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ОБОБЩЕНИЕ  

 
Значение на селскостопанската дейност в рамките на „Натура 2000“ 

Селското стопанство има сериозен принос за биологичното разнообразие 
благодарение на вековните разнообразни селскостопански традиции, довели до 
развитието на сложна смесица от полуестествени местообитания в целия ландшафт. 
Това от своя страна е привлякло богата гама от растителни и животински видове. 

Държавите — членки на ЕС, са приели два основни законодателни акта на ниво ЕС — 
Директивата за местообитанията1 и Директивата за птиците2 — с които се цели 
опазването на най-ценните европейски видове и местообитания в целия им естествен 
ареал на територията на ЕС. Централен елемент от тези директиви за опазване на 
природата е създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ на територията 
на целия ЕС, които трябва да бъдат управлявани и защитавани, за да се гарантира 
опазването на местообитанията и видовете от интерес за Общността. Защитените зони 
по „Натура 2000“ не са обаче строго защитени територии, в които систематично се 
забраняват всички дейности. Вместо това е възприет различен подход: напълно се 
отчита, че хората представляват неразделна част от природата и че човекът и 
природата функционират най-добре в партньорство.  

Много от местообитанията и видовете, които са защитени по силата на Директивата за 
местообитанията и Директивата за птиците, са зависими от селскостопанските 
практики или са свързани с тях3. Понастоящем оцеляването на тези местообитания и 
видове зависи от създадените на местно ниво екстензивни селскостопански системи и 
практики. През последните 50 години обаче, вследствие на съчетаното въздействие на 
интензификацията на стопанствата и изоставянето на земята, се наблюдава сериозно 
намаляване на биологичното разнообразие в земеделската земя.  

Фактът, че земеделската земя представлява около 40 % от общата площ, включена в 
„Натура 2000“, отразява важността на земеделските стопани за мрежата „Натура 2000“. 
Тъй като високата степен на биологично разнообразие обикновено е свързана с ниско 
ниво на селскостопанска производителност, по-голямата част от земеделската земя в 
„Натура 2000“ се намира в по-отдалечени, неплодородни или недоходни 
селскостопански райони. Типични примери за това са алпийските ливади и пасища, 
степните равнини, откритите пусти полета и влажните затревени площи.  

Повечето селскостопански системи с нисък интензитет, които са включени в „Натура 
2000“, обикновено са се развили с течение на времето, като структурите на 
стопанствата и селскостопанските практики са добре приспособени към местните 
условия (Oppermann et al, 2012). Като цяло те включват:  

                                                      
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. 
Консолидирана версия 1. 1. 2007 г. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
2 Директива 2009/147/ЕО на Съвета относно опазването на дивите птици, кодифицирана версия на 
Директива 79/409/ЕИО. На разположение на адрес http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:BG:PDF  
3 Със селското стопанство тясно са свързани 255 биологични вида и 57 типа местообитания от интерес за 
Общността. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01992L0043-20070101:BG:NOT
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:BG:PDF
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 животновъдни системи, при които фуражните площи са покрити предимно с 
полуестествена растителност, в това число пасища, пустош и храсталаци;  

 растениевъдни системи с нисък интензитет (напр. върху бедни почви, сухи, солени 
или блатисти площи или в отдалечени местности), често в сеитбооборот с 
полуестествена растителност в площи под угар;  

 постоянни насаждения с нисък интензитет като стари овощни и маслинови 
градини, управлявани по традиционен начин;  

 селскостопански системи от смесен тип, включващи полски култури и/или трайни 
насаждения и животновъдство. Тези селскостопански системи обхващат също така 
земеделска земя с многообразие от селскостопански дейности с нисък интензитет 
и ценни особености на ландшафта, което може да способства за висока степен на 
биологичното разнообразие на видовете.  

Някои видове по „Натура 2000“ се срещат и на интензивно управлявани земеделски 
земи. Те включват някои зимуващи популации гъски и лебеди с международна 
важност, които през зимата се хранят на интензивно управлявани затревени площи и 
площи със зърнени култури. 

Наблюдава се значително припокриване между площите със земеделска земя с висока 
природна стойност (ВПС) и земеделската земя в „Натура 2000“, тъй като обработваните 
площи, в които има местообитания и видове от интерес за Общността, се определят 
като земеделска земя с ВПС. 

В някои от тези територии съществуващите селскостопански системи и практики вече 
са съвместими с опазването на видовете и местообитанията, за които защитената зона 
е била определена по „Натура 2000“, и ще се акцентира върху намирането на начини 
да продължи подпомагането на тези селскостопански практики и да се отдаде 
дължимото признание на съответните земеделски стопани. В други територии е 
възможно традиционните селскостопански практики да са били изоставени или да са 
преминали към друга форма на селско стопанство, която не е така съвместима с 
природните условия, и в такъв случай ще се наложи да се намерят начини отново да 
бъдат въведени съвместими селскостопански системи или съществуващите практики 
да се коригират по такъв начин, че да допринасят за опазването на местообитанията и 
видовете от интерес за Общността, за които е била определена защитената зона.   

Това налага да се възприеме подход на стабилно партньорство между съответните 
земеделски стопани, публичните органи, отговарящи за политиките в областта на 
селското стопанство и природата, и гражданското общество като цяло. Целта на 
настоящите насоки е да се поясни как това партньорство може да функционира 
ефективно в полза на всички. В документа е представен преглед на основните 
въпроси, които следва да бъдат разгледани във връзка с отношението между селското 
стопанство и „Натура 2000“, и са предложени множество практически идеи, примери и 
препоръки за управлението на земеделската земя в защитени зони по „Натура 2000“, 
основани на добрите практики от опита на държавите членки от целия ЕС.   

Основни фактори за земеделската земя в „Натура 2000“ и за натиска върху нея  

В много селскостопански райони екстензивното животновъдство става недоходно, 
което води до изоставяне или интензификация поради липсата на финансово 
подпомагане (Beaufoy and Marsden, 2010). 
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Изоставянето на традиционните екстензивни селскостопански практики представлява 
най-важният натиск върху ключовите местообитания и видове от интерес за 
Общността, намиращи се в земеделски земи. Изоставянето на селскостопански 
дейности се дължи на сложна съвкупност от фактори, които застрашават 
жизнеспособността на селското стопанство при текущото земеползване и социално-
икономически контекст във всеки район (Keenleyside and Tucker, 2010). Селското 
стопанство в тези райони е изправено пред предизвикателства, които се дължат на 
комбинация от социални, икономически, политически и екологични фактори, като 
например спад в цените на месото, ограничения, свързани с трудовите ресурси и 
времето, лош достъп до пазари, застаряване на населението в селските райони, ерозия 
на почвата и ограничения за производителността и механизирането, обусловени от 
географски фактори като стръмни склонове или ниска плодородност на почвата (IEEP 
and Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010). Прогнозните оценки показват, че 
към момента на най-голям риск от изоставяне са изложени планинските и хълмистите 
райони (Keenleyside & Tucker, 2010). 

Вторият по значимост натиск върху ключовите местообитания и видове в земеделски 
земи е интензификацията на управлението. През последните сто години и особено 
след 50-те години на XX век движещите сили на развитие на селското стопанство (като 
повишаването на цените и разрастването на стоковите пазари, технологичният 
напредък и пазарните мерки, както и подпомагането по линия на ОСП) доведоха до 
широкомащабни подобрения в селското стопанство и интензификация на 
управлението. Тези обстоятелства породиха значителни промени в местообитанията в 
земеделски земи, при които бяха изгубени много от оставащите естествени и 
полуестествени елементи, в резултат на което селскостопанските системи бяха 
изменени и опростени. Много от местообитанията са засегнати от комбиниране на 
изоставянето в някои райони и интензификацията в други райони. 

Подпомагане на селскостопанската система 

Много селскостопански системи в рамките на „Натура 2000“ са застрашени. 
Земеделските стопани, които осъществяват основните дейности, свързани с 
управлението на ключовите местообитания и видове, често работят при трудни 
условия, като използват трудоемки системи върху трудна за обработване земя. Те са 
изключително уязвими към икономически натиск, който може да ги принуди да 
изоставят своите традиционни селскостопански системи, а в някои случаи изобщо да 
преустановят производството.  

Ето защо е важно да се създаде интегриран пакет от подпомагане за земеделски 
стопани по „Натура 2000“, с който първо да се гарантира икономическата 
жизнеспособност на екстензивната селскостопанска система, от което зависи 
благоприятното управление, и второ да е насочен към специфичните практики за 
управление, които са нужни за опазване на ключовите местообитания и видове. 

Първият приоритет е насочен към основните заплахи от изоставяне и интензификация, 
като се гарантира, че земеделският стопанин може да продължи (или да възобнови) 
обработването на земята и че екстензивната селскостопанска система ще продължи да 
съществува. Общата цел е да се гарантира икономическата жизнеспособност на 
селскостопанската система, а за постигането на тази цел може да помогне 
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целенасоченото подпомагане за изграждане на капацитета на селскостопанската 
инфраструктура (и на земеделския стопанин) и повишаването на пазарните доходи.  

Когато основното подпомагане за селскостопанската система е налице, тогава 
подпомагането за конкретните практики за управление на местообитанието или вида 
по „Натура 2000“ ще допълни пакета. Този интегриран пакет от подпомагане може да 
се постигне чрез използването на широка гама от мерки по двата стълба на ОСП, както 
е обяснено по-долу, а тяхното реализиране и прилагане може да се подпомага с 
информация и консултантски услуги, предоставяни по двата стълба на ОСП. Може да 
се използват и други инструменти на ЕС, като например LIFE и ЕФРР, както и други 
достъпни частни и публични фондове. 

Изисквания към управлението на „Натура 2000“ 

Според Директивата за птиците и Директивата за местообитанията държавите членки 
са изцяло отговорни да гарантират, че всички местообитания и видове от интерес за 
Общността се съхраняват или възстановяват до степен на благоприятно 
природозащитно състояние. Защитените зони по „Натура 2000“ имат решаваща роля 
за постигането на тази обща цел, тъй като те обхващат най-важните, основните зони за 
тези видове и местообитания. Затова всяка защитена зона трябва да се управлява по 
начин, гарантиращ възможно най-ефективното подпомагане на видовете и 
местообитанията, за които зоната е била определена, така че те да достигнат до степен 
на благоприятно природозащитно състояние в рамките на ЕС.  

След като дадено място бъде включено като защитена зона в мрежата „Натура 2000“, 
съгласно Директивата за местообитанията (член 6, параграф 1) държавите членки са 
длъжни да приложат във всяка защитена зона необходимите мерки за опазване, които 
да отговарят на екологичните изисквания на защитените типове местообитания и 
биологичните видове от интерес за Общността, срещащи се в тези райони; те трябва да 
предотвратяват така също всички увреждащи дейности, които биха могли значително 
да обезпокоят тези видове и местообитания (член 6, параграф 2), както и да защитават 
зоната от нови, потенциално увреждащи планове и проекти, които може да окажат 
значително въздействие върху защитената зона по „Натура 2000“ (член 6, параграфи 3 
и 4). 

Държавите членки полагат големи усилия, за да гарантират подходящото управление 
на всички територии, определени като защитени зони, макар че положението доста се 
различава в отделните държави, като в някои от тях са приети планове за управление 
или са приложени мерки за опазване за всички защитени зони по „Натура 2000“, 
докато в други е обхваната само определена част от защитените зони. 

Важно е да бъдат определени ясни цели на опазването за всяка отделна защитена 
зона, за да се гарантира, че всяка защитена зона по „Натура 2000“ допринася в пълна 
степен за постигането на тази обща цел за благоприятно природозащитно състояние. С 
тези цели трябва да се определи желаното състояние на всеки от видовете и типовете 
местообитания в рамките на конкретната защитена зона, за които тя е била 
определена.  

След като целите и предметът на опазването са определени, следва да бъдат 
установени мерките за опазване, които са нужни за изпълнението на тези цели, като 
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те трябва да бъдат съгласувани с всички свързани страни, за да се гарантира 
ефективното им прилагане. Те трябва да отговарят на екологичните изисквания на 
местообитанията и на видовете, за които е определена защитената зона. 

Необходим е диалог с всички съответни заинтересовани страни, за да се гарантира, че 
управлението на земеделската земя в защитени зони по „Натура 2000“ може да 
допринесе за опазване на местообитанията и видовете в такива земи. Земеделските 
стопани може да познават много добре предишното управление на земята, довело до 
успехи или провали, свързани с опазването.  

Мерките за опазване може да включват както специфични за дадената защитена зона 
мерки (т.е. управленски действия и/или управленски ограничения), така и 
хоризонтални мерки, приложими за множество защитени зони по „Натура 2000“ в 
рамките на по-обширна територия (напр. мерки за намаляване на замърсяването с 
нитрати или за регламентирането на лова или на използването на ресурсите). 
Подходящите инструменти за прилагането на тези мерки за опазване може да 
включват планове за управление, специално разработени за териториите или 
включени в други развойни планове, и/или подходящи мерки от правно, 
административно и договорно естество.  

Агроекологичните споразумения със земеделските стопани по Регламента за развитие 
на селските райони са пример за доброволна договорна мярка, насочена към 
поддържането на благоприятно природозащитно състояние на някои типове 
местообитания (напр. ливади, пасища) и видове. Сложността на нужните мерки за 
опазване може да наложи приемането и на други видове договори и споразумения, 
както и други типове специфични мерки, включително управление на опазването на 
доброволен принцип, което не включва плащане или стимули. 

Хоризонталните мерки може да са подходящи за някои типове местообитания/видове 
в цял регион или държава или да водят до преодоляването на неорганизиран натиск 
като еутрофикацията от оттичащите се води от селското стопанство. В някои ситуации е 
възможно да са от полза няколко прости изисквания, които да бъдат прилагани върху 
целия селскостопански ландшафт. Възможно е също така мерките да не изискват 
никакви действия (пасивно управление). Освен това тези мерки може да не са 
непременно нови, тъй като съществуващите мерки също може да допринасят за 
постигането на целите на опазването.  

От друга страна, в някои области може да са необходими по-специфични местни 
подходи, в това число силно приспособени и целенасочени мерки, които в най-голяма 
степен отговарят на конкретните нужди за управлението на определен вид или 
местообитание в дадена местност. Когато се разработват мерки за управление за 
конкретен вид, познаването и отчитането на жизнения цикъл и екологичните 
изисквания на вида е особено важно. Местните условия може да породят някои 
различия в конкретните нужди на местообитанията и видовете. 
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Селскостопански практики, които допринасят за поддържането или подобряването 
на природозащитния статус на ключовите местообитания и видове в земеделски 
земи 

За по-нататъшното съществуване и опазване на ключовите местообитания и видове, 
които са свързани със селскостопанските практики в защитени зони по „Натура 2000“, е 
необходим режим на управление на ниско интензивно селско стопанство. Преди 
повторното въвеждане на подходящо дългосрочно управление е възможно да са 
нужни също така действия по възстановяване. 

Тези мерки за управление най-често ще бъдат прилагани от земеделските стопани и 
съответно трябва да им бъде предоставено подходящо подпомагане. Някои 
земеделски стопани вече прилагат мерки за добро управление и е важно да се 
признае и подкрепи тяхната роля за опазването и управлението на тези 
местообитания. Други ще имат нужда от подкрепа, за да възстановят управлението на 
изоставена земя или да се въздържат от интензивно ползване на земеделската земя. 

