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Ръководство за
Прилагане на директивите за 
птиците и местообитанията 
в речните устия и 
крайбрежните зони
Резюме

Околна среда



За брошурата

Екосистемите на устията и крайбрежията са сред най-
динамичните и продуктивни в света. Те имат висока стопанска 
и екологична стойност. Там са разположени пристанищни 
и навигационни канали, които са жизненоважни за 
международната търговия в Европа; устията и крайбрежията 
обаче, са и от първостепенно значение за дивата природа, 
особено за мигриращите и размножаващите се птици, както и 
заради богатите си природни ресурси.

Обобщените тук насоки целят да подпомогнат съчетаването 
на опазването на природата в устията и крайбрежията 
с необходимостта от увеличаване на капацитета на 
пристанищата, за да се отговори на нуждите на европейския 
транспорт. Тук е разгледано прилагането на Директивите 
за птиците и местообитанията по отношение на устията и 
крайбрежията, със специално внимание върху драгирането 
и развитието на пристанищата. Целевата аудитория и 
потребителите на насоките са местните, регионалните 
и националните или федералните компетентни органи, 
властите на пристанищата и водните пътища, операторите, 
промишлеността, драгиращите компании и асоциации, 
индустрията за морски услуги, екологични НПО, агенции 
за опазване на околната среда и управляващите на зони по 
Натура 2000.

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/euopean-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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•	 Рамковата директива за водите (РДВ) - 2000/60 / EC - 
установява рамка за защита на всички повърхностни води 
(реки, езера, преходни и крайбрежни) и подземни води на 
равнище ЕС.
•	 Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) - 
2008/56 / EC - установява рамка за опазване и възстановяване 
на морските екосистеми.

Стопанското значение на европейското крайбрежие 
е разгледано в Интегрираната морска политика на ЕС. 
От приемането и през 2007 г., тя има за цел да осигури 
устойчивото развитие на европейската морска икономика 
и да защити по-добре морската среда чрез холистичен, 
интегриран подход. Европейската политика за пристанищата 
има за цел създаването на европейска пристанищна система, 
способна да се справи с бъдещите предизвикателства пред 
европейските транспортни нужди.

Законодателна рамка

Директивите за птиците и местообитанията са крайъгълните 
камъни на политиката на ЕС за биоразнообразието. Те дават 
възможност на държавите-членки да работят заедно, в единна 
и силна законодателна рамка, за да опазят най-ценните видове 
и местообитания на Европа в целия им естествен ареал в ЕС. И 
двете директиви изискват от държавите-членки да определят 
конкретни сухоземни и морски зони, които заедно съставляват 
мрежата Натура 2000. Целта на мрежата Натура 2000 е да 
осигури дългосрочното оцеляване на най-застрашените 
видове и местообитания в Европа. Други разпоредби на 
директивите включват строга система за защита на видовете, 
както и схеми за мониторинг и докладване.

Устията и крайбрежията включват широк спектър от 
различни типове местообитания, повечето от които 
са защитени съгласно Директивите за птиците и 
местообитанията. Законодателството на ЕС за опазване на 
природата не изключва стопански дейности в, и около Натура 
2000 зоните. Член 6 от Директивата за местообитанията играе 
решаваща роля в управлението и устойчивото използване 
на зоните, които съставляват мрежата Натура 2000. Той 
предвижда поредица от процедури, които да гарантират, 
че икономическото развитие ще върви ръка за ръка с 
опазването на природата. Този член изисква всеки план или 
проект, за който е вероятно да има значителен отрицателен 
ефект върху една или повече зони от Натура 2000, да бъде 
подложен на Оценка за съвместимост (ОС) в съответствие с 
Член 6, Параграф 3, за да се разгледат последиците му върху 
зоната(ите).

Следните директиви на ЕС в областта на околната среда също 
са свързани с разработването на планове и проекти в устията 
и крайбрежията:
•	 Директивата за стратегическа екологична оценка (СЕО) - 
2001/42 / EC - за оценка на въздействието на някои планове и 
програми върху околната среда.
•	 Директивата за оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС) - 2014/52 / ЕС - за оценка на въздействието на 
някои публични и частни проекти върху околната среда.
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Въпроси, предизвикващи безпокойство

