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За брошурата

Понастоящем повечето рибни стопанства в света надвишават 
или са на границата на устойчивата експлоатация. Успоредно 
с това, потреблението на риба за храна в света се е удвоило 
през последните десетилетия, със съответното нарастване на 
аквакултурите, които стават все по-важни при осигуряването 
на риба и морска храна.

Основни предизвикателства пред сегашното и очакваното 
бъдещо разширяване на аквакултурите във вътрешните води 
и моретата, са осигуряването на пространство и екологичната 
устойчивост, особено по отношение на защитените територии 
и свързаните с тях разрешителни процедури. Това важи 
особено за Натура 2000 - мрежата от зони за опазване на най-
редките и най-застрашени видове и местообитания в Европа 
в съответствие с Директивите на ЕС за местообитанията и 
птиците, които са крайъгълните камъни на политиката на ЕС 
за биоразнообразието.

Целта на Ръководството Аквакултури и Натура 2000, 
обобщено в брошурата, е да улесни запознаването с, и 
прилагането на законите на ЕС, свързани с Натура 2000 и 
аквакултурите, за да се разберат по-добре природозащитните 
цели на защитените зони, да се популяризират най-добрите 
практики, показващи как природозащитните разпоредби 
могат да се съчетаят с развитието на устойчиви аквакултури.

В целия Европейския съюз съществуват стотици 
информационни центрове „Europe Direct“. Адресът на 
най-близкия до Вас център ще намерите на:  
https://europa.eu/european-union/contact_bg

Безплатен телефон: 00 800 67 89 10 11 (някои 
оператори таксуват обажданията).

Ел. поща: https://europa.eu/european-union/contact_bg

Информация за Европейския съюз на всички 
официални езици на ЕС е достъпна на уебсайта 
Европа: https://europa.eu/european-union/index_bg

Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и 
платени публикации на адрес:  
https://publications.europa.eu/bg/publications

Копия от безплатни публикации могат да бъдат 
получени от Europe Direct или от Вашия местен 
информационен център (виж https://europa.eu/
european-union/contact_bg)

Порталът на ЕС за свободен достъп (http://data.europa.
eu/euodp/bg/home) осигурява масиви с данни от ЕС. 
Данните могат да се изтеглят и използват безплатно, 
както с идеална, така и с търговска цел.
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•	 Рециркулационни системи (РС) са наземни системи, 
използващи водата повторно след механична, химична и 
биологична обработка.
•	 Садковите стопанства в езера и реки предоставят 
ограничени, но значими възможности за сладководни 
аквакултури в определени басейни.

Интегрални аквакултури
Интегралните аквакултури са набор от култури с 
разнообразно подхранване, интегриращи аквакултурата с 
други дейности, като селско стопанство и др. Интегралните 
аквакултури с разнообразно подхранване (ИАРП) включват 
организми от различните трофични нива на екосистемата 
(напр. риби, мекотели, водорасли), така че страничните 
продукти на едни са храна за други. Такива системи могат да 
се използват за рециклиране на хранителните „отпадъци“ 
от видовете от по-високо ниво в отглеждането на видове 
със стопанска стойност от по-ниско ниво. Някои страни са 
започнали пилотни проекти за интегрални аквакултури.

Аквакултурите в ЕС

Аквакултурата представлява отглеждане или култивиране 
на водни организми чрез техники за увеличаване на 
производството на въпросните организми над естествения 
капацитет на околната среда. Организмите остават 
собственост на физическо или юридическо лице през целия 
период на отглеждане или култивиране, до добиването 
им. Аквакултурата се характеризира чрез различни 
параметри, например отглежданите видове, типа на 
културата, интензивността на производството или вида на 
производството. Познаването им е ключово при определяне 
на въздействията на аквакултурите върху околната среда.

Аквакултурите в ЕС са представени от три основни подтипа 
с различни история и характеристики. Това са отглеждането 
на черупчести организми (57% от общото производство през 
2009 г.), отглеждане на сладководна (18%) и на морска риба 
(25%). Фермите за черупчести произвеждат почти толкова, 
колкото фермите за риби, но допринасят само около 34% от 
общата стойност.