Повечето от местообитанията в земеделски земи, които са разгледани в настоящите 
насоки, се управляват чрез паша на животни, което налага определянето на 
подходящия брой на пасящите животни, сезонността и времето на ползване, 
подходящите видове животни или комбинацията от различни видове пасящи животни, 
когато това е целесъобразно, както и съответната форма на ротационна паша в някои 
случаи. За много местообитания, особено в планински региони, пастирството е важна 
мярка за управление, която има дългогодишни културни традиции и трябва да бъде 
запазена и подпомагана. 

Косенето на тревата и сенокосът също представляват важни селскостопански 
дейности за полуестествените затревени площи (ливади), за които е необходимо да се 
вземат предвид подходящите времеви параметри и честота, да се използва 
подходящо оборудване и техника и в зависимост от типа местообитание да се прецени 
дали окосеното сено да се отстрани или не. В много местообитания земята се използва 
за паша на животни в съчетание с косенето. 

Що се отнася до управлението на подходящи зони за ключовите видове, намиращи 
се в земеделски земи, важно е да се гарантира, че всички изисквания на 
местообитанието по отношение на храненето, развъждането и подслона са осигурени 
през всичките сезони и в рамките на ареала, обитаван от дадения вид, за което е 
нужно многообразие от различни участъци в местообитанието. Отделните парчета 
земя трябва да бъдат с достатъчно голяма площ, за да се поддържат жизнеспособни 
популации, или да бъдат достатъчно добре свързани, за да се подпомагат 
метапопулации. Местообитанията, намиращи се в земеделски земи, като например 
жив плет, сухо зидани каменни огради, водоеми и тераси, представляват ключови 
местообитания за видовете, които са свързвани с екстензивното селско стопанство и 
които трябва да бъдат запазени или възстановени.  

В райони, където местообитанията в земеделски земи са били изоставени или 
увредени вследствие на натиска на интензивното селско стопанство, може да са 
необходими мерки за възстановяване, за да се постигне благоприятно 
природозащитно състояние за ключовите местообитания и видове по „Натура 2000“. 
Действията по възстановяване може да включват: възстановяване на процеса на 
обогатяване на почвата и повторно въвеждане на растителност, повторно засяване за 
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възстановяване на разнообразието от растителни видове, контролиране на 
храсталаците, контролиране на инвазивните плевели и чуждите видове и 
възстановяване на хидроложкото управление (напр. обръщане на ефекта от 
отводняването, възстановяване на нивата и режимите на подпочвените води, както и 
управление на наводненията и корекция на реките). 

С оглед на ефективното управление на местообитанията в земеделски земи трябва да 
се вземат предвид също така някои особено важни аспекти. Мащабът, в който се 
прилагат мерките за опазване, оказва влияние върху тяхната ефективност. Те трябва да 
бъдат насочени към области с достатъчно голяма площ, за да бъдат запазени или 
възстановени екологично жизнеспособни зони за съответното местообитание или да 
бъдат запазени популации на видовете с минимална жизнеспособност. Сложната 
структура на някои ключови местообитания подпомага многообразието на видовете в 
тях. За да се запази разнообразието и хетерогенността на местообитанията, типът и 
интензитетът на управлението трябва да са гъвкави, а периферните местообитания 
запазени.  

Управлението на земеделската земя трябва да бъде адаптирано към местните 
условия. Селскостопанските мерки трябва да бъдат специално пригодени и 
целенасочени, за да са ефективни. Оптималният режим на отделните подтипове 
местообитания и защитени зони може да се различава значително в зависимост от 
фактори като почва, растителност, надморска височина, климат и управление в 
миналото. Важно е също така да се вземе предвид управлението на конкретната 
защитена зона в миналото, тъй като местообитанията често вече са приспособени към 
средата и зависят от продължаването на традиционните режими. При планиране на 
управлението следва да се използват както експертни познания в областта на 
опазването, така и местните познания за селското стопанство. 

Може да са необходими известни компромиси по отношение на опазването, тъй като 
различните видове реагират по различен начин на действията на управлението. 
Подходящи стратегии за управление следва или да увеличават до максимум ползите 
за всички видове, или да облагодетелстват уязвими или приоритетни видове, както е 
определено в целите на опазването.  

Финансиране от ЕС за управление на земеделска земя в рамките на „Натура 2000“  

Във всеки от съответните фондове на ЕС за финансовия период 2014—2020 г. са 
включени възможности за финансиране на „Натура 2000“. По-специално oбщата 
селскостопанска политика (ОСП) е била и ще продължи да бъде важен източник на 
финансиране.  

За да се гарантира използването в по-голяма степен на наличните възможности за 
управление на защитените зони по „Натура 2000“ по линия на фондовете на ЕС, 
Комисията прикани държавите членки да изготвят рамки за приоритетни действия 
(РПД) за финансирането на „Натура 2000“, в които да бъдат определени 
стратегическите приоритети и мерките за изпълнение през периода 2014—2020 г., 
както и инструментите за финансиране, които може да се използват за прилагането на 
тези мерки. 

Комисията декларира също така своето намерение да насърчава използването на 
иновативни подходи и пазарни инструменти, в това число частно финансиране за 
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подпомагане на управлението на „Натура 2000“, макар да признава, че в краткосрочен 
план тези източници вероятно ще представляват само малка част от общото 
финансиране на мрежата „Натура 2000“. Нуждата от основното публично финансиране 
от ЕС и държавите членки ще продължи, за да се гарантират ползите за опазването, 
които предоставя мрежата. 

Реформираната ОСП като основен източник на финансиране за земеделските земи в 
рамките на „Натура 2000“ от 2014 г. 

ОСП представлява един от най-важните потенциални източници на финансиране от ЕС 
за управлението на земеделската земя в защитени зони по „Натура 2000“. Макар да 
имат общи цели, двата стълба на ОСП се различават от гледна точка на финансиране, 
функциониране и структура. Стълб 1 предоставя директни плащания на земеделските 
стопани (и финансира също така други мерки като пазарна намеса и възстановяване 
при износ). Стълб 2 предлага широк диапазон от мерки за подпомагане на 
земеделските стопани и други лица, стопанисващи земи, и селски общности, 
прилагани чрез многогодишни програми за развитие на селските райони (ПРСР), които 
се разработват от национални или регионални администрации. 

С новото законодателство се въвеждат значителни промени, които са от значение за 
подпомагането на селскостопански дейности в рамките на „Натура 2000“ от двата 
стълба на ОСП. Четирите основни регламента на ЕС, свързани с ОСП, бяха публикувани 
през месец декември 2013 г., но подробните правила за прилагането, които ще бъдат 
публикувани през 2014 г., не са обхванати в настоящия документ. 

Фокусът на стълб 1 продължава да бъде върху осигуряването на плащания като 
необвързана подкрепа за доходите на земеделските стопани, но структурата и 
обхватът на плащанията значително са променени.  От 2015 г. ще има някои плащания 
със задължителен характер: нова схема за основно плащане (или продължение на 
схемата за единно плащане на площ), плащане за екологизиране и допълнително 
плащане за млади земеделски стопани. Държавите членки могат да изберат да 
предлагат два допълнителни компонента на директни плащания за земеделски 
стопани в райони с природни ограничения, както и обвързани с производството 
плащания за селскостопански дейности, които са важни от екологична, икономическа 
или социална гледна точка и които изпитват затруднения. Като алтернатива на всички 
тези плащания, специално за малките земеделски стопани може да бъде въведена 
много по-проста схема за директни плащания.  
 

„Плащането за екологизиране“ за селскостопански практики, благоприятни за 
климата и околната среда, включва три мерки, с които трябва да се съобразяват 
повечето земеделски стопани, имащи право на директни плащания по стълб 1:   
поддържане на постоянно затревени площи, както и (по отношение на 
обработваемата земя) диверсификация на културите и екологично насочени площи 
(най-малко 5 % от обработваемата земя, която отговаря на условията за директни 
плащания, следва да се управлява с екологични цели, напр. особености на ландшафта, 
земя, оставена под угар, тераси и буферни ивици). Земеделските стопани в защитените 
зони по „Натура 2000“ ще трябва да прилагат само практиките за екологизиране, които 
са съвместими с целите на „Натура 2000“. Сертифицираните биологични 
производители ще получават плащанията автоматично, без да имат специално 
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задължение да спазват практиките за екологизиране, а бенефициерите на схемата за 
дребни земеделски стопани са освободени от тези задължения. 
 

За защита на постоянно затревените площи: в защитените зони по „Натура 2000“ 
държавите членки трябва да определят затревените площи, които са уязвими от 
екологична гледна точка и имат нужда от защита (включително такива в торфища и 
влажни зони).  За земеделските стопани в тези райони изискването за „екологизиране“ 
се състои в това да не преобразуват и не разорават затревените площи. Държавите 
членки могат да избират дали да прилагат сходно определяне и защита и за други 
затревени площи, които са важни от екологична гледна точка и са извън зоните по 
„Натура 2000“. В по-общ план изискването се състои в поддържането на 
съотношението на постоянно затревените площи спрямо общата земеделска площ (в 
сравнение с определена, предходна референтна година) да не спадне с повече от 5 %. 
Държавите членки могат да избират дали да прилагат това изискване на национално 
или на регионално ниво. Те могат да предвидят това задължение така също на ниво 
отделни стопанства. 

По стълб 2 може да се използва широк диапазон от мерки за подпомагане на 
земеделската земя в рамките на „Натура 2000“, що се отнася до управление на земите, 
планиране на опазването, трансфер на знания и предоставяне на консултации. Една от 
новите целеви области на ЕЗФРСР е „възстановяване и запазване на биологичното 
разнообразие, включително в защитените зони по „Натура 2000“ и при земеделие с 
висока природна стойност, и състоянието на европейските природни дадености“. 
Съответните промени спрямо предишния ЕЗФРСР включват: потвърждаване на 
разширения обхват на агроекологичната мярка чрез преименуването ѝ на 
„агроекология и климат“; признаване на ползите за околната среда и климата от 
съвместните действия, по-специално, но не само в ландшафтен план, посредством 
възможността да се предоставят средства за по-високи разходи по транзакции в случай 
на договори, включващи повече лица, стопанисващи земя; гъвкави правила относно 
срока на договорите след първоначалния период на прилагане на ангажиментите; 
както и разширяване на обхвата на мярката за компенсиране по „Натура 2000“, за да 
бъдат обхванати земеделските земи и/или горски земи в други защитени природни 
зони с екологични ограничения, които допринасят за подобряването на свързаността 
на местообитанията (член 10 от Директивата за местообитанията). 

Държавите членки могат да създадат също така тематични подпрограми в рамките на 
своите ПРСР, показващи как те ще използват наличните мерки, за да допринесат за 
приоритетите, които са заложени в новия регламент, и за да бъдат преодолени 
специфични нужди в техния национален или регионален контекст. Като теми за 
тематичните подпрограми в регламента са посочени нуждите на младите земеделски 
стопани, малките стопанства, планинските райони, късите вериги на доставки, 
смекчаването на изменението на климата и адаптирането към последиците от него, 
както и биологичното разнообразие, като се допуска държавите членки да увеличат 
максималната сума на подпомагането за операции в рамките на тези подпрограми.  

По двата стълба на ОСП се използват различни инструменти, но е важно, че 
потенциалните синергии между тях на ниво стопанство се използват за подпомагане 
както на селскостопанските системи в рамките на „Натура 2000“, така и на практиките 
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за управление. Важно е да бъдат отчетени местните условия и да се анализира кои са 
най-подходящите мерки за подпомагане на целите на опазването във всеки район.  

Много е важно също така различните мерки да се съчетават, за да се гарантира 
предоставянето на ефективно подпомагане за екстензивните селскостопански 
системи и системите с висока природна стойност. Често заедно с плащанията за 
агроекологично управление по стълб 2 са необходими и плащания по стълб 1, ако 
трябва да се запазят селскостопанските дейности в области с екстензивно управлявани 
полуестествени местообитания (Oñate et al, 2007; Poláková et al, 2011). 

Цялата земеделска земя в рамките на „Натура 2000“ следва да се разглежда за 
допустимост на плащания по линия на ОСП както по стълб 1, така и по стълб 2. В 
редица държави членки значителни площи от стопанисваните местообитания по 
„Натура 2000“ бяха определени за недопустими за директни плащания по стълб 1 на 
ОСП през периода 2007—2013 г. За тези аспекти отговарят държавите членки, а 
въпросите, засягащи допустимостта, често са свързани с характерни особености на 
земеделската земя в „Натура 2000“ и са съществена част от биологичното 
разнообразие, но не се вписват в решенията за изпълнение на държавите членки или 
във възможностите за гъвкавост, предвидени с правилата на ЕС относно 
допустимостта. Тези въпроси включват наличието на дървета, храсти и храсталаци 
върху пасища, големината на стопанството или парцела, владение на земята, остарели 
регистри за регистрация на земята и затруднения във връзка със стандартите за ДСЕС, 
които държавите членки са разработили за по-интензивни селскостопански системи. 

Подпомагане по линия на ОСП за осигуряването на икономическа жизнеспособност 
на екстензивните селскостопански системи в рамките на „Натура 2000“ 

Първата съществено важна стъпка за осигуряването на продължаването на 
селскостопански дейности в защитените зони по „Натура 2000“ е внимателно да се 
разгледат предоставените възможности във връзка с изискванията за допустимост за 
плащания по стълб 1, като се вземат предвид специфичните характеристики на 
селскостопанските системи в рамките на „Натура 2000“. Когато допустимостта на 
земята и на земеделския стопанин е гарантирана, тогава може да се използват 
различни възможности за плащания по двата стълба на ОСП, често пъти в комбинация, 
за да се осигури икономическата жизнеспособност на тези стопанства, в това число: 

 схема за основно плащане, схема за единно плащане на площ (стълб 1); 

 плащане за „екологизиране“ (стълб 1); 

 плащания за райони с природни ограничения (стълб 1 и стълб 2); 

 доброволно обвързано с производството подпомагане (стълб 1); или 

 схема за дребни земеделски стопани (стълб 1) като алтернатива на всички 
директни плащания по стълб 1. 

Подпомагане по линия на ОСП за изграждане на капацитета на стопанство в рамките 
на „Натура 2000“ 

Дългосрочната икономическа и екологична жизнеспособност на селскостопанските 
системи в рамките на „Натура 2000“ зависи от изграждането на административен 
капацитет и екологична компетентност на земеделския стопанин, както и от 
икономическия капацитет на стопанството. Публично финансиране за изграждане на 
капацитет се отпуска и по двата стълба на ОСП, но е изключително важно това 
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подпомагане да бъде съобразено с конкретните нужди на земеделските стопани и 
селскостопанските системи в „Натура 2000“, свързани с постигането на екологичните 
цели. Възможностите да се подпомага изграждането на капацитет включват: 

 консултантски услуги в областта на селското стопанство (стълбове 1 и 2); 

 трансфер на знания и информация и повишаване на осведомеността по 
въпросите на околната среда сред земеделските стопани, обработващи земи в 
рамките на „Натура 2000“ (стълб 2); 

 инвестиции в материални активи (стълб 2); 

 развитие на стопанството и стопанската дейност (стълб 2); 

 подпомагане на доходите и други плащания за млади земеделски стопани 
(стълб 1 и стълб 2). 