Въздействия върху устията и крайбрежията
Човешките дейности по крайбрежията и устията могат да 
бъдат много разнообразни, вариращи от урбанизация, 
навигация или драгиране до създаване на аквакултури, 
промишленост или водовземане. Тези дейности, взети 
поотделно или в комбинация, биха могли да имат значителни 
въздействия върху целите за опазване на природата в тези 
райони. Примери за въздействия, свързани с водните пътища 
и пристанищните дейности, са илюстрирани по-долу.
•	 Драгажни дейности: капиталното драгиране - създаване, 
удълбаване или разширяване на пристанища, басейни, канали 
и яхтени пристанища с цел обслужване на по-големи кораби; 
поддръжащото драгиране - поддържане на съществуващите 
водни пътища, пристанища и канали; както и преместването 
на драгажния материал, влияят върху хидродинамичния 
режим и геоморфологията на устието. Това може да промени 
баланса и потока на седиментите и локализацията на 
местообитания, изграждащи екосистемите на устията и 
крайбрежията (напр. тинести или пясъчни морски плитчини). 
Капиталното драгиране може да обърне тенденцията на 
запълване на устието и да повлияе на равновесното му 
състояние, тъй като удълбаването на устието може да позволи 
на нахлуващата морска вода да навлезе навътре срещу 

речното течение, да засили въздействието на вълните върху 
брега, да промени приливно-отливните обхват и течения. 
Има също така случаи, когато драгажният материал може 
да се оползотвори, напр. за увеличаване на седимента, 
който постъпва към брега, въпреки че е необходимо да се 
вземат мерки, за да се предотврати затрупването на важни 
сублиторални съобщества. Това показва необходимостта от 
прецизна оценка на хидродинамичните последици в речните 
устия и крайбрежните води. Внимателното планиране на 
драгирането и преместването на изкопания материал е 
неразделна част от схемите за управление на седиментите.
•	 Дейности по поддръжката: подмяната или инсталиране на 
навигационни знаци, пилоти, светлини, схемите за движение 
и съоръженията за акостиране, разширяването на хелинги 
и вълноломи, поддържането на пластични вълноломи, 
укрепленията за защита от наводнения и вълни, могат да имат 
неблагоприятно въздействие върху целите на опазването на 
защитени устия и крайбрежни зони.
•	 Усвояване и използване на земя за пристанища: 
изграждането на нова инфраструктура (терминали, 
железопътни линии, тръбопроводи, пътища, нови 
промишлени площадки и др.) за обслужване на пристанището, 
също може да засегне близките зони от Натура 2000. В някои 
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райони, поради липса на пространство за пристанища, може 
да се наложи усвояване на земя от морето, което от своя 
страна ще изисква схеми за компенсиране на природата.
•	 Дейности по търговско корабоплаване: в пристанищата 
те включват управление / движения на кораби и товарни 
дейности. Движението на кораби през устия и крайбрежни 
води би могло да повлияе на характеристиките на 
местообитанието, както чрез пораждането на вълни, така 
и чрез предизвикана от витлата мътност във водния стълб. 
Последиците от движенията на съдове могат да бъдат или 
вредни, напр. ерозиране на приливните зони в устията и 
/ или превръщането на седиментите обратно в суспензия, 
или полезни, напр. аериране на водния стълб. Шумът от 
корабоплаването (над и под водата) може да обезпокои 
защитени морски животни. Превозването на твърди насипни 
товари може да доведе до запрашаване и замърсяване на 
въздуха, а баластните води могат да спомогнат за въвеждане 
на чужди видове. Превозването на течни товари може да изис- 
ква разтоварване посредством тръбопроводи, което носи 
потенциален риск от течове, емисии и разливи. И не на пос- 
ледно място, движението на съдовете носи риск от злополуки.
•	 Промишлени комплекси: промишлените комплекси в 
пристанищните райони (рафинерии, електроцентрали, 
центрове за твърди и течни товари, контейнерни терминали), 
както и промишлените дейности, корабоплаването и трафика, 
имат специфично въздействие върху околната среда. Техните 
кумулативни ефекти могат да доведат до неблагоприятни 
екологични последици за околните Натура 2000 зони.

Изменение на климата
Крайбрежията са сред най-уязвимите от изменението на 
климата райони, тъй като са чувствителни към повишаването 
на морското равнище, съчетано с повишени рискове от 
бури, интензивни валежи и внезапни наводнения, водещи 
до широкомащабни щети върху застроените райони и 
инфраструктурата. Мерките за защита от наводнения, 
като изграждане на диги, усвояването на земя и други 
видове съоръжения за защита от морето, могат да доведат 
до явлението „брегово свиване“, при което естествените 
крайбрежни процеси разполагат с все по-малко пространство 
за приспособяване към ерозионни сили или към промени 
като покачването на морското равнище. „Бреговото свиване“ 
се среща най-често в низинни и заливни области, които 
биха се приспособили към промените в морското равнище, 
бурите, приливите и отливите по естествен път, но това става 
невъзможно поради изградените от човека съоръжения. За да 
се предотврати „бреговото свиване“ в устията и крайбрежните 
зони са необходими иновативни мерки.