Морски и крайбрежни аквакултури
•	 Ферми за черупчести: основно на базата на екземпляри, 
родени в дивата природа и на естествени хранителни вещес-
тва; в Европа това са основно черни миди. В ЕС от значение са 
и отглеждането на стриди и миди, различни от черните.
•	 Морски ферми за риба: могат да се групират според 
местонахождението си, т.е. да бъдат в крайбрежната зона или 
в морето. Крайбрежните ферми могат да са разположени в 
лагуни или във вътрешни езерца и водоеми.

Сладководни аквакултури
Различните системи за производство на сладководна риба 
в ЕС се групират според интензивността на производството, 
системата за управление на водните ресурси и според 
използваните видове.
•	 Басейновото рибовъдство е най-стария пример за 
аквакултура в Европа, датиращ от Средновековието.
•	 Проточни системи: в традиционните системи водата 
преминава през аквакултурата веднъж, след което се връща 
във водната среда.



4

Директивите на ЕС за природата

Директивата за хабитатите (92/43/EEC) се базира на 
презумпцията, че природните местообитания в ЕС 
продължават да се влошават, и че нарастващ брой диви 
видове, част от природното наследство на ЕС, са сериозно 
застрашени. Директивата цели възстановяване или 
поддържане на благоприятния им природозащитен статус 
чрез обявяването на Специални зони за опазване (СЗО), за да 
се създаде единна Европейска екологична мрежа – Натура 
2000. Мрежата включва и зони, определени за Специално 
защитени зони (СЗЗ) за опазване на дивите птици според 
Директивата за птиците (2009/147/ЕК).

Двете директиви защитават около 1 500 редки и застрашени 
вида и около 230 типа местообитания (включително морски 
и крайбрежни, сладководни, влажни зони и др.), така че да се 
поддържа или постигне благоприятния им природозащитен 
статус, особено чрез обявяване и управление на Натура 2000 
зоните.

Мрежата Натура 2000 се води от принципа за устойчивото 
развитие. Целта не е да се забранят човешките дейности, а 
да се гарантира, че те ще са съобразени с целите за опазване 
на дадената Натура 2000 зона (в зависимост от конкретните 
видове и местообитания от европейски интерес). Принципът 
е заложен в Чл. 6 от Директивата за местообитанията, според 
който в рамките на една Натура 2000 зона страните трябва да:
•	 предприемат мерки за опазване, съответни на 
екологичните изисквания на срещащите се в зоната типове 
защитени местообитания и видове (Чл. 6.1);
•	 избягват дейности, които увреждат значително видовете 
или влошават местообитанията им, както и типовете 
защитени местообитания (Чл. 6.2);
•	 следват процедурите, предвидени в Чл. 6.3 и 6.4, при 
планиране на инвестиции, които засягат Натура 2000 зона.
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Различните аквакултури оказват различно влияние и 
могат да имат отрицателно въздействие върху природата, 
като например загуба или влошаване на местообитания, 
безпокойство и изместване на видове, както и промени в 
естествените съобщества.

Ефектите на различните системи аквакултури зависят от 
редица фактори, включително хидрографските условия на 
мястото на стопанството, вида на култивираните организми 
и производствения метод, управленските практики и т.н. Те 
трябва да се отчитат при оценката на възможните рискове, 
заедно с чувствителността или уязвимостта на екосистемата 
към евентуален натиск от дейности по аквакултурата.

Таблицата илюстрира типа въпроси, които трябва да се имат 
предвид при оценката на различните видове системи за 
аквакултура. Трябва да се подчертае, че не е задължително 
потенциалните въздействия да се проявят или да са от 
значение за целите на опазване на дадена зона. Подхожда 
се случай по случай, за да се определят действителните 
въздействия, зависещи от условията на отглеждането и 
средата, както и мерките за смекчаване и съответните 
управленски мерки за избягването или минимизирането им.

