение 5. Библиография 
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