Предоставянето на консултации, подпомагане и обучение на земеделските стопани е 
от съществено значение за оцеляването на селскостопанските системи в рамките на 
„Натура 2000“ и успешното управление на ключовите местообитания и видове. 
Потребностите от консултантски услуги и подпомагане за земеделските стопани в ЕС 
все още до голяма степен са незадоволени, като през 2008 г. само на около 5 % от 
земеделските стопани, които получават директни плащания, са били предоставени 
индивидуални консултации (European Commission, 2010a). Предложеният обхват и 
изискванията по отношение на системата за съвети в селското стопанство от 2014 г. 
дават възможност на държавите членки да предоставят много специфични 
консултантски услуги, съобразени с екологичните и икономическите нужди на 
земеделските стопани в рамките на „Натура 2000“. 

Подпомагане по линия на ОСП и от други източници за добавяне на стойност към 
продукцията на стопанствата от „Натура 2000“ 

Много земеделски стопани в рамките на „Натура 2000“ и на затревени площи с ВПС 
срещат затруднения при продажбата на своята продукция, тъй като те често са дребни 
производители в отдалечени райони, където има малко на брой клиенти с възможност 
да заплащат по-високите цени. Някои от тях обаче са в състояние да предлагат 
продукцията си директно на екотуристи и да печелят от  туристически услуги като 
хотелско настаняване и ресторантьорство. В някои региони земеделските стопани в 
рамките на „Натура 2000“ са изградили успешни връзки със супермаркети за целите на 
директните продажби. Възможностите за подпомагане на земеделските стопани, 
които се стремят да добавят стойност към тяхната продукция, включват: 

 създаване на групи на производителите (стълб 2); 

 схеми за качество на селскостопанските продукти (стълб 2); 

 етикетиране и защитено наименование за произход.  

Подпомагане по линия на ОСП за управление на местообитания и видове в 
земеделска земя в рамките на „Натура 2000“ 

Управлението на земеделска земя в рамките на „Натура 2000“, насочено към 
специфичните нужди на ключовите местообитания и видове, може да се осъществи 
чрез широк диапазон от форми на подпомагане по стълб 2, включващи: 

 изготвяне и актуализиране на планове за управление на „Натура 2000“;  

 плащания за агроекология и климат;  
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 непроизводствени инвестиции, свързани с агроекология и „Натура 2000“; 

 компенсаторни плащания по „Натура 2000“;  

 плащания за хуманно отношение към животните;  

 предотвратяване на щети по горите вследствие на горски пожари и 
възстановяване на потенциала за селскостопанско производство.  

Агроекологичните мерки са особено важни за „Натура 2000“. В рамките на своите 
програми за развитие на селските райони за периода 2007—2013 г. редица държави 
членки вече успешно са разработили агроекологични схеми, специално съобразени с 
управлението на защитените зони по „Натура 2000“ или на земеделската земя с ВПС с 
местообитания и видове по „Натура 2000“. Новият стълб 2 следва да даде възможност 
на държавите членки и на техните региони да разработват допълнителни аналогични 
схеми за агроекология и климат, които са най-подходящи за техните собствени 
земеделски площи в рамките на „Натура 2000“.  

Плащания по линия на ОСП за проекти за сътрудничество и местни партньорства  

Местните партньорства изпълняват съществено важна роля за реалното прилагане на 
управление за опазване по „Натура 2000“. ЕЗФРСР предоставя различни възможности 
за финансиране на групи за действие на земеделските стопани или на партньорства 
между групи на земеделски стопани и други местни организации, например местни 
органи или НПО, включително подхода Leader, групи на производителите и проекти за 
сътрудничество. Възможностите за подпомагане по стълб 2 включват: 

 проекти за сътрудничество за насърчаване на късите вериги на доставки и 
местните пазари и улесняване на колективните подходи към екологични 
проекти и екологични практики от местно до транснационално ниво; 

 местни партньорства — подход Leader. 

Други фондове на ЕС за „Натура 2000“ 

Програма LIFE е основният финансов инструмент на ЕС, предназначен за насърчаване 
на осведомеността по въпросите на околната среда в рамките на ЕС. Въпреки че 
нейният бюджет е малък в сравнение с други финансови инструменти на ЕС, програма 
LIFE има стратегическо значение за „Натура 2000“, тъй като финансира много 
специфични, целенасочени мерки за опазване, които са по-трудни за финансиране от 
други източници на ЕС, като например мониторинг и надзор, определяне и 
установяване на техники за управление, както и управление на рискове за защитените 
зони по „Натура 2000“ (Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011).  

Финансирането по програма LIFE е особено важно за територии, където  управлението 
на селското стопанство е било изоставено, а разработването на управление на 
„Натура 2000“ не е напреднало достатъчно, за да се кандидатства за финансиране от 
други източници (Kettunen et al, 2011). В много проекти за възстановяване по 
„Натура 2000“ успешно е комбинирано финансирането по програма LIFE с 
финансирането за развиване на агроекология с цел да се гарантира дългосрочно 
финансово подпомагане (WWF and IEEP, 2009).  

Новите интегрирани проекти по програма LIFE, включени в Регламента за средствата 



 

 xiii 

по програма LIFE за периода 2014—2020 г.4, може също да се окажат от значение за 
опазването на местообитанията по „Натура 2000“ с това че подобряват интегрирането 
на екологични аспекти в другите политики на ЕС и са насочени към изпълнението на 
планове и стратегии в по-голям териториален обхват (напр. регионален, 
многорегионален, национален). Интегрираните проекти следва да допринасят и за 
мобилизирането на други източници на финансиране с цел постигане на целите на 
опазването и прилагане на мерките, които се изискват за защитените зони по 
„Натура 2000“. 

Европейските структурни фондове може да осигурят значително финансиране за 
действия по възстановяване, опазване, управление и мониторинг в рамките на 
„Натура 2000“ (European Commission, 2011). Финансирането може да се използва също 
така за подпомагане на дейности, свързани с екотуризъм, повишаване на 
осведомеността и комуникацията, обучението и образованието в защитените зони по 
„Натура 2000“. По линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) се дава 
възможност за разпределяне на средства за биологично разнообразие, и по-
специално по целта за съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на 
ефективното използване на ресурсите, включително чрез природно наследство, 
„Натура 2000“ и екологосъобразните инфраструктури5. По линия на Европейския 
социален фонд (ЕСФ) може да се подпомага изграждането на капацитет, насочен към 
създаването на възможности за нови работни места, свързани с „Натура 2000“ и малки 
предприятия. 

По линия на фондовете може да се разпределят средства също така за 
транснационално, трансгранично и междурегионално сътрудничество, което може да 
е от полза за защитените зони и за видовете по „Натура 2000“ — например проекти за 
развиване на екотуризъм и за защита, възстановяване и управление на речни басейни, 
крайбрежни зони, морски ресурси и влажни зони.  

Пазарни инструменти и иновативни инструменти 

Съществуват редица други възможни инструменти, чрез които публичното 
финансиране и/или мерките на политиките евентуално биха могли да стимулират по-
високо финансиране от частния сектор за биологичното разнообразие, често в 
комбинация с публично финансиране, например от организации с нестопанска цел 
(напр. НПО, фондации), филантропски дарения от дружества или от селски общности.  

Налице е важен потенциал за микрофинансиране на местни предприятия и 
кооперации, които подпомагат биологичното разнообразие, като например 
инициативи за директно предлагане на пазара. Добавената стойност, която се 
осигурява от посетителите и туристите в защитените зони по „Натура 2000“, също би 

                                                      
4 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за 
създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 614/2007. ОВ L 347, стр. 185—208. 
5 Член 5 от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 
относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта 
„Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006, Официален 
вестник на Европейския съюз, ОВ L 347, стр, 289—302. 
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могло да се използва по-ефективно чрез интегрирани проекти за местно развитие и 
опазване.  

Схемите за плащания за екосистемни услуги (ПЕУ) също могат да послужат като 
стимул за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и 
местообитанията в земеделските земи, за да се запази (или евентуално да се повиши) 
предоставянето на екосистемни услуги, които те осигуряват. Обичайните екосистемни 
услуги, за чието подпомагане са предвидени схемите за ПЕУ, са следните: качество на 
подземните води, качество на речните води (ограничаване на оттичането на 
хранителни вещества и ерозията на почвата), както и задържане на въглерод. Схемите 
за ПЕУ може да действат между лица, стопанисващи земи, или земеделски стопани и 
публични организации (като например общински водоснабдителни дружества) или 
частни предприятия (като пивоварни), като може да се прилагат на местно или 
регионално равнище, на равнище водосборен басейн или в национален мащаб. 
Например по Програмата за устойчиво управление на водосборни басейни (SCaMP)6, 
разработена от едно водоснабдително дружество в Обединеното кралство в 
сътрудничество с RSPB, се прилага схема за плащане за екосистемни услуги, 
предвиждаща плащане за запазването на пашата в планинските пусти полета. Ползите 
за водоснабдителното дружество се изразяват в подобреното качество на водата, 
постигнато чрез намаляване на ерозията на торфените почви вследствие на изгаряне и 
прекомерно използване за паша (за повече информация вж. описаното в приложение 
Д проучване на този случай). 

Понастоящем съществуват доброволни и регулирани схеми за търговия с въглеродни 
емисии, които функционират в цяла Европа, което означава, че съхраняваният 
въглерод, ако бъде потвърден, би могъл да има икономическа и търговска стойност  
(Worrall et al, 2009). Това означава, че може да станат достъпни нови потоци доходи за 
управление на земята. Държавите — членки на ЕС, вече трябва да отчитат 
емисиите/поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) в своите национални бюджети за 
въглерода, което е възможен стимул за засилване на защитата на богатите на въглерод 
местообитания. Мочурищата и пустите полета по непокътнати торфени почви може да 
се възползват от финансиране за въглеродни компенсации. 

Разработване и прилагане на мерки за подпомагане на управлението на земеделска 
земя в рамките на „Натура 2000“ 

Целта на настоящия документ е да се използва като ръководство за процеса на 
планирането, финансирането и предоставянето на подпомагане за селскостопански 
системи и общности, от които зависи опазването на ключовите видове и 
местообитания по „Натура 2000“. Акцентът е поставен върху основните източници на 
финансиране, т.е. стълб 1 и стълб 2 на ОСП, като са направени препоръки за всеки етап 
от процеса. Основните стъпки и съответните препоръки за управление на 
земеделската земя в рамките на „Натура 2000“ са обобщени по-долу. 

► Стратегическото планиране е от решаващо значение за установяването на 
приоритетите на опазването и нуждите от финансиране за земеделската земя в 
„Натура 2000“ преди началото на програмния период 2014—2020 г. Това изисква 

                                                      
6 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 
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определянето на ясни стратегически цели и приоритети за опазване на ключовите 
местообитания и видове, които зависят от земеделската земя в рамките на 
„Натура 2000“. Рамката за приоритетни действия (РПД) следва да се използва като база 
за интегриране на приоритетите за финансиране на „Натура 2000“ в ЕЗФРСР и в 
другите програми за финансиране. След това ще трябва да се предприемат 
своевременни действия от ЕЗФРСР и структурните фондове, за да се гарантира 
включването на целите и нуждите от финансиране на „Натура 2000“ за периода 2014—
2020 г. в правно обвързващо споразумение за партньорство между държавата членка 
и Европейската комисия. Съществено важно е да се осигури сътрудничество между 
природозащитните и селскостопанските органи и съответните заинтересовани страни в 
областта на стратегическото планиране за „Натура 2000“. 
 

► Идентифицирането на земеделски земи и селскостопански системи в рамките на 
„Натура 2000“ и съвместната работа със земеделските стопани са важни стъпки в 
процеса. За тази цел е необходима оценка на настоящото състояние на земеделската 
земя в „Натура 2000“, на икономическата жизнеспособност на селскостопанските 
системи в „Натура 2000“ и на основните видове натиск и факторите за промяна в 
управлението на земята или в земеползването. Важно е земеделските стопани и 
местните общности да бъдат ангажирани в този процес на събиране на информация и 
да се развият отношения на партньорство, въз основа на които те да бъдат включени в 
пълна степен в разработването, прилагането и наблюдението на мерките за 
подпомагане на техните селскостопански системи и икономиката в селските райони. 

► Осигуряване на допустимост за подпомагане по линия на ОСП и определяне на 
референтното ниво чрез съвместна работа и тясно сътрудничество между органите, 
отговарящи за околната среда и за селското стопанство. От съществена важност е да се 
гарантира, че идентифицираната земеделска площ в рамките на „Натура 2000“ е 
определена като част от земеделската земя и, ако отговаря на условията за 
допустимост, е вписана в системата за идентификация на земеделските парцели и в 
интегрираната система за администриране и контрол.  

Като се използват възможностите за гъвкавост, дадени на управляващите органи в 
селското стопанство по регламентите за ОСП, следва да се гарантира, че земеделските 
стопани, които използват тази земя в рамките на „Натура 2000“, са допустими за 
подпомагане както по стълб 1, така и по стълб 2. В установените от правната рамка 
граници може да бъдат определени правила за допустимост на селскостопански 
площи/дейности, за да отговарят на характеристиките на ВПС и/или земеделски земи в 
„Натура 2000“. Важно е също така да се гарантира ясното разграничение, което 
напълно се разбира от земеделските стопани, между а) правните задължения, 
наложени на земеделските стопани според националното или регионалното 
законодателство, свързано с осъществяването на „Натура 2000“, които представляват 
законоустановените изисквания за управление (ЗИУ) на кръстосаното съответствие, 
свързано както с Директивата за птиците, така и с Директивата за местообитанията; 
както и б) друго национално или регионално законодателство. 

► Планиране и насочване на единни пакети за подпомагане по линия на ОСП за 
стопанства в рамките на „Натура 2000“ — за целта е необходимо да се възприеме 
подход на приобщаващо партньорство, при който в пълна степен се включват целевите 
земеделски стопани и се използват техните експертни познания за управлението на 
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стопанствата и местообитанията. И по двата стълба на ОСП може да се разработят 
единни, интегрирани пакети за подпомагане, за да бъдат посрещнати специфичните 
нужди на селскостопанските системи и ключовите местообитания и видове, които 
зависят от управлението на селското стопанство в рамките на „Натура 2000“. По 
стълб 1 се предоставят различни видове плащания за подпомагане на доходите, а 
новата структура на ЕЗФРСР в голяма степен улеснява планирането на единни пакети 
за подпомагане по линия на ПРСР през програмния период 2014—2020 г. 

Екстензивните селскостопански системи, които осигуряват съществуването на 
местообитанията по „Натура 2000“, трябва да бъдат жизнеспособни в икономическо и 
социално отношение, а това зависи от осигуряването на подходяща и надеждна база 
за плащанията по линия на ОСП за подпомагане на доходите и за изграждане на 
капацитет за стопанствата, както и от осигуряването на плащания за покриване на 
специфични нужди за управлението на определени местообитания и видове.  

В процеса на планиране следва да се възприеме холистичен подход към нуждите на 
тези стопанства, за да бъде създаден единен пакет от подпомагане, с който се цели 
първо да се обезпечи селскостопанската система и нейната икономическа 
жизнеспособност, а след това да се предоставят стимули за много детайлно 
изложеното управление на местообитанията и видовете. Наборът от възможни мерки 
за задоволяване на тези нужди е посочен в таблицата по-долу и всяка от тези мерки е 
описана подробно в настоящите насоки, в които са дадени така също подходящи 
практически примери от различни държави от ЕС.  