Ръководството предлага конкретни идеи за мерки за 
смекчаване на последиците, които трябва да бъдат приети за 
всички аквакултури. Ето няколко примера:
•	 за морски садкови стопанства, контролът и 
ограничаването на плътността на запасите могат да намалят 
въздействията, причинени от конкретни органични отпадъци; 
докато подобряването на смилаемостта на храната, както и 
системите за намаляване на разхищението могат да смекчат 
тези въздействия;
•	 разполагането на саловете за черупчести и парагадите в 
райони с добър воден обмен и адекватното оразмеряване 
на фермата, чрез прогнозни модели за оценка на бентосното 
натоварване, могат да минимизират основните им възможни 
ефекти;
•	 за наземни басейнови системи за морски видове, 
възможна мярка за смекчаване е свързана с оттичащите се 

води, които преди заустването им в канал, свързващ лагуната 
с морето, се филтрират, утаяват и пречистват чрез утаителни 
басейни, позволяващи усвояването на хранителните 
вещества от микроводорасли.

Правилното прилагане на съответното Европейско и нацио- 
нално законодателство може да предотврати или минимизи-
ра голяма част от въздействията на аквакултурите. Освен 
това, собствениците на аквакултури полагат доброволно 
усилия за прилагане на добри управленски практики (напр. 

Таблица: Списък на проблемите, които трябва да се отчитат 
при различни типове аквакултура:

Крайбрежни и морски Сладководни

Възможни 
въздействия на 
аквакултурата
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Утаяване X X X X X X X X

Биохимични 
промени на водата X X X X X X X

Химично 
замърсяване X X X X X

Въздействие на 
инфраструктурата X X X X X X X

Безпокойство X X X X X X X X X X

Контрол на хищници X X X X X X X X X

Вътревидово 
кръстосване X X X X

Пренос на патогени X X X X X X X X

Неприсъщи видове* X X X X X X X X X

* Въвеждането и използването на неприсъщи видове в аквакултурите 
се регулира от Регламент 708/2007

Въздействия върху дивата природа и мерки за смекчаване
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правила за поведение, мониторинг, сертифициране), а 
биологичните аквакултури са насърчавани от ЕС.

Аквакултурите имат и благоприятно въздействие върху 
Натура 2000 зоните, осигурявайки екологични ползи и услуги 
и поддържайки подходящи местообитания (напр. водоеми) 
за видове от интерес за ЕС, например местообитания на 
водолюбиви птици.

Прилагане на добри практики в полза на опазването на 
биоразнообразието:
•	 Природният парк Ла Брен във Франция обхваща 
близо 4 000 езерца, създадени от човека през късното 
Средновековие. В парка се прилагат аква-екологични мерки 
за възстановяване или поддържане на благоприятни условия 
за насекоми, земноводни, птици и риби (създават се водни 
огледала и плитчини или тръстикови масиви, засаждат се 
лилии, отстраняват се инвазивни върби и др.) за поддържане 
на растителните пояси, избягване на торенето, за управление 
на неприсъщи видове като нутрия, ондатра и раци (стрелба, 
улавяне, използване на филтри) и др.
•	 В някои рибарници в Словакия не се разрешава 
отстраняването на водната растителност, което е довело до 
появата на петна от папур (Typha) и тръстика (Phragmites). Те 
са станали места за размножаване на птици като червена и 

нощна чапла, лопатарка, тръстиков блатар, голям и малък 
воден бик, червеноврат и черноврат гмурец (сега редки) и 
белоока потапница.
•	 В Чехия, рибарникът Несит, част от Натура 2000 зона 
Рибарници Леднице, включва лятно пресушаване като 
управленска мярка за създаване на подходящи условия за 
халофилни растения на открити езера и за някои застрашени 
водолюбиви птици.