Изменението на климата ще засегне силно природната 
среда на Европа и почти всички сектори на обществото и 
икономиката. Повишаването на морското равнище ще намали 
защитния ефект на вълноломите и кейовите стени, от друга 
страна периодите с намалени валежи във водосборните 
басейни на реките могат да доведат до по-ниски нива на 
оттичащата се вода и по-високи нива на седиментация в 
устията.
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Основни препоръки

Ръководството предоставя редица препоръки и добри 
практики, обхващащи следните аспекти:

Цели на опазване в динамични среди
Разработването на цели на опазване на устията и крайбрежни- 
те зони, защитени от мрежата Натура 2000, е истинско 
предизвикателство, тъй като екосистемите в тези райони са 
много сложни и динамични. Преди определянето на целите 
на опазване, е важно да се разбере как функционират такива 
сложни екосистеми, как се развиват “морфологично” и как 
могат да бъдат повлияни от антропологичния натиск и  
изменението на климата. Физичните процеси и морфологич-
ната еволюция на конкретните устия и крайбрежни зони 
трябва да бъдат подробно проучени. Компетентните органи 
следва да установят най-добрите и надеждни съвременни 
научни данни, които да послужат за основа за определяне на 
природозащитни цели за такива екосистеми. 
Целите и мерките за опазване следва да се основават на 
оценката на местния природозащитен статус на защитени 
местообитания и видове, свързаната с това важност на 
зоната за целостта на Натура 2000 и за поддържане или 
възстановяване на благоприятно природозащитно състояние 
на такива местообитания и видове. 

Консултациите с властите, отговорни за пристанищата и 
водните пътища, трябва да се провеждат в началния етап на 
процеса по разработване и прилагане на мерки за опазване 
на защитените зони по Натура 2000, разположени близо до 
пристанища или свързани чрез плавателен достъп. 
Целите на опазване не трябва да бъдат статични; напротив, 
те трябва да бъдат адаптирани към действителното 
развитие на природозащитното състояние на видовете и 
местообитанията и към развитието на други екологични 
фактори в сложна и динамична среда.

Интегрирано планиране
Плановете за управление на зоните по Натура 2000 
са препоръчителни, но не са задължителни съгласно 
Директивата за местообитанията. Въпреки това, те създават 
възможности за съвместяване на устойчивото икономическо 
развитие, въпросите на безопасността и достъпността с 
целите на опазване на природата.

Пространственото планиране и интегрираното управление 
спомагат за постигането на мерките за опазване на зоните и 
дават повече правна сигурност за проектите за развитие на 
пристанищата. Интегрираното планиране е начин за търсене 
на синергии и взаимно допълване; то предоставя инструмент 
за насърчаване на социалната отговорност и устойчивото 
развитие. То предотвратява парадоксални явления, 
конфликти и преди всичко конкуренцията за пространство. 
Интегрираното пространствено планиране, след 
Стратегическа екологична оценка, следва да се прилага 
винаги когато е възможно, като начин за предвиждане на 
трудности и неблагоприятни въздействия върху околната 
среда и избягване на потенциални конфликти и забавяне в 
разработването на проекти. Пространственото планиране 
трябва да прави ясно разграничение между стратегическото 
ниво и нивото на проекта. Оценките на стратегическо ниво 
могат да бъдат опростени, като се избягва разглеждане на 
обикновени подробности, свързани с проекта. 
Националните, регионалните и местните компетентни органи,  
отговорни за управлението на Натура 2000 зоните, трябва  
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Насоки за плановете за управление 
на Натура 2000
За Натура 2000 зони, по-специално за такива, които са 
в непосредствена близост до пристанищни или други 
промишлени дейности, трябва да бъдат разработени 
интегрирани планове за управление.

Властите на пристанищата и водните пътища трябва 
да се включат активно в изготвянето на плановете за 
управление на Натура 2000 зоните, разположени в близост 
до пристанищата и свързаните с тях водни пътища.