Изборът на мерки е твърде богат и ще зависи от стратегическите цели, 
характеристиките на селскостопанските системи в „Натура 2000“, заплахите, пред 
които те са изправени, и наличните възможности на икономиката в селските райони. 

Наличното финансиране следва да се използва ефективно от гледна точка на 
разходите, като подпомагането се планира и насочва във възможно най-тясна връзка с 
изискванията на стопанствата и местообитанията в подходящия пространствен мащаб. 
От съществена важност е да се гарантира, че дребните земеделски стопани ще имат 
лесен достъп до подходящото подпомагане по линия и на двата стълба на ОСП. Трябва 
да бъдат разгледани възможностите да се използват групови и кооперативни подходи, 
особено когато са включени множество дребни земеделски стопани, както и за да се 
насърчи изпълнение „отдолу нагоре“ като при подхода Leader.  
 

Важно е така също да се гарантира, че ставките на плащанията за райони с природни 
ограничения (РПО), „Натура 2000“ и мерките за агроекология и климат отразяват в 
пълна степен разходите за управлението, особено когато доходите, които може да 
бъдат пропуснати са малки или никакви, и да се използва възможността към тези 
изчисления да се добавят разходите за транзакции, когато има такава възможност. 
 

Може да се използват вариантите на тематичните подпрограми в рамките на ПРСР за 
планински стопанства и за дребни стопанства, за да се разработят специални варианти 
за „Натура 2000“, предвиждащи по-високи ставки на подпомагането. 

Мерки за подпомагане по линия на ОСП на селскостопански системи и управление 
в рамките на „Натура 2000“ (мерките, които са изписани с удебелен шрифт, са 
задължителни за държавите членки) 
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Цел  Стълб 1 Стълб 2 

Да се осигури 
продължаване на 
селскостопанските 
дейности 

- Схема за основно плащане и 
схема за единно плащане на 
площ  

- Плащане за екологизиране  

- Плащания за райони с 
природни ограничения (РПО)  

- Доброволно обвързано с 
производството подпомагане  

- или, като алтернатива на 
всички директни плащания 
по стълб 1, схема за дребни 
земеделски стопани  

- Компенсаторно плащане за РПО 

Да се подпомагат 
екстензивни 
селскостопански системи  

- Плащане за РПО 

- Обвързани с производството 
плащания 

- Компенсаторно плащане за РПО 

- Биологично земеделие  

Да се изгради капацитет и 
да се добави стойност  

- Схема за млади земеделски 
стопани 

- Консултантски услуги 

- Трансфер на знания и 
осведомяване 

- Инвестиции в материални активи 

- Развитие на стопанствата и 
предприятията 

- Създаване на групи на 
производителите 

- Схеми за качество на 
селскостопанските продукти 

- Основни услуги (изготвяне на 
планове за управление на 

„Натура 2000“/райони с ВПС) 

Специфично управление за 
опазване на 
местообитания и видове 
по „Натура 2000“ 

 - Агроекология и климат 

- Инвестиции в непроизводствени 
дейности 

- Плащания по програма „Натура 
2000“ 

- Плащания за хуманно отношение 
към животните 

- Предотвратяване на горски пожари 
и възстановяване на 
селскостопанския потенциал  

 

► Обезпечаване на финансови, технически, консултантски и административни 
ресурси за реализацията. Следва да се осигурят достатъчно финансови и други 
ресурси за дългосрочно подпомагане, включително обучен персонал на 
консултантските и разплащателните агенции, притежаващ техническите експертни 
познания, които са нужни за управлението на земята в рамките на „Натура 2000“. 

Финансирането по линия на ПРСР трябва да бъде на дългосрочна база, ако това 
изобщо е възможно, тъй като периодите без финансиране нарушават доверието 
между земеделските стопани и собствениците на земята и ги възпират да 
предприемат дългосрочни мерки (като възстановяване на местообитания). От 
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съществена важност е да се обезпечи финансиране не само за плащания на 
земеделски стопани, но също така за покриване на всички разходи по изпълнението и 
спомагателни разходи — напр. консултантски услуги, обучение и придобиване на 
умения, изготвяне на планове за управление на „Натура 2000“ и райони с ВПС, както и 
координиране на групи.  

Консултациите и информацията следва да се предоставят от източници, на които 
земеделският стопанин има доверие, и винаги да включват съвети за опазването на 
природата и за начините, по които то може да бъде интегрирано в селскостопанската 
система. Следва да се осигури така също финансиране за наблюдение на 
въздействията на дейностите по управление на ниво стопанство. 

► Мониторингът, оценката и прегледът са от съществена важност, за да се оцени 
доколко мерките изпълняват съответните цели ефективно и ефикасно и да се даде 
възможност за адаптиране и прецизиране на схемите и практиките за управление с 
течение на времето. Чрез общата рамка за мониторинг и оценка (ОРМО) е установен 
набор от показатели, които са специфични за ОСП като цяло и за политиката за 
развитие на селските райони в частност. Те включват общи показатели за контекст за 
защитени зони по „Натура 2000“, природозащитен статус на местообитанията в 
земеделски земи и селскостопански дейности в районите с ВПС, които следва да се 
прилагат във всички държави членки. Управляващите органи може да разработят така 
също допълнителни показатели, които са подходящи за техните 
национални/регионални условия. 

Мониторингът дава възможност за оценка на усвояването и покритието на мерките, 
евентуални трудности и ограничения по отношение на тяхното прилагане, както и 
въздействието им с оглед на преследваните цели на опазването. Важно е да се 
разработят схеми за мониторинг, даващи възможност да се прилагат и на ниво 
стопанство, като се използват подходящи показатели, които лесно може да се 
проверяват. Включването на земеделските стопани в редовния мониторинг на 
резултатите, постигнати в резултат на прилагането от тяхна страна на изискваните 
мерки, се оказва не само много ефективно, но така също и начин за подобряване на 
участието им в прилагането на схемите. Комуникацията с по-широката общественост 
също е много важна за създаването на положителен имидж на целевите видове и 
местообитания и за идентифицирането на лицата, които полагат усилия за запазването 
им. 

Когато схемите за управление на „Натура 2000“ се въвеждат за пръв път, тяхната 
ефикасност, приемане и прилагане може да се подобрят с пилотни изпитвания и 
оценки в малък мащаб. 

Заключителни коментари 

Земеделските стопани, които допринасят за подходящото управление на ключовите 
местообитания и видове, зависещи от селскостопанските практики, често извършват 
своята дейност при трудни обстоятелства и са изключително уязвими на икономически 
натиск, което може да ги принуди да изоставят своите традиционни селскостопански 
системи.  

Съществуват възможности за финансиране, с които да се подпомогне цялостната 
икономическа жизнеспособност на стопанствата и да се насърчи прилагането на 
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необходимите мерки за опазване на местообитанията и видовете в земеделски земи 
от интерес за Общността и за управлението на защитените зони по „Натура 2000“. 

Държавите членки най-добре могат да използват тези възможности, за да създадат 
интегрирани пакети за подпомагане на земеделски стопани в рамките на 
„Натура 2000“, с които да се осигури икономическата жизнеспособност на 
екстензивната селскостопанска система, от която зависи благоприятното управление, и 
са насочени също така към специфичните практики за управление, необходими за 
опазването на ключовите местообитания и видове. 

В преразгледаната ОСП за периода 2014—2020 г. е предвидена нова възможност за 
държавите членки, според която те може да разработват единни пакети за 
подпомагане специално за земеделски стопани в „Натура 2000“. Тези пакети следва да 
съчетават мерки и от двата стълба на ОСП с цел да се подкрепи продължаването на 
екстензивните селскостопански системи, да се помогне на земеделските стопани да 
прибавят стойност към продукцията и да бъдат възнаградени за управлението на 
защитените зони, местообитанията и видовете по „Натура 2000“. 
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ЦЕЛ НА НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ 

 
 Какво е предназначението на настоящите насоки? 

Настоящият документ с насоки е изготвен за подкрепа на администрациите на 
държавите членки и основните групи заинтересовани страни, които отговарят за 
селското стопанство и опазването на природата, в процеса на разработването и 
насърчаването на селскостопански системи и практики в защитени зони по 
„Натура 2000“, спомагащи за запазването и подобряването на природозащитния статус 
на редки и застрашени местообитания и видове от значение за ЕС.  

Насоките са изготвени чрез активен диалог със съответните заинтересовани страни 
(органи, отговарящи за селското стопанство и околната среда, организации на 
земеделски стопани, НПО, работещи в сферата на околната среда), за да се намерят 
начини за насърчаване на по-интегриран подход към управлението на земеделската 
земя в защитените зони по „Натура 2000“ и по-специално да се засили партньорският 
подход. 

В насоките е представен преглед на основните въпроси, които следва да бъдат 
разгледани във връзка с отношението между селското стопанство и „Натура 2000“, и са 
предложени множество практически идеи, примери и препоръки за управлението на 
земеделската земя в защитените зони по „Натура 2000“, основани на добрите 
практики от опита на държавите членки от целия ЕС.   

Представени са различни подходи по отношение на разработването, координирането 
и прилагането на подходящи мерки за запазване на местообитанията и видовете от 
интерес за ЕС чрез различни видове селскостопански системи и практики. В това 
отношение специално внимание е обърнато на интегрирането на мерките за 
управление на „Натура 2000“ в програмите за развитие на селските райони. 

Документът е предназначен за предоставяне на полезни съвети и идеи на държавите 
членки и на заинтересованите страни. Той отразява единствено възгледите на 
Европейската комисия и няма правно обвързващ характер.  В Директивата за 
местообитанията и Директивата за птиците е заложен принципът на субсидиарност, 
така че държавите членки определят мерките, които да бъдат предприети за 
управление на защитените зони по „Натура 2000“ в съответствие с член 6, параграфи 1 
и 2 от Директивата за местообитанията.   

С настоящите насоки не се цели да се установяват правила, а по-скоро да се предложи 
полезен източник на информация и съвети, за да се помогне на държавите членки да 
изпълняват задълженията си в съответствие с Директивата за местообитанията и 
Директивата за птиците.  
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 За кого са предназначени настоящите насоки? 

Настоящите насоки са насочени преди всичко към администрациите, които работят по 
въпроси на ОСП (и, по-специално, които разработват ПРСР и подпомагат тяхното 
изпълнение), както и към онези, които отговарят за изпълнението на Директивата за 
местообитанията и Директивата за птиците.  

Органите, отговарящи за опазването, и органите за управление на защитените зони по 
„Натура 2000“ ще намерят важна информация и насоки за управлението на ключовите 
местообитания и видове в земеделски земи и за използването на основните налични 
инструменти за подпомагане на тяхното опазване, inter alia, по линия на ПРСР. 

За органите, отговарящи за селското стопанство, и управляващите органи на ПРСР е 
направен ясен преглед на задълженията, които произтичат от Директивата за 
местообитанията и Директивата за птиците, както и на тяхната приложимост и 
значимост за сектора на селското стопанство. Те ще открият също така богата гама от 
практически съвети и идеи как да разработват и насърчават подходящи мерки за 
селскостопански дейности и програми, които допринасят за опазването на защитените 
зони по „Натура 2000“ при най-различни социални, икономически и физически или 
географски условия. 

Освен това насоките ще са от полза и за селскостопанските организации и лицата, 
стопанисващи земи, които участват в практическото управление на земеделска земя в 
защитените зони по „Натура 2000“. 

 Какво съдържа настоящият документ? 

В глава 1 е изложен общият контекст на политиката и е направено кратно представяне 
на мрежата „Натура 2000“ и политическите ангажименти на ЕС да се спре загубата на 
биологично разнообразие в Европа. 

В глава 2 е обяснена важността на селскостопанските дейности за местообитанията и 
видовете от значение за ЕС, посочено е кои местообитания и видове по „Натура 2000“ 
са свързани със специфични селскостопански системи и практики и как управлението 
на селското стопанство влияе върху тяхното опазване. Направен е също така общ 
преглед на основните източници на натиск и заплахи за тези местообитания и видове.  

В глава 3 е представен общ преглед на изискванията за управление на защитените 
зони по „Натура 2000“ в контекста на земеделските земи. В нея е дадено обяснение на 
основните термини като „определяне на цели на опазването“, „установяване на мерки 
за опазване“ и постигане на „благоприятно природозащитно състояние“ (БСЗ). 
Посочени са също така различните варианти за финансиране, които се предоставят за 
защитени зони в земеделска земя в рамките на „Натура 2000“. 
 
В глава 4 са описани основните селскостопански системи и практики, необходими за 
възстановяване и поддържане в благоприятно природозащитно състояние на 
местообитанията и видовете в земеделска земя в рамките на „Натура 2000“. 
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В глава 5 са описани разнообразните инструменти на политиката и фондовете, които 
може да се използват за запазването и повторното въвеждане на подходящи 
селскостопански системи и практики в рамките на „Натура 2000“. В тази глава е 
направен преглед също така на потенциала за възприемане на пазарни подходи в 
подкрепа на управлението на „Натура 2000“. 

В глава 6 са дадени поетапни насоки за планирането на различни видове пакети от 
мерки на ОСП за подпомагане на управлението на „Натура 2000“ в земеделски земи. 
Дадени са примери от реалния живот в различните държави от ЕС, за да се илюстрира 
как препоръките може и се прилагат на практика. 
 
Приложения: 

В приложение А са описани ключовите типове местообитания от интерес за 
Общността, които са зависими от селското стопанство, и степента на зависимост на 
всеки тип, както и тяхното разпределение, общ обхват, делът на местообитанието от 
площта по „Натура 2000“, както и техният настоящ природозащитен статус. 

В приложение Б са посочени ключовите видове от интерес за Общността, които са 
свързани с местообитания в земеделски земи. Там е определено използването на 
техните местообитания в контекста на селското стопанство, тяхната приоритетност и 
техният настоящ природозащитен статус.  

В приложение В е изобразена територията на местообитанията в земеделски земи, 
които са от интерес за Общността и се намират в държави членки, където 10 % или 
повече от общата площ на местообитанието се намира в даден биогеографски район. 
Целта е да се заостри вниманието на държавите членки към местообитанията, за които 
носят особено голяма отговорност. 

В приложение Г са представени примерни препоръки за управлението на всеки 
ключов тип местообитание от приложение I, свързан със селското стопанство. 
Препоръките нямат задължителен характер и управлението трябва да бъде 
адаптирано към националните и местните условия и цели, като се използват най-
добрите налични местни познания.  

В приложение Д е представена поредица от 27 конкретни примера за различни 
подходи, използвани за управлението на земеделските земи по благоприятен начин за 
опазването на местообитанията и видовете от интерес за Общността в различните 
държави членки. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Селскостопанските дейности през вековете  

Разнообразните селскостопански практики в Европа са оказали сериозно влияние 
върху нашите селски райони, създавайки сложна плетеница от полуестествени 
местообитания, които са много характерни за днешния ландшафт. Те са част от 
факторите, които обуславят спецификата на европейските селски райони както в 
културно отношение, така и от гледна точка на биологичното разнообразие. 
Понастоящем около половината от територията на ЕС представлява земеделска земя и 
селскостопанските дейности продължават да бъдат основната икономическа дейност в 
повечето селски райони. Тези дейности поддържат живота в селските райони и 
изпълняват жизненоважна роля за подпомагането на местната икономика.   
 