Насърчаване на системите, които осигуряват ползи и 
услуги от околната среда:
•	 Културите от черупчести осигуряват екосистеми услуги 
чрез отстраняване на органични вещества от еутрофните 
екосистеми (биоекстракция). Черните миди се култивират 
като метод за управление на качеството на водите в райони 
с разпръснати източници на органично замърсяване, напр. в 
Швеция.
•	 Черупчести и морски водорасли могат да се култивират 
в комбинация с рибовъдство, в интегрални аквакултури 
с разнообразно подхранване (ИАРП), където се събират 
черупчести организми и морски водорасли, за компенсация 
на обогатяването на хранителните вещества в резултат от 
подхранването на риба. Методът се разработва в Норвегия и 
по Средиземноморието.
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Ползите от стратегическото планиране

Стратегическият подход към целите на различните секторни 
политики позволява те да се разглеждат комплексно, в широк 
географски район, за да може да се изготви по-съгласувана 
рамка в полза на регионално развитие, която да минимизира 
конфликтите, когато е възможно.

Устройственото или секторно планиране, заедно със 
свързаната с него стратегическа екологична оценка, е 
ключово за осигуряването на насоки и надеждни данни за 
местоположението на аквакултурата, дава увереност на 
инвеститорите, позволява избягване на местни конфликти и 
съвместява аквакултурите и природозащитните цели.

Разработването и прилагането на морско устройствено 
планиране, заедно с интегрираното управление на 
крайбрежията, може да улесни определянето на местата за 
аквакултури - с подходящо качество на водата, като гарантира 
защита на районите с чувствително биоразнообразие и 
предвиди рисковете, напр. промени в климата, наводнения 
или брегова ерозия.

Финландският план за избор на 
площадки за аквакултури
Планът за избор на площадки за аквакултури в 
Югозападна Финландия и Сатакунта е пример за 
регионално планиране. Планът за избор е подготвен от 
представителна регионална експертна работна група, 
с делегати от индустрията с аквакултури, екологичните 
и риболовни власти, регионални организации за 
планиране и изследвания. Определени са подходящите 
и са изключени неподходящите места. Моделирана е 
широка предпазна зона за гнездовия период около 
островите в зоните от Натура 2000. Това намалява 
вероятността рибовъдните ферми за влияят значително 
върху природните ценности, защитени в Натура 2000 
зоните.
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Членове 6.3 и 6.4 на Директивата за местообитанията залагат 
процедурите, задължителни при планиране на инвестиции, 
които засягат Натура 2000 зона. Процедурата предвижда 
три етапа: преценка, оценка за съвместимост (ОС) и при 
изключителни случаи – дерогация. Всеки етап определя дали 
са необходими следващи стъпки в процеса.

Етапът на преценка цели да определи дали даден план или 
проект може “… да има значително въздействие ...” върху 
Натура 2000 зона, което означава, че ще бъде необходима 
оценка за съвместимост. Тя се прилага за отделни планове 
или проекти, или в комбинация с други планове или проекти. 
Възможно е даден проект за аквакултура да няма значително 
въздействие, но да се проявят значителни кумулативни 
ефекти, ако той се разгледа в комбинация с други планове или 
проекти в района (други рибни стопанства или инвестиции).

Оценката за съвместимост (ОС) трябва да разглежда 
възможните въздействия върху целите на опазване 
в Натура 2000 зоната от всички аспекти на плана или 
проекта и да обхваща всички етапи, напр. подготовка на 
площадката, изграждане или монтаж на инфраструктурата 
и съоръженията, експлоатация и поддръжка, извеждане от 
експлоатация и др. Трябва да се определят всички възможни 
влияния на планираните аквакултури - директни (напр. 
утаяване на морското дъно) или предизвикани в по-голям 
мащаб (напр. обогатяване с хранителни вещества), които 
могат да имат значителни въздействия върху целите на опаз- 
ване в Натура 2000 зоната, както и да се отчетат чувствител-
ността и уязвимостта на съответните видове и местообитания 
към тях, за да се оцени риска от значителни въздействия.

Мерките за смекчаване са неразделна част от даден план 
или проект и трябва да се имат предвид по време на ОС. В 
контекста на аквакултурите, те трябва да се разбират като 
технически осъществими решения, които вредят минимално 
на местообитанията и видовете и целостта на Натура 2000 
зоната, особено ако няма алтернативи за местата.

След като се оценят възможните въздействия на плана 
или проекта, трябва да се определи дали той ще засегне 
интегритета на Натура 2000 зоната, самостоятелно или в 
комбинация с други планове или проекти.