Стратегическите плановете за пристанищата, плановете 
за управление на речните басейни по Рамковата 
директива за водите и плановете за управление на 
Натура 2000 следва да бъдат координирани, и ако е 
възможно интегрирани, така че да се възползват напълно 
от потенциала на ситуации „всички печелят“.

Повтарящите се многократно дейности по поддръжката, 
необходими за улесняване на пристанищните операции 
и навигационния достъп, трябва да бъдат включени в 
плановете за управление и проектирани така, че да не 
влияят отрицателно върху целите за опазване на зоната.

проектирано като част от схемите за устойчиво драгиране и 
управление на седиментите.
•	 Поддържащите дейности в, или близо до Натура 2000 зона 
следва да бъдат проектирани целево за всяко конкретно 
устие или крайбрежие и да бъдат подкрепени от схема за 
мониторинг, която позволява откриването и навременното 
коригиране на непредвидени неблагоприятни последици за 
целите на опазването.
•	 За да се преодолеят всички неочаквани последици от даден 
план или проект, или липсата на ефективност на свързаните 
смекчаващи или компенсаторни мерки, трябва да се въведе 
утвърдена система, чрез която да се следят реалните 
въздействия, за да се адаптират мерките за смекчаване и 
компенсация, когато  е необходимо.

да работят в тясно сътрудничество с органите, отговарящи за 
пространственото планиране. Всички съответни заинтересо- 
вани страни, включително властите на пристанищата и 
водните пътища, операторите на терминали, природозащит-
ните НПО и други публични заинтересовани страни, трябва да 
бъдат включени в ранен етап на планиране, с цел съчетаване 
на социалните и икономическите интереси с целите на 
опазване на природата в, или в близост до Натура 2000 зони. 
Кумулативните ефекти на проектите трябва да се определят и 
оценят още при разработването на пространствените планове.

Разработване на проекти и дейности по поддръжка
Разработването на планове или проекти трябва винаги да се 
основава на взаимноизгодни стратегии с оглед постигането 
на двупосочни цели - както на природозащитните цели 
на Натура 2000, така и на социално-икономическите цели, 
според концепцията „работа с природата“.
•	 Мерките за предотвратяване или избягване на щети 
трябва винаги да се предпочитат пред компенсаторните 
мерки.
•	 Винаги трябва да бъдат предвидени предварителни 
преценки на потенциала за въздействие на даден план или 
проект върху зони от Натура 2000. Те са необходими, за да се 
реши дали даден план или проект има вероятност да окаже 
значително въздействие върху Натура 2000 зона и дали е 
необходима „Оценка за съвместимост“ по смисъла на Член 6, 
параграф 3 от Директивата за местообитанията.
•	 Винаги се препоръчва задълбочено и навременно 
консултиране със заинтересованите страни, за да се 
предотврати появата на възражения по време на процеса на 
получаването на разрешителни за  проекта.
•	 Конкретни насоки относно разпоредбите на Член 
6.3 са достъпни онлайн, както и такива, отнасящи се до 
разпоредбите на Член 6.4 от Директивата за местообитанията, 
които следва да се прилагат,  когато ще бъде разрешено 
увреждащо развитие при липса на алтернативни решения. 
Тогава се изискват компенсаторни мерки, които да 
компенсират напълно всяка загуба или увреждане на зоната.
•	 Поддръжката на пристанищата и навигационният достъп 
следва да се разглеждат в контекста на интегрирани 
планове за управление на целия воден път или засегнатата 
Натура 2000 зона. Капиталното драгиране трябва да бъде 



Допълнителна литература
Ръководство на ЕК относно „Прилагане на директивите за 
птиците и местообитанията в речните устия и крайбрежните 
зони“: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Estuaries-BG.pdf 

Ръководства за процедурата за Оценка на съответствието и 
разпоредбите на Член 6, параграфи 3 и 4 от Директивата за 
местообитанията са достъпни на уебсайта за Натура 2000 на 
Комисията: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Често задавани въпроси за Натура 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/faq_bg.htm

Работа за създаване на синергии между Рамковата директива 
за водите, Рамковата директива за морска стратегия и 
Директивите за местообитанията и птиците: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/Compilation%20WFD%20MSFD%20HBD.pdf

Преглед на основните разпоредби на Рамковите директиви 
за водите и морската стратегия, Директивите за птиците, 
местообитанията и наводненията: https://publications.europa.
eu/bg/publication-detail/-/publication/cce60733-c81e-11e6-a6db-
01aa75ed71a1

Natura 2000 viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/
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