С течение на времето селското стопанство е претърпяло сериозни промени. От 50-те 
години на миналия век земеделските стопани бяха насърчавани да интензифицират и 
модернизират своите селскостопански практики, когато това е възможно, за да се 
повишат техните добиви и да се подобри ефикасността. Бяха въведени монокултурите, 
нивите бяха уголемени, животновъдните стопанства — разширени и започна широкото 
прилагане на пестициди и торове. В резултат на това през последните 60 години 
значителна част от екстензивно развиваната земеделска земя изчезна или настъпиха 
промени в нейното ползване. 
 
Този процес на интензификация и модернизация обаче не обхвана цялата земеделска 
земя. В много части на ЕС използването на посочените интензивни практики беше 
невъзможно поради спецификите на местния терен. В някои случаи склоновете се 
оказаха твърде стръмни, почвата — много бедна, а площите — прекалено отдалечени. 
Въвеждането на мащабни селскостопански промени беше затруднено също така от 
структурата на местните стопанства и моделите на разпределение на земята.  
 
В резултат на това значителни части от ЕС продължават да се обработват по по-
екстензивен начин, който е добре приспособен към местните условия. Обикновено 
тези дейности се извършват не от големи селскостопански предприятия, а от местни 
дребни земеделски стопани. Те обаче съвсем не са малцинство — дребните 
земеделски стопани и екстензивните селскостопански предприятия все още 
представляват значителна част от 14-те милиона земеделски стопани в ЕС.  
 
Макар и не толкова производителни като модерните големи стопанства, тези 
селскостопански системи представляват жизненоважна част от социално-
икономическата структура на европейските селски райони и изпълняват съществена 
роля от социална, икономическа и екологична гледна точка в рамките на ЕС. Те са 
сериозен източник на трудова заетост и доходи на местно равнище, чрез което се 
предотвратява обезлюдяването на селските райони и се спомага за оцеляването на 
селските общности. Тези системи са не само жизненоважен източник на храна и 
продукция за много отдалечени селски райони, но също така изпълняват важна роля 
за запазване на богатото и изобилно биологично разнообразие в Европа. 
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Независимо от това, въпреки социално-икономическата значимост на екстензивно 
управляваните селскостопански предприятия, с течение на времето тяхната 
жизнеспособност намалява. В много части на ЕС земеделските стопани са принудени 
да изоставят земята си и да търсят алтернативни източници на доходи, което оказва 
пагубни социални и икономически последици за съответните селски райони. През 
последните десетилетия значителни райони в ЕС се оказват засегнати от изоставянето 
на селскостопанските дейности. С основание може да се очаква, че изоставянето на 
земеделски земи в Европа — и по-специално на екстензивни пасища — ще продължи 
и през следващите десетилетия.  
 
Изоставянето на земята е до известна степен противодействано от ОСП, която 
подпомага селскостопански практики, осигуряващи по-големи ползи за околната 
среда, и селските общности в по-отдалечените или по-слабо производителните 
селскостопански райони. В съответствие с ОСП собствениците на земеделска земя са 
длъжни да я поддържат в „добро селскостопанско и екологично състояние“, за да 
получават плащания по линия на тази политика. 
 
1.2 Реформи в ОСП  

Изключително важно е обществото да отдава дължимото признание на земеделските 
стопани, управляващи своята земя по начин, който е съвместим с природната среда и 
благоприятен за нея. Както беше посочено по-горе, те не само изпълняват жизнено 
важна роля за поддържане на социално-икономическата структура и качеството на 
околната среда в селските райони на Европа, но също така предоставят на обществото 
богата гама от обществени блага и услуги в областта на околната среда. 
 
Тази важна роля следва да бъде надлежно отразена и подкрепена с подходящите 
политики и отговорности на всички административни нива. Решаваща роля в това 
отношение може да има и ОСП. В поредицата от реформи през изминалите години все 
по-широко се отчита значението на подпомагането и стимулите за този важен сектор 
на селскостопанската общност, най-вече чрез засилване на мерките за развитие на 
селските райони по стълб 2. Една от целите на този поход е да се помогне на 
земеделските стопани, които живеят и работят в трудни селскостопански условия, да 
запазят своята икономическа жизнеспособност и да продължат да произвеждат 
устойчиви от екологична гледна точка продукти, които съответстват на природната 
среда. 
 
Наред с това отделянето на субсидиите за стопанствата от производството и 
въвеждането на правила за кръстосано съответствие според ОСП дават възможност на 
земеделските стопани да реагират по-лесно на пазарните условия, като в същото 
време спазват базовите екологични стандарти. 
 
Това не означава, че общата тенденция към интензификация и засилено 
специализиране и механизиране ще бъде прекратена (особено в по-новите държави 
членки, в които селскостопанските структури и системи продължават да се променят в 
отговор на пазарните сили), но в днешното общество е налице силна политическа 
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потребност — най-вече при използването на публични средства — да се поставя силен 
акцент върху факта, че земеделските стопани са не просто производители на храна, но 
и пазители на селските райони в Европа, които предоставят богата гама от 
екосистемни стоки и услуги в полза на цялото общество и съхраняват европейската 
природа.  
 
В това отношение, докато се стремим към непрекъснато повишаване на ефикасността 
и производителността в селското стопанство, не трябва да  пренебрегваме 
централната роля на земеделските стопани, които управляват земята си по 
екологосъобразен и добре приспособен към местните условия начин.  
 
1.3 Политика и отговорности на ЕС и на държавите членки по отношение на 
биологичното разнообразие 

Селското стопанство има сериозен принос за биологичното разнообразие 
благодарение на вековните разнообразни селскостопански традиции, довели до 
развитието на сложна смесица от полуестествени местообитания в целия ландшафт. 
Това от своя страна е привлякло богата гама от растителни и животински видове. 
Някои от тях, като например ливадният дърдавец (Crex crex) и белият щъркел (Ciconia 
ciconia), са добре познати, но наред с тях полуестествените местообитания са дом и на 
безброй други, по-малко известни видове, като макулинеата (Maculinea nausithous) и 
много видове орхидеи. 
 
Оцеляването на тези видове зависи изцяло от адаптираните към местната среда 
екстензивни селскостопански системи и практики. През последните 50 години обаче, 
вследствие на съчетаното въздействие на интензификацията на стопанствата и 
изоставянето на земята, се наблюдава сериозно намаляване на биологичното 
разнообразие в земеделските земи. Запазени днес са едва около 15—25 % от 
някогашните екстензивни земеделски райони с висока природна стойност. Намалели 
са и птичите популации в селскостопанските земи, като от 80-те години на миналия век 
досега този спад е около 50 %, но междувременно са се стабилизирали на постоянно 
равнище, докато след 1990 г. популациите от пеперуди са намалели със 70 % и все още 
няма признаци да се възстановяват (Van Swaay et al., 2010 г.). 
 
Като отчитат това обезпокоително намаляване на биологичното разнообразие в 
Европа, държавите — членки на ЕС, са приели два основни законодателни акта на ниво 
ЕС — Директивата за местообитанията7 и Директивата за птиците8, с които се цели 
опазването на най-ценните европейски видове и местообитания в целия им естествен 
ареал на територията на ЕС. Общата цел на Директивата за птиците е да се поддържат 
и възстановяват популациите на всички естествено срещащи се в ЕС видове диви птици 
на ниво, което да гарантира тяхното дългосрочно оцеляване. Целите, заложени в 

                                                      
7 Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. 
Консолидирана версия 1. 1. 2007 г. http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm 
8 Директива 2009/147/ЕО на Съвета относно опазването на дивите птици, кодифицирана версия на 

Директива 79/409/ЕИО. Публикувана на адрес https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:BG:PDF  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:01992L0043-20070101&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:BG:PDF
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Директивата за местообитанията, са подобни, но тя е насочена към редица видове, 
различни от птиците, както и към самите типове местообитания.  
 
Двете директиви не обхващат всички видове растения и животни в Европа (т.е. не 
цялото биологично разнообразие на ЕС). Вместо това те са съсредоточени върху 
поднабор от около 2000 вида (от около общо 100 000 вида или повече, срещащи се в 
Европа), които са толкова редки или застрашени, че се нуждаят от спешна защита, за 
да се предотврати тяхното изчезване. Те често са наричани „видове от интерес за 
Общността“ или „видове от значение за ЕС“. 
 
С двете директиви държавите членки се задължават да правят повече, а не просто да 
предотвратяват по-нататъшното влошаване на състоянието на посочените видове и 
типове местообитания от интерес за Общността, като също така са длъжни да 
въвеждат  мерки, гарантиращи постигането на благоприятно природозащитно 
състояние в целия естествен ареал на съответните видове на територията на ЕС. 
Фактът, че даден тип местообитание или вид не е застрашен (т.е. не е изправен пред 
пряк риск от изчезване), не означава непременно, че се намира в благоприятно 
природозащитно състояние.  
 
Посочените две директиви на ЕС за опазване на природата са крайъгълните камъни в 
политиката на ЕС за биологичното разнообразие. През 2012 г. ЕС си постави целта да 
спре загубата на биологично разнообразие и влошаването на екосистемните услуги 
в ЕС до 2020 г., да ги възстанови, доколкото това е възможно, като се увеличи 
приносът на ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие в световен 
мащаб.   
 
Тази цел отразява силния политически ангажимент, поет от европейските държавни и 
правителствени ръководители, и поставя биологичното разнообразие на приоритетно 
място в политическата програма на ЕС. В затвърдената стратегия на ЕС за биологичното 
разнообразие9, приета през 2012 г., се посочват шест основни целеви области, в които 
са необходими действия за преодоляването на основния натиск върху природата и 
върху екосистемните услуги в ЕС. Една от шестте цели е да се повиши приносът на 
селското и горското стопанство към биологичното разнообразие. 
 

Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. 

Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. има за цел да се прекрати 
влошаването на състоянието на всички видове и местообитания, включени в 
законодателството на ЕС за опазване на природата, и да се постигне значително и 
измеримо подобрение в състоянието им. Със стратегията се цели подобряване на 
интегрирането в някои основни сектори, по-специално чрез цели и дейности за 
подобряване на положителния принос на селското и горското стопанство и 
рибарството към опазването на биологичното разнообразие и устойчивото му 
използване. Изпълнението на целта, отнасяща се конкретно до селското стопанство, 
ще бъде подпомогнато от съществуващите инструменти в рамките на ОСП. Стратегията 

                                                      
9 Пълният текст на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие е публикуван на адрес: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7[1].pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
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също така е насочена към подобряване на свързаността между защитените зони по 
„Натура 2000“ и в околната среда като цяло чрез развитието на екологосъобразна 
инфраструктура.  

Цел 1 
Да се спре влошаването на състоянието на всички видове и местообитания, включени 
в законодателството на ЕС за опазване на природата, и да се постигне значително и 
измеримо подобрение в състоянието им, така че в сравнение с настоящите оценки до 
2020 г.: i) броят на оценките по Директивата за местообитанията, доказващи подобрен 
природозащитен статус, да се увеличи със 100 % за местообитанията и 50 % за 
видовете; и ii) броят на оценките по Директивата за птиците, доказващи сигурен или 
подобрен статус, да се увеличи с 50 %.  

Цел 2 
До 2020 г. екосистемите и техните услуги да се поддържат и подобряват чрез 
създаване на зелена инфраструктура и възстановяване на поне 15 % от нарушените 
екосистеми. 

Цел 3 
Селско стопанство: в сравнение с изходното състояние в ЕС за 2010 г., до 2020 г. да се 
увеличат максимално земеделските райони — както пасища, така и обработваеми 
земи и трайни насаждения, които са обхванати от мерки, свързани с биологичното 
разнообразие в рамките на ОСП, за да се гарантира опазването на биологичното 
разнообразие и да се постигне измеримо подобрение в природозащитния статус на 
видовете и местообитанията, които зависят от селскостопанската дейност или са 
засегнати от нея, и в предоставянето на услуги от екосистемите, като по този начин се 
допринесе за  подобряване на устойчивото управление. 

Европейската комисия е подчертала също така, че ефективното управление и 
възстановяването на защитените зони по „Натура 2000“ е от основно значение за 
постигането на целта на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. 
 
1.4 Мрежата „Натура 2000“  

Основен елемент в директивите за опазване на природата е създаването на 
общоевропейската мрежа „Натура 2000“. Тя е съставена от територии от значение за 
Общността (ТЗО) и специални защитени зони (СЗЗ), определени в съответствие с 
Директивата за местообитанията, както и от специални защитени зони (СЗЗ), 
определени в съответствие с Директивата за птиците (общо наричани „защитени зони 
по „Натура 2000“). Как тези защитени зони следва да бъдат управлявани и защитавани 
е обяснено по-нататък в глава 3.  

До момента в мрежата „Натура 2000“ са включени над 26 000 защитени зони. Те 
обхващат общо около 18 % от сухоземната територия на ЕС, както и значителни морски 
райони.  Мрежата обаче не е система от строги природни резервати, а по-скоро в нея 
се възприема различен подход, с който напълно се отчита, че хората представляват 
неразделна част от природата и че човекът и природата функционират най-добре в 
партньорство.  
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1.5 Партньорство между земеделските стопани и обществото  

Фактът, че земеделската земя представлява около 40 % от общата площ, включена в 
„Натура 2000“, отразява важността на земеделските стопани за мрежата „Натура 2000“. 
Тъй като високата степен на биологично разнообразие обикновено е свързана с ниско 
ниво на селскостопанска производителност, по-голямата част от земеделската земя в 
„Натура 2000“ се намира в по-отдалечени, неплодородни или недоходни 
селскостопански райони. Типичните примери включват алпийски ливади и пасища, 
степни равнини, открити пусти полета и влажни затревени площи.  
 
В някои от тези територии съществуващите селскостопански системи и практики 
вероятно вече са съвместими с опазването на видовете и местообитанията, за които 
защитената зона е била определена по „Натура 2000“, и ще се акцентира върху 
намирането на начини да продължи подпомагането на тези селскостопански практики 
и да се отдаде дължимото признание на ангажираните земеделски стопани. В други 
територии е възможно традиционните селскостопански практики вече да са били 
изоставени или да са преминали към друга форма на селско стопанство, която не е 
така съвместима с природата, като в такъв случай ще се наложи да се намерят начини 
отново да бъдат въведени съвместими селскостопански системи или съществуващите 
практики да се коригират по такъв начин, че да могат отново да допринасят за 
опазването на местообитанията и видовете от интерес за Общността, за които е била 
определена защитената зона.  
 
Това налага да се възприеме подход на стабилно партньорство между съответните 
земеделски стопани, публичните органи, отговарящи за политиките в областта на 
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селското стопанства и природата, и гражданското общество като цяло. Целта на 
настоящите насоки е да се поясни как това партньорство може да функционира 
ефективно в полза на всички. В документа е представен преглед на основните 
въпроси, които следва да бъдат разгледани във връзка с отношението между селското 
стопанство и „Натура 2000“, и са предложени множество практически идеи, примери и 
препоръки за управлението на земеделската земя в защитени зони по „Натура 2000“, 
основани на добрите практики от опита на държавите членки от целия ЕС.  
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2. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В „НАТУРА 2000“ 

 
Какво съдържа настоящата глава? 
В настоящата глава се обобщава ролята, която изпълняват различните 
селскостопански системи и практики при опазването на местообитанията и 
видовете по „Натура 2000“. В нея са описани видовете земеделски земи, включени в 
мрежата „Натура 2000“, и са идентифицирани местообитанията и видовете, 
защитени по двете директиви на ЕС за опазване природата, които са свързани 
конкретно със селскостопанските практики. Разгледани са източниците на 
основния натиск и заплахи за тях в контекста на селскостопанските дейности, 
както и начините, по които различните аспекти на управление на селското 
стопанство могат да повлияят върху тяхното опазване. 