Процесът на вземане на решения се води от принципа за 
предотвратяване. Акцентът е върху обективното доказва-
не, с надеждни подкрепящи аргументи, че няма да има 
неблагоприятни последици за интегритета на Натура 2000  
зоната. Липсата на научни данни или информация за потенци-
алния риск или значимостта на въздействията, не може да 
бъде причина за продължаване на плана или проекта.

Третият етап от процеса се прилага, когато са възможни 
неблагоприятни последици за целостта на съответната 
Натура 2000 зона. Член 6.4 от Директивата за 
местообитанията задава условията, при които компетентният 
орган може да разреши план или проект при изключителни 
обстоятелства. Те включват липсата на алтернативи, 
наличието на императивни причини за преобладаващ 
обществен интерес и приемането на всички необходими 
компенсаторни мерки. Тези мерки са “последна резерва” и 
се използват само когато е взето решение да се пристъпи 
към план или проект, който може да има неблагоприятно 
въздействие върху целостта на Натура 2000 зоната.

Процедури при проектиране на аквакултури в Натура 2000 зона
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ОС на развитието на аквакултури в Пристанище 
Касълмейн СЗО и СЗЗ (Ирландия )

За множеството аквакултури и съпътстващи проекти в 
Пристанище Касълмейн СЗО и СЗЗ е направена пълна Оценка 
за съвместимост. ОС разглежда специфичните цели на 
опазване, определени от природозащитните власти (Служба 
за националните паркове и дивата природа) като:
•	 Поддържане на благоприятно природозащитно състояние 
на следните видове: морска и речна минога, сьомга, видра, 
видове водорасли, червеногуш гмуркач, корморани, черна 
гъска, фиш, зеленоглава и шилоопашата патица, планинска 
и траурна потапница, стридояд, пясъчен дъждосвирец, 
трипръст брегобегач, пъстроопашат крайбрежен бекас, 
малък червеноног и голям зеленокрак водобегач, 
камъкообръщач и червеноклюна гарга.
•	 Поддържане на благоприятно природозащитно състояние 
на следните местообитания: естуари, тинести и пясъчни 
морски плитчини, които не се покриват от морски води 
при нисък прилив, едногодишна растителност върху 
морски крайбрежни наноси, многогодишна растителност 
на каменисти брегове, Salicornia и други едногодишни 
растения, образуващи колонии върху тинести и пясъчни 
терени, Атлантически солени ливади (Glauco-Puccinellietalia), 
Средиземноморски солени ливади (Juncetalia maritimi), 
зародишни подвижни дюни, подвижни дюни по 
крайбрежната ивица с Ammophila arenaria (бели дюни), 
неподвижни дюни с тревиста растителност (сиви дюни), дюни 
със Salix arenaria, влажни понижения между дюните.
•	 Възстановяване на благоприятното природозащитно 
състояние на алувиалните гори с черна елша (Alnus glutinosa) 
и планински ясен (Fraxinus excelsior).

По-долу е представен пример за конкретни цели на опазване 
на морско местообитание, включено в Приложение I на 
Директивата за местообитанията, които улесняват процеса на 
ОС.

Цел: Да се поддържа благоприятното природозащитно 
състояние на местообитание Тинести и пясъчни плитчини, 
които не се заливат от морски води при нисък прилив в 
Пристанище Касълмейн, което се определя от следните 
атрибути и задачи:
•	 Задача 1: постоянната площ на местообитанията е стабилна 
или нараства, в резултат на естествени процеси.
•	 Задача 2: обхватът на доминираното от Морска трева 
съобщество се запазва, в резултат на естествени процеси.
•	 Задача 3: запазване на естественото състояние на следните 
съобщества: комплекс от типа Приливно-отливни комплекси 
от глинесто-фини пясъци; Фини и глинесто-фини пясъци с 
комплекс от полихета; Приливно-отливни пясъци с Nephtys 
cirrosa.

Пример за цели на опазването, отчетени при Оценката за съвместимост
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