 
 
2.1 Какви видове земеделски земи са включени в „Натура 2000“?  

Земеделските екосистеми10 представляват средно 38 % от общата площ на мрежата 
„Натура 2000“ в ЕС (EEA, 2010), като защитените зони по „Натура 2000“ включват 10,6 % 
(или 22,2 млн. хектара) от общата земеделска земя в ЕС-27 (вж. фигура 2.1). 

Фигура 2.1  Дял на земеделските земи в рамките на „Натура 2000“ 
Забележка: процентните дяловете на използваната земеделска площ в обхвата на 
„Натура 2000“ се изчисляват, като се използват класовете по „КОРИНЕ земно 
покритие“. Източник: European Commission, 2013a.  
 

                                                      
10 В настоящия раздел земеделските екосистеми обхващат следните класове по „КОРИНЕ земно покритие“ (КЗП): 

- редовно обработвана земя, която включва ненапоявана обработваема земя (клас 211 по КЗП), постоянно 
напоявана обработваема земя (212), оризища (213), лозя (221), овощни и ягодови насаждения (222), 
маслинови градини (223), пасища (231) и едногодишни култури заедно с трайни насаждения (241); 

- обработвана земя от смесен тип: комплекси от раздробени земеделски земи (242), земеделски земи със 
значителни участъци естествена растителност (243) и агро-лесовъдни площи (244); 

- полуестествени площи с допустими екстензивни селскостопански практики: естествени тревни площи (321), 
растителни съобщества на храсти и треви (322), склерофилна растителност (323). 
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Следва да се отбележи, че в конкретния контекст понятието „земеделска земя“ има 
много по-широк смисъл от площта, която е класифицирана като използвана 
земеделска площ в други контексти, като например в изследванията на структурата на 
земеделските стопанства в Общността и в статистическите данни за културите11. 

Управлението на повечето земеделски земи в рамките на „Натура 2000“ е с режим на 
екстензивни селскостопански системи и затова тяхното по-нататъшното съществуване 
е силно зависимо от запазването на тези системи (вж. каре 2.1). В рамките на 
селскостопанските системи много силно се акцентира върху насърчаването на 
положителни мерки за опазване, които са устойчиви както от екологична, така и от 
икономическа гледна точка. Селскостопанските системи с нисък интензитет, които са 
включени в „Натура 2000“, обикновено се развиват с течение на времето, като 
структурите на стопанствата и селскостопанските практики са добре приспособени към 
местните условия. Като цяло те включват:  

o животновъдни системи, при които фуражните площи са покрити предимно с 
полуестествена растителност, в това число пасища, пустош и храсталаци;  

                                                      
11 В изследванията на структурата на земеделските стопанства в Общността (ИСЗС) използваната земеделска площ 
(ИЗП) представлява общата площ, заета с обработваема земя, постоянно затревени площи, трайни насаждения и 
градини за лично ползване, използвани от стопанството, независимо от типа на владението или дали се ползва като 
общинска земя. В използваната земеделска площ не се включва неизползваната земеделска земя, залесени площи 
и земя, заета с постройки, стопански дворове, пътища, водоеми и др. Използваната земеделска площ е дефинирана 
също така в контекста на статистическите данни за културите (Регламент (ЕИО) № 837/90 на Съвета от 
26 март 1990 г. и Регламент (ЕИО) № 959/93 на Съвета от 5 април 1993 г.) съответно като 1) площ, заета със зърнени 
култури, за всяка група зърнени култури и за която и да е зърнена култура (както е посочено в приложенията), 
производството на която надхвърля 50 000 тона на година, както и 2) ) площи обработваема земя, постоянни 
пасища, трайни насаждения и други части от използваната земеделска площ, различни от обработваемите земи 
(земя, заета с култури, различни от зърнените култури). Постоянните пасища включват също така частите от 
използваната земеделска площ, които са извън земеделските стопанства. Понастоящем съществуват големи 
разлики между използваната земеделска площ въз основа на изследванията на структурата на земеделските 
стопанства и статистическите данни за културите, които се дължат на различните определения, дадени в 
изследванията. 
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o растениевъдни системи с нисък интензитет (напр. върху бедни почви, сухи, солени 
или блатисти площи или в отдалечени местности), често в сеитбооборот с 
полуестествена растителност в площи под угар;  

o постоянни насаждения с нисък интензитет като стари овощни и маслинови 
градини, управлявани по традиционен начин; както и  

o селскостопански системи от смесен тип, включващи полски култури и/или трайни 
насаждения и животновъдство. Те обхващат също така земеделска земя с 
многообразие от селскостопански дейности с нисък интензитет и ценни особености 
на ландшафта, което може да способства за висока степен на биологичното 
разнообразие на видовете.  

 
Животновъдните системи с нисък интензитет се срещат често в защитените зони по 
„Натура 2000“, тъй като те обхващат големи площи от полуестествени пасища и 
ливади, пусти полета и храсталаци, които са дом на много растителни и животински 
видове от интерес за Общността и придават облика на ландшафта в европейските 
хълмисти местности, планини и други райони. В планинските пасища и ливади, които 
се използват екстензивно за паша, се срещат видове като алпийски мармот (Marmota 
marmot latirostris) и някои редки пеперуди (напр. Colias myrmidone и Erebia calcaria). 

Растениевъдните системи с нисък интензитет като сухи степни земи, заети със зърнени 
култури, често биват определяни като защитени зони по „Натура 2000“, тъй като в тях 
се срещат редки и силно застрашени видове полски плевели, бозайници като 
черногръд хомяк (Mesocricetus newtoni) и лалугер (Spermophilus citellus), както и големи 
популации от някои застрашени в глобален мащаб птици, включително голяма дропла 
(Otis tarda) и белошипа ветрушка (Falco naumanni). Съществена част от природната 
стойност на тези растениевъдни системи е свързана с наличието на незасята или 
оставена под угар земя, както и с рядката и разнородна структура на растителността, 
срещана в парцелите с култури и на незасятата или оставена под угар земя. 

 

Горските пасищни системи с нисък интензитет, като например dehesa и montado, 
които съчетават полски култури и паша за добитъка с дървета, представляват 
селскостопански системи с единствени по рода си характеристики, в които се срещат 
много видове от интерес за Общността — например иберийският гущер (Lacerta 
schreiberi) и испанският орел (Aquila adalberti). 

Трайните насаждения с нисък интензитет, включително овощни градини и ядкови 
дървета, маслинови градини и лозя, често се срещат в защитените зони по 
„Натура 2000“, тъй като тяхното структурно многообразие, включително мозайките от 
тераси, живи плетове, затревени зони и други полуестествени растителни елементи, 
осигуряват подходящо местообитание за много видове, които първоначално са били 
свързвани с открити горски и/или скални местообитания. Традиционните овощни 
градини са подходящи за множество видове, които се нуждаят от комплекс от 
местообитания — например за северния гребенест тритон (Triturus cristatus), както и за 
сапроксилните насекоми, които зависят от гниеща дървесина — например за 
бръмбара рогач (Lucanus cervus). В трайните насаждения се срещат много видове 
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птици, включително големият маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum). 
Традиционните овощни градини осигуряват храна за някои прилепи, сред които е 
малкият подковонос (Rhinolophus hipposideros). Значението на трайните насаждения с 
нисък интензитет е свързано също така с техните ландшафтни характеристики и с 
културното и историческото им значение. 

Някои видове по „Натура 2000“ се срещат и на интензивно управляваната земеделска 
земя. Те включват някои зимуващи популации на гъски и лебеди с международно 
значение като белобузата гъска (Branta leucopsis) и пойния лебед (Cygnus cygnus), 
които през зимата намират храната си в интензивно управлявани затревени площи и 
площи със зърнени култури. Обикновеният хомяк (Cricetus cricetus), който е включен в 
приложение IV към Директивата за местообитанията и съответно се нуждае от строга 
защита по член 12, се среща в обработваеми земи, в които има достатъчно хранителни 
ресурси и достатъчно остатъци от фуражни култури и буферни ивици с растителност.  
 

Каре 2.1 Връзка между земеделската земя с висока природна стойност и 
„Натура 2000“ 

Концепцията за земеделска земя с висока природна стойност (ВПС) е възприета широко в 
селскостопанската политика в цяла Европа. Земеделската земя с висока природна стойност 
включва онези територии в Европа, където селското стопанство е основният (обикновено 
преобладаващият) вид земеползване, а селскостопанските дейности подпомагат или са 
свързани с голямо многообразие на видове и местообитания или с наличието на видове, чието 
опазване е повод за загриженост на европейско, национално и/или регионално ниво, или и 
двете (Beaufoy и Cooper, 2008 г.; Cooper et al., 2007 г.; Oppermann et al., 2012 г.).  Според това 
определение се разграничават три вида земеделска земя с ВПС: 

 тип 1: земеделска земя с голям дял на полуестествената растителност; 

 тип 2: земеделска земя с многообразие от селскостопански дейности с нисък интензитет и 
природни и структурни елементи като синори, живи плетове, каменни стени, залесени 
участъци или храсталаци, малки рекички и т.н.; 

 тип 3: земеделска земя, благоприятстваща редки видове или голям дял от европейски или 
световни популации.  

На практика се наблюдава значително припокриване между земеделските площи с ВПС и 
земеделската земя в „Натура 2000“, тъй като земеделската земя с ВПС от тип 3 е 
идентифицирана въз основа на информация от мрежата „Натура 2000“, както и от 
орнитологично важни места (ОВМ), основни райони за пеперуди (ОРП) и други подходящи 
национални набори от данни за биологичното разнообразие (за допълнителна информация 
вж. Paracchini et al., 2008 г.). 

Двете концепции обаче са ясно разграничени една от друга. Земеделската земя с ВПС е 
обширно понятие, което обхваща цялото биологично разнообразие и няма правна сила. От 
друга страна, мрежата „Натура 2000“ е регламентирана в законодателството на ЕС. Територии 
със земеделски земи се включват в „Натура 2000“ само ако са от ключово значение за един 
или повече защитени видове и местообитания в ЕС в съответствие с Директивата за 
местообитанията и Директивата за птиците (т.е. в „Натура 2000“ не се включват задължително 
всички места, в които се срещат видове и местообитания — вж. глава 3). След като защитените 
зони бъдат включени в „Натура 2000“, държавите членки имат правното задължение да ги 
управляват по начин, гарантиращ опазването на видовете и типовете местообитания, за които 
са били определени. 
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За повече информация относно селскостопанските системи и управлението на 
местообитанията и видовете вж. глава 4. 
 
2.2 За кои местообитания и видове от интерес за Общността става дума?  

Много от местообитанията и видовете по „Натура 2000“, които са от интерес за 
Общността и са защитени по силата на Директивата за местообитанията и Директивата 
за птиците, зависят от селскостопанските практики или са свързани с тях (вж. 
таблица 2.1). Ето защо те са обект на специално внимание в настоящите насоки и с 
оглед на яснотата са наречени „ключови местообитания в земеделски земи“ и 
„ключови видове в земеделски земи“.  
 
Следва да се отбележи, че според разпоредбите на Директивата за местообитанията в 
„Натура 2000“ се включват само най-важните основни защитени зони за тези типове 
местообитания и видове, а не всички територии, в които се срещат. Както е видно от 
таблица 2.1, при някои типове местообитания само 20—30 % от общата им площ е 
защитена в рамките на мрежата „Натура 2000“. 
 

2.2.1 Ключови местообитания в земеделски земи от интерес за Общността 

В приложение I към Директивата за местообитанията са изброени 58 типа 
местообитания (от които 23 са приоритетни типове местообитания12), които се считат 
за ключови местообитания в земеделски земи, тъй като зависят от екстензивни 
селскостопански практики или са свързани с такива. Те попадат в осем големи групи 
местообитания (Европейска комисия, 2013b). Тези елементи са описани накратко по-
долу. По-подробна информация за всеки тип местообитание е включена в 
приложение А. 
 
Счита се, че повече от една трета от тези местообитания (24) са изцяло зависими от 
подходящи селскостопански практики (Halada et al., 2011 г.). Това са местообитания, в 
които съставът на видовете е в зависимост от подбора в продължение на много 
десетилетия или векове и съответства както на условията в защитената зона, така и на 
вида и интензивността на управлението от страна на хората. Както преустановяването 
на това управление, така и съществените промени в интензивността на управление 
водят до (обикновено необратими) изменения в структурата на местообитанията и 
състава на видовете.  
 
Останалите 34 местообитания се считат за частично зависими, тъй като управлението 
или удължава съществуването на местообитанието, като блокира сукцесията, или 
разширява/поддържа разширена територия на разпространение на местообитанието. 
Някои местообитания са частично зависими само за някои подтипове или за част от 
тяхното разпространение. Някои редки местообитания от първостепенно значение, 

                                                      
12 В приложение I към Директивата за местообитанията е идентифициран поднабор от 72 местообитания като 
приоритетни типове естествени местообитания, тъй като са застрашени от изчезване и Общността носи особена 
отговорност за тях поради обхвата на техния естествен ареал на разпространение на територията на ЕС. Аналогично 
поднабор от видове по приложение II са идентифицирани като приоритетни видове, тъй като Общността носи 
особена отговорност за тях. 
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Атлантически солени ливади с Limonium spp.  
(Снимка: д-р J.P. Doody) 

съществуващи в по-екстремни климатични условия, следва да бъдат защитени от 
използване за каквито и да било селскостопански 
дейности.  
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Варовикови неподвижни дюни в Sefton 

Coast 
(Снимка: John Houston) 
 
 

 
Северноатлантическа влажна пустош 
в New Forest, Англия (Снимка: Steve 
Humble) 

 
Храсталаци с Juniperus spp. в Централна 

Италия  
(Снимка: Национален парк Foreste 

Casentinesi) 

o Крайбрежни и халофитни местообитания 

Крайбрежните солени ливади и блата по бреговете на Атлантическия океан, Северно 
море и бореалното крайбрежие често традиционно служат за паша и състоянието им 
би било влошено с израстването на буйна растителност, ако пашата бъде изоставена. 
Континенталните солени ливади и блата също се използват сезонно за паша.  
 
o Крайбрежни пясъчни дюни и континентални дюни 
 

Неподвижните дюни със затревени площи и 
храсталаци често зависят от екстензивната паша, за 
да се спре сукцесията и да се поддържа 
местообитанието открито. Пясъчните равнини 
представляват специален крайбрежен пясъчен 
ландшафт, който се е развил в продължение на 
векове на паша с ниска интензивност и редуване на 
културите. Континенталните дюни и пясъчните 
пусти полета с треви и храсталаци се нуждаят от 
широкомащабна екстензивна паша или косене и 
малко обезпокояване, за да се запази определено 
ниво на обезпокояване и да се ограничат 
храсталаците. 
 
o Умереноконтинентални и бореални 

съобщества и храсталаци 
 

Сухата пустош представлява полуестествени 
местообитания, които се дължат на горска 
растителност и са били подложени на паша и 
обгаряне през продължителен период от време. В 
миналото те са използвани като постоянни пасища 
в рамките на селскостопански системи от смесен 
тип. Те също така са осигурявали гориво, постеля за 
добитъка, фураж за зимата, материал за сламени 
покриви и дори за пътно строителство. Влажната пустош също понякога се използва за 
екстензивна паша, но тя е силно уязвима и може да бъде увредена от прекомерната 
паша. Традиционно алпийската пустош е използвана както за сезонна паша при режим 
на преместване на друго пасище, така и за паша на диви пасящи видове. Бореалните 
съобщества се използват за паша на северни елени. 
 
o Склерофилни храсталаци (маторал) 
 

Местообитанията със склерофилни храсталаци се 
срещат по средиземноморското крайбрежие. 
Някои участъци с естествена растителност са 
разположени в райони с екстремни условия и там 
намесата не е препоръчителна. Повечето такива 
участъци обаче представляват вторични 
местообитания, образувани при унищожаването на 
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Затревени площи в Чешката република с 
изобилие на видове  

(Снимка: Дирекция на национален парк 
Krkonoše) 

 
Алкални блата с пишица 
(Снимка: Viera Šefferová Stanová) 

 
Варовикови скални повърхнини в Burren 
(Ирландия) 
(Снимка: Sharon L. Parr) 

The Burren
An Iconic Landscape
… Limestone skeleton - moulded by ice & etched by water

дъбови гори, последвани от столетия открита паша на овце и кози и редовно обгаряне. 
Така например в почти всички региони на Европа широко се срещат формации на 
Juniperus върху пустош или варовикови пасища, като запазването на характерната 
мозаечна структура от храсталаци и затревени площи зависи изцяло от екстензивната 
паша. 
 
o Естествени и полуестествени затревени 

площи 
 

Европейските тревни формации включват широк 
диапазон от типове и подтипове, вариращи от 
много сухи естествени затревени площи с рядка 
растителност до алувиални ливади и влажни 
ливади с Molinia, както и от алпийски пасища и 
склерофилни пасищни гори с вечнозелен дъб 
(Quercus) до степни пасища. Системите на 
управление и традициите са също толкова 
разнообразни. Най-широко разпространени са 
сенокосните ливади. 
 
o Тресавища и мочурища 
 

Повечето тресавища осигуряват твърде недоброкачествен и оскъден фураж и са 
уязвими спрямо пашата.  Поради това много от тях не се използват за паша, а в случай 
че се използват, пашата трябва да се извършва при много строг контрол. Макар 
мочурищата обикновено да нямат селскостопанско приложение, някои типове 
мочурищни местообитания, които не са твърде влажни, се използват за частична паша 
или за добив на слама за постеля на добитъка. 
 

o Скални местообитания 
 

Важно значение  за варовиковите скални 
повърхнини имат пашата и/или наличието на 
бързооборотни фиданки, благодарение на 
които тези повърхнини остават открити, и 
съответно те се използват за паша в рамките на 
мозайките от местообитания с полуестествени 
затревени площи и храсталаци. Скалните 
местообитания може да бъдат част така също от 
по-големи полуестествени мозайки от 
местообитания, които се използват за паша —  например в алпийските пасища или 
северните алварови пасища. 
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Залесено пасище в Швеция  
(Снимка: Jens Johannesson) 

 

o Залесени пасища и ливади 
 

Феноскандинавските залесени пасища и ливади 
представляват остатъчни фрагменти от широко 
разпространените в миналото селскостопански 
системи на паша в райони, осеяни с дървета и 
храсти, от които традиционно се е добивал 
фураж за добитъка. 
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Таблица 2.1 — Ключови местообитания в земеделски земи от интерес за 
Общността 

Легенда/източници: Селск. зав. = зависимост от селското стопанство (от Halada et al., 
2011 г.): 3 = изцяло зависими от управлението на селското стопанство , 2 = 
частично зависими, 1 = частично зависими, но само за някои подтипове или в 
рамките на част от разпространението. Приоритет = приоритетен статут 
според приложение I към Директивата за местообитанията. % Н2О = процентен 
дял от площта на местообитанието, намиращ се в защитената зона по 
„Натура 2000“, както е посочен в допълнението Обхват на местообитания и видове от 
мрежата „Натура 2000“ към доклада по член 17 (ETC/BD, 2008 г.). % НПС: делът от 
площта на местообитанието* с неблагоприятно природозащитно състояние е изчислен 
чрез събиране на стойността на оценката на всяко местообитание по държава членка и 
биогеографски регион, който е класифициран като намиращ се в изцяло 
неблагоприятно природозащитно състояние, и след това тази сума е разделена на 
общата докладвана площ на местообитанието (ETC/BD 2008 г., база данни по член 17). 
% XX: делът от площта на местообитанието* с неизвестен природозащитен статус е 
изчислен по същия начин. (Важна забележка: това предполага, че цялата площ в 
рамките на местообитание, което е неблагоприятно оценено, се намира в 
неблагоприятно състояние, докато в насоките за докладване по член 17, дори когато 
общото състояние е преценено като неблагоприятно, определена част все пак може да 
бъде в благоприятно природозащитно състояние). * С изключение на Румъния (RO) и 
България (BG). Наличието на местообитание в Румъния и България е според 
контролния списък за местообитанията на ETC/BD13.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Поради присъединяването на Хърватия е добавено допълнително местообитание от 
затревени площи, което зависи от косене: 6540 Субсредиземноморски тревни съобщества от Molinio-
Hordeion secalini. 

Източник: Директива 2013/17/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в 
областта на околната среда поради присъединяването на Република Хърватия. 

Код Тип местообитание Сел
ск. 

зав. 

Приорит
етно 

местооб
итание 

% 
Н2О 

% НПС % XX 

1330 Атлантически солени ливади 1  65 % 100 % 0 % 

1340 Континентални солени ливади 2 * 51 % 100 % 0 % 

1530  Панонски солени степи и солени блата 1 * 55 % 100 % 0 % 

1630 Бореални балтийски крайбрежни ливади 2 * 71 % 100 % 0 % 

2130 Неподвижни дюни с тревиста растителност („сиви 
дюни“) 

1 * 57 % 95 % 1 % 

2140 Декалцифирани неподвижни дюни с Empetrum 
nigrum 

1 * 58 % 93 % 0 % 

2150 Атлантически декалцифирани неподвижни дюни 
(Cаlluno-Uliceteа) 

1 * 41 % 28 % 72 % 

2190 Влажни снижения между дюните 2  51 % 93 % 6 % 

21A0 Пясъчни равнини по Атлантическото крайбрежие на 
Великобритания 

3 * 27 % 100 % 0 % 

                                                      
13 Контролен списък за местообитанията на ETC/BD (2012 г.). http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reference_portal
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2250 Дюни с хвойнови гъсталаци (Juniperus spp.) 2 * 67 % 76 % 24 % 

2310 Сухи пясъчни пусти полета с Cаllunа и Genistа 1   68 % 100 % 0 % 

2320 Сухи пясъчни пусти полета с Cаllunа и Empetrum 
nigrum 

1   43 % 99 % 1 % 

2330 Открити тревни съобщества с растителност от 
Corynephorus и Agrostis на континентални дюни 

1   43 % 98 % 2 % 

2340 Панонски вътрешноконтинентални дюни 3 * 29 % 100 % 0 % 

4010 Северноатлантическа влажна пустош с Ericа tetrаlix 3  36 % 100 % 0 % 

4020 Южноатлантическа влажна пустош с Erica ciliaris и 
Erica tetralix 

3 * 41 % 16 % 84 % 

4030 Европейска суха пустош 3  37 % 52 % 47 % 

4040 Суха пустош на Атлантическото крайбрежие с Erica 
vagans 

3 * 33 % 63 % 0 % 

4060 Алпийски и бореални съобщества 1   73 % 22 % 4 % 

4090 Ендемични оро-средиземноморски съобщества с 
ниски бодливи храстчета 

2   62 % 2 % 91 % 

5120 Планински формации на Cytisus purgаns 1   73 % 0 % 92 % 

5130 Формации на Juniperus communis върху 
пустош или варовикови пасища 

2   30 % 47 % 7 % 

5210 Маторал с Juniperus spp. 1   65 % 0 % 86 % 

5330 Южносредиземноморски и предпустинни 
храсталаци 

1   69 % 15 % 77 % 

5420 Фригана със Sarcopoterium spinosum 2   85 % 0 % 6 % 

5430 Ендемична фригана с Euphorbio-Verbascion 2   79 % 0 % 7 % 

6110 Скални варовикови или базофилни тревни 
съобщества с Alysso-Sedion albi 

1 * 57 % 12 % 78 % 

6120 Сухи пясъчни варовикови тревни съобщества 2 * 18 % 99 % 1 % 

6140 Пиринейски силикатни тревни съобщества с Festuca 
eskia 

2   90 % 64 % 11 

6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества 2   58 % 10 % 0 % 

6160 Силикатни иберийски тревни съобщества с Festuca 
indigesta 

2   68 % 0 % 100 
% 

6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни 
съобщества 

2   64 % 26 % 31 % 

6180 Макаронезийски мезофилни тревни съобщества 2   86 % 100 % 0 % 

6190 Скални панонски тревни съобщества (Stipo-
Festucetalia pallentis) 

3   47 % 63 % 0 % 

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 
върху варовикови субстрати (Festuco-Brometalia) 

3   49 % 49 % 23 % 

6220 Псевдостепи с трева и едногодишни растения 
(Thero-Brachypodietea) 

3 * 60 % 3 % 82 % 

6230 Богати на видове Nardus тревни съобщества върху 
силикатни субстрати в планински области (и 
предпланински райони в континентална Европа) 

3 * 37 % 80 % 2 % 

6240 Субпанонски степни тревни съобщества 2 * 67 % 100 % 0 % 

6250 Панонски степни тревни съобщества 3 * 39 % 99 % 1 % 

6260 Панонски пясъчни степи 3 * 33 % 100 % 0 % 

6270 Феноскандинавски сухи до средни тревни 
съобщества с нисколюбива растителност 

3 * 22 % 100 % 0 % 

6280 Северни алварови и предкамбрийски варовикови 
плоски скали 

3 * 54 % 53 % 0 % 

62A0 Източни субсредиземноморски сухи тревни 
съобщества (Scorzoneratalia villosae) 

3   95 % 91 % 0 % 

6310 Склерофилни пасищни гори с вечнозелен Quercus 
spp. 

3   65 % 0 % 98 % 
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6410 Ливади с Molinia на карбонатна, торфна 
или глинеста почва (Molinion caeruleae) 

3   35 % 94 % 4 % 

6420 Средиземноморски влажни тревни съобщества от 
високи треви от типа Molinio-Holoschoenion 

2   65 % 3 % 95 % 

6430 Тревни съобщества от водолюбиви високи треви в 
равнинни и планински до алпийски райони 

1  44 % 77 % 23 % 

6440 Алувиални ливади на речни долини с Cnidion dubii 3   52 % 100 % 0 % 

6450 Северни бореални алувиални ливади 3   18 % 100 % 0 % 

6510 Низинни сенокосни ливади (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

3   46 % 89 % 6 % 

6520 Планински сенокосни ливади 3   51 % 99 % 1 % 

6530 Феноскандинавски залесени ливади 3 * 54 % 100 % 0 % 

6540 Субсредиземноморски тревни съобщества от 
Molinio-Hordeion secalini 

3  n/a n/a n/a 

7210 Карбонатни мочурища с Cladium mariscus и видове 
от Caricion davallianae 

1 * 26 % 71 % 2 % 

7230 Алкални блата 2   43 % 97 % 0 % 

8230 Силикатни скали с пионерска растителност от типа 
Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii 

1  34 % 9 % 82 % 

8240 Варовикови скални повърхнини 2 * 47 % 27 % 37 % 

9070 Феноскандинавски залесени пасища 3   19 % 100 % 0 % 
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Лицена (Снимка: P. Dzierza) 

 
Iris humilis в пясъчни тревни 
съобщества в Унгария (Снимка: 
Wikimedia Commons) 

2.2.2 Ключови видове в земеделски земи от интерес за Общността 

В приложение II към Директивата за местообитанията са посочени 197 вида или 
подвида, които са свързани със земеделски  или тревни екосистеми. Тези ключови 
видове в земеделски земи14 включват 115 растения, 48 безгръбначни, 4 земноводни, 
89 влечуги и 21 бозайника. От общо 195 вида птици, посочени в приложение I към 
Директивата за птиците, 62 вида се считат за ключови видове в земеделски земи15. 
Всичките 259 вида са включени в приложение Б към настоящите насоки, заедно с 
предпочитаните от тях местообитания. 

Оцеляването на голяма част от тези приоритетни видове в земеделски земи в ЕС 
зависи от продължаването на традиционните екстензивни селскостопански практики. 
По-голямата част от видовете (215 spp.) се свързва главно със затревени площи, 
11 вида — с екстензивни земеделски посевни площи и 30 вида изискват и двата типа 
селскостопански системи. 

o Растения  

Някои от посочените видове растения са 
ендемични за малките площи, където са най-
добре защитени с природни резервати, но други 
видове доскоро са били по-широко 
разпространени и са намалели поради загуба на 
техните местообитания и традиционните 
екстензивни селскостопански практики, които са 
ги поддържали. В списъка са включени полски 
плевели, които са били твърде изобилни и 
широко разпространени в цяла Европа, но сега са 
останали само малки фрагментирани популации в 
райони, в които все още се отглеждат 
екстензивно зърнени култури. 

o Безгръбначни 

                                                      
14 В доклада за изходното състояние на биологичното разнообразие в ЕС  (ЕАОС, 2010 г.)ключовите видове в 
земеделски земи са идентифицирани като такива, чието предпочитано местообитание са земеделските екосистеми 
и/или затревените площи. В обяснителните бележки на ЕАОС се казва, че естеството на връзката между видовете и 
техните местообитания се определя в три категории: 

 предпочитано местообитание: основно местообитание на вида; видът обикновено използва това 
местообитание през целия си живот или основната част от популацията е свързана с този тип 
местообитание;  

 подходящо местообитание: местообитание, в което видът редовно се появява, но то не е предпочитаното 
местообитание или не е възможно да се определи предпочитано местообитание (за видове, които редовно 
живеят в различни типове местообитания); 

 случайно местообитание: понякога видът живее в този тип местообитание, но само в ограничена степен или 
малка част от популацията на вида използва това местообитание. 

15 Ключовите видове птици в земеделски земи се определят като онези, които са включени в приложение I към 
Директивата за птиците и при които повече от 10 % от европейската популация живее в един или повече типове 
местообитания в земеделски земи поне през един от техните сезони (Tucker и Evans, 1997 г.). В приложение Б е 
посочен броят на видовете, които използват всяко местообитание, приоритетните видове, разпръснатите видове и 
видовете в неблагоприятно състояние. 
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Списъкът с безгръбначни видове, които се свързват със затревени площи, включва 
17 вида пеперуди и 8 вида нощни пеперуди. Това включва пеперуди, които доскоро са 
били широко разпространени в сенокосни ливади, влажни ливади (Molinia и 
мочурливи ливади) или варовикови пасища, но популациите им са претърпели 
драстично намаляване поради загубата на тези екстензивно управлявани затревени 
площи. Списъкът включва също така скакалци и щурци, бръмбари и охлюви, които 
живеят в полуестествени затревени площи. 
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Степната усойница (Vipera urisinii) се 
свързва главно с открити ливади 

 
Лалугер (Spermophilus citellus) (Снимка: 
MME Archive) 

  

 

Шилоопашата пустинарка (Pterocles 
alchata) (Снимка: J.M. Cereza) 

o Земноводни и влечуги 
Ключовите видове земноводни и влечуги в 
земеделски земи често са тясно свързани със 
селскостопански райони от смесен мозаечен 
тип, които изобилстват от структурни елементи 
и характерни черти на земеделските земи като 
водоеми, сухо зидани каменни огради и тераси, 
както и овощни градини, лозя или други 
градини. Други видове земноводни може да 
живеят дори в модифицирани местообитания, 
като подвидът обикновена чесновница 
(Pelobates fuscus insubricus), който се среща в 
някои оризища в разливната зона на река По в Северна Италия.  

o Бозайници 
Ключовите видове бозайници в земеделски 
земи включват някои едри пасящи животни, 
които използват екстензивните пасища, 
създадени в рамките на сезонни или широко 
мащабни системи за екстензивна паша, като 
двата вида диви кози (Rupicapra spp) по 
алпийските пасища или зубъра (Bison bonasus) в 
мозайките от затревени площи и гори.  
Включени са също така бозайници, които 
живеят в разнообразни земеделски 
ландшафтни среди, богати на структурни 
елементи, включително черен пор (Mustela 
putorius), кабрерска полска мишка (Microtus 
cabrerae), голям подковонос (Rhinolophus 
ferrumequinum), степната скачаща мишка 
(Sicista subtilis) и двата вида лалугер 
(Spermophilus citellus и Spermophilus suslicus). 

o Птици  
Ключовите видове птици в земеделски земи са 
птици, при които повече от 10 % от 
европейската популация се среща в един и 
повече от типовете местообитания в 
земеделски земи поне през определена част 
от годината. Степните затревени площи са 
особено важни, тъй като те са относително 
редки в ЕС и все пак са дом на значителни 
популации от 32 ключови вида птици в 
земеделски земи. Полуестествените 
средиземноморски храсталаци и влажните 
затревени площи също са особено важни за 
птиците.  
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Системите за отглеждане на зърнени култури с ниска интензивност (напр. псевдостепи) 
са от голямо значение за редица видове птици от включените в приложение I. Типични 
местообитания в земеделски земи са важни също така за множество широко 
разпространени универсални видове птици, посочени в приложение I, много от които 
са относително разпръснати. Те се нуждаят от мерки за опазване в по-широката среда 
на селскостопанска дейност. 

2.3 Какъв е понастоящем природозащитният статус на местообитанията и видовете, 
които са зависими от селското стопанство? 

На всеки шест години държавите членки трябва да докладват информация за 
природозащитния статус на местообитанията и видовете от интерес за Общността в 
рамките на своята територия (вж. каре 2.2). В доклада за периода 2001—2006 г. бе 
отчетено, че повечето ключови местообитания и видове по „Натура 2000“, които са 
зависими от селското стопанство, продължават да бъдат застрашени — държавите 
членки са оценили 76 % от местообитанията в земеделски земи като намиращи се в 
неблагоприятно природозащитно състояние (ETC/BD, 2008 г.; Европейска комисия, 
2009 г.). 

Ако се сравнят оценките на типовете местообитания, свързани със селското 
стопанство, с тези, които са свързани с други видове земеползване, се вижда, че 
типовете местообитания, свързани със селското стопанство, обикновено са с по-лош 
природозащитен статус, като благоприятни са само 7 % от оценките; за 
местообитанията извън земеделски земи този дял е 21 % (вж. фигура 2.2). От 
представените от държавите членки доклади е видно, че на най-голям натиск са 
изложени затревените площи.  

Ситуацията е особено сериозна в атлантическия район, където нито едно 
местообитание, свързано със селското стопанство, не е оценено като благоприятно. На 
най-голям натиск в този район е изложена земеделската земя, като там се намират 
някои от териториите с най-интензивни селскостопански дейности в ЕС. Процентите на 
благоприятните оценки за тези типове местообитания в панонския и 
средиземноморския район са съответно 5 % и 3 %. Въпреки това в средиземноморския 
район ситуацията се усложнява от много високия процент на оценките за „неизвестно“ 
състояние, докладвани през 2006 г. 

Фигура 2.2. Природозащитен статус на типовете местообитания, считани за 
свързани със селското стопанство, в сравнение със статуса на 
местообитанията, несвързани със селското стопанство (2001—2006 г.) 

Типове местообитания, свързани със 
селското стопанство 

(204 оценки) 

Типове местообитания, несвързани със 
селското стопанство (497 оценки) 
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Източник: Европейска комисия, 2009 г. 

 

Природозащитният статус на 70 % от видовете от европейски интерес в земеделските 
екосистеми е неблагоприятен, докато едва 3 % са в благоприятно състояние, а за 27 % 
от видовете природозащитният статус е неизвестен; що се отнася до видовете от 
европейски интерес в тревни екосистеми, 56 % са в неблагоприятно природозащитно 
състояние, докато 15 % са в благоприятно състояние, а за 29 % от тях 
природозащитният статус е неизвестен. 

Каре 2.2. Оценка на природозащитния статус на местообитанията и видовете 
от интерес за Общността 

Държавите членки трябва да извършват мониторинг на природозащитния статус на 
естествените местообитания и видовете на дивата фауна и флора от интерес за 
Общността, които се срещат на тяхната територия, т.е. всички местообитания и видове, 
включени в приложенията към директивите за опазване на природата. Тази 
разпоредба не е ограничена до защитените зони по „Натура 2000“, като данни трябва 
да се събират както в рамките на мрежата, така и извън нея, за да се постигне най-
висока оценка на природозащитния статус. Основните резултати от този мониторинг 
трябва да се докладват на Комисията на всеки шест години съгласно член 17 от 
Директивата за местообитанията.  

Първата систематична оценка на природозащитния статус на типовете местообитания 
и видовете, защитени по силата на Директивата за местообитанията, беше направена 
през 2007 г. (тя обхваща периода 2001—2006 г.) в 25 държави членки и 11 
биогеографски района (седем сухоземни и четири морски). През 2007 г. държавите 
членки представиха доклади относно обхвата и състоянието на всеки тип 
местообитание и всеки вид по „Натура 2000“ на тяхната територия, и набелязаха 
възможните причини за неблагоприятното природозащитно състояние на всяко 
местообитание и всеки вид, като използваха стандартен списък с кодове на заплахите, 
даващ възможност за относително всеобхватна оценка на важността на свързаните със 
селското стопанство заплахи за местообитанията и видовете от интерес за Общността, 
които се срещат в земеделски земи. Тези доклади осигуриха първоначален преглед и 
отправна точка за оценка на бъдещите тенденции. Следващите доклади, обхващащи 
периода 2007—2012 г., ще бъдат публикувани през 2014 г. 

 

52%

24%

17%

7%  

30%

30%

19%

21%
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Източник: ETC/BD (2008 г.), Технически доклад по член 17 от Директивата за 
местообитанията (2001—2006 г.). Европейски тематичен център по биологично 
разнообразие. (http://bd.eionet.europa.eu/article17) 

 

Първите доклади за опазването на видовете птици по Директивата за птиците бяха 
представени от държавите членки през 2014 г.  

В ЕС се извършва всеобхватен мониторинг на птиците, който показва, че популациите 
на по-голямата част от птиците в земеделски земи намаляват, а много от тях са 
застрашени. По данни на BirdLife International, към 2004 г. 55 от общо 62 вида, 
обитаващи земеделски земи в ЕС, са били в неблагоприятно природозащитно 
състояние. (Birdlife International, 2004). Този много висок дял на видове в 
неблагоприятно състояние ясно показва колко важно е прилагането на мерки за 
опазване за видовете птици в земеделски земи. Същевременно 20 от 62 ключови вида 
птици са определени като приоритетни и за тях са необходими допълнителни мерки за 
специална защита, като например планове за действие за видовете16. 

Тези констатации потвърждават извода, че са нужни мерки за опазване за 
земеделската земя, за да се гарантира постигането на целите на Директивата за 
местообитанията. Тези мерки са особено важни за местообитанията със затревени 
площи, с които са свързани повечето ключови видове в земеделски земи. 
Констатациите ясно показват важността на посочените местообитания и 
необходимостта от разработването и въвеждането на мерки за подпомагане на 
земеделските стопани и специфичните селскостопански системи и практики, които са 
от съществена важност за дългосрочното опазване на тези местообитания.  

 

2.4 Кои са основните фактори за промените в селското стопанство, на които 
трябва да се обърне внимание? 

Екстензивните селскостопански системи в рамките на защитените зони по 
„Натура 2000“ и други участъци в земеделските земи с ВПС са силно уязвими спрямо 
изоставянето на селскостопански дейности (IEEP & Veenecology, 2005; Keenleyside & 
Tucker, 2010; Poláková et al, 2011; Zimmermann et al, 2010).  

Изоставянето на селскостопански дейности се дължи на сложна съвкупност от фактори, 
които застрашават жизнеспособността на селското стопанство при текущото 
земеползване и социално-икономически контекст във всеки район (Keenleyside & 
Tucker, 2010). Селското стопанство в тези райони е изправено пред предизвикателства, 
които се дължат на комбинация от социални, икономически, политически и 
екологични фактори, като например спад в цените на месото, ограничения, свързани с 

                                                      
16 Макар с Директивата за птиците да не са определени приоритетни видове птици, Комитетът ORNIS (който 
предоставя на Комисията становища относно прилагането на директивата) е съгласувал списък с 51 вида и подвида, 
считани за приоритетни за целите на финансирането по линия на LIFE „Природа“ и разработването на планове за 
действие. Тези приоритетни видове включват всички видове, застрашени в глобален мащаб, които обикновено се 
срещат на територията на ЕС, както и някои други видове, които са особено застрашени поради факта, че са редки 
и/или че популациите им бързо намаляват. 
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трудовите ресурси и времето, лош достъп до пазари, застаряване на населението в 
селските райони, ерозия на почвата и ограничения за производителността и 
механизирането, обусловени от географски фактори като стръмни склонове или ниска 
плодородност на почвата (IEEP & Veenecology, 2005; Keenleyside & Tucker, 2010).  

В много селскостопански райони екстензивното животновъдство става недоходно, 
което води до изоставяне или интензификация поради липсата на финансово 
подпомагане (Beaufoy & Marsden, 2010). В Източна Европа затварянето на много 
държавни стопанства е довело до сериозно намаляване на броя на добитъка и до 
изоставяне на обширни области с пасища.  

Прогнозните оценки показват, че към момента на най-голям риск от изоставяне са 
изложени планинските и хълмистите райони (Keenleyside & Tucker, 2010).  Повечето 
местообитания в тези райони се характеризират със слаба фуражна стойност и ниска 
производителност, което означава, че на съвременния пазар селскостопанските 
продукти от такива системи носят незначителни печалби (Ecologic, 2006b). Така 
например при проучване, проведено в Обединеното кралство, беше установено, че 
през последните четири години една трета от земеделските стопани в хълмисти 
райони са ограничили или прекратили пашата на своите животни в по-високите полета 
(Clothier and Finch, 2012).  

Вторият по значимост натиск върху ключовите местообитания и видове в земеделски 
земи е интензификацията на управлението. През последните сто години и особено 
след 50-те години на XX век движещите сили на развитие на селското стопанство (като 
повишаването на цените и разрастването на стоковите пазари, технологичният 
напредък и пазарните мерки, както и подпомагането по линия на ОСП) доведоха до 
широкомащабни подобрения в селското стопанство и интензификация на 
управлението.    
 
Тези обстоятелства породиха значителни промени в местообитанията в земеделски 
земи, при които бяха изгубени много от оставащите естествени и полуестествени 
елементи, в резултат на което селскостопанските системи бяха изменени и опростени.  
Много от местообитанията са засегнати от комбиниране на изоставянето в някои 
райони и интензификацията в други райони. 
 

2.5 Кои са основните източници на натиск и заплахи за местообитанията и видовете, 
които са зависими от селското стопанство? 

В този раздел са обобщени основните фактори, оказващи натиск върху ключовите 
местообитания и видове в земеделски земи поради промени в селскостопанските 
практики17. Резултатите са показани на фигури 2.3 и 2.4. 

                                                      
17 Въз основа на публикувана литература и експертни мнения беше направена подробна оценка на 
селскостопанските практики, които оказват влияние върху ключовите местообитания в земеделски земи. Бяха 
направени така също подробни оценки на натиска за ключовите видове в земеделски земи. Оценката от 2007 г. се 
базира на докладите на държавите членки относно природозащитния статус на местообитанията и видовете 
съгласно Директивата за местообитанията, както и на научна литература и експертни мнения (препратките са 
посочени в приложения Б и Г). 
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Оценката показва, че изоставянето на екстензивни традиционни животновъдни 
практики е най-важният натиск върху ключовите местообитания в земеделски земи, 
както е описано по-горе. В същото време други фактори, оказващи натиск и свързани с 
интензификацията на селскостопанските практики, също засягат неблагоприятно 
намиращите се в земеделски земи ключови местообитания и видове от интерес за 
Общността.  

Както може да се очаква, основният натиск върху ключовите видове в земеделски 
земи в голяма степен е идентичен на натиска върху местообитанията, в които тези 
видове се срещат. Натискът, свързан с управлението чрез паша или косене, 
представлява най-сериозният клас натиск, последван от наторяването, обработката, 
залесяването и хидроложките промени. Повече от половината видове са засегнати от 
недостатъчното и/или прекомерното използване на растителността за паша, докато 
други промени в практиките на използване на растителността за паша, като промяната 
на вида селскостопански животни или липсата на пастири, засягат най-малко 32 % от 
анализираните видове.  

o Неизползване на растителността за паша и/или за сенокос 

Констатирано беше, че недостатъчното използване на растителността за паша засяга 
две трети от анализираните местообитания, като девет от тях са застрашени в критична 
степен поради пълното спиране на това управление. Недостатъчното използване на 
растителността за паша, в това число изоставянето, е също така важен фактор, който 
засяга повечето видове във всички таксономични групи. Намаляването или 
изоставянето на практиките на сенокос засяга всички ливадни местообитания от 
приложение I, като има сведения, че това представлява основна заплаха за почти 
половината типове ливадни местообитания. 

Спирането на косенето само за няколко години намалява многообразието от 
сенокосни ливадни растителни видове (Baur et al, 2006; Dover et al, 2011). 
Изоставянето на пасища може първоначално да доведе до повишаване на изобилието 
от растителни видове от значение за опазването, но като цяло е причина за загуба на 
многообразието на видове, особено видовете, които образуват розетки и които цъфтят 
през пролетта (Vassilev et al, 2011). Ако бъдат изоставени за продължително време, 
местообитанията често претърпяват сукцесия в гористи храсталаци и гори. 
Местообитанията с храсталаци и пусти полета също са зависими от пашата с ниска 
интензивност, за да се предотврати сукцесията (Calaciura and Spinelli, 2008) и да се 
запази разнообразието на видовете (Papanikolaou et al, 2011). 

o  Дефицит на пастирство 

Намаляването на пашата на животни, придружавани от пастири, през последните 
десетилетия е оказало отрицателни последици върху големи територии с 
полуестествени местообитания за паша, което е довело не само до разрастване на 
храсталаците, но и до прекомерното използване на растителността за паша в други 
райони (García-González, 2008; Rochon et al, 2009). Поради това най-широко 
разпространеният натиск за ключовите видове в земеделски земи е изоставянето на 
екстензивните пасищни системи и разрастването на храсталаците върху затревени 
площи. Ограниченото предлагане на квалифицирани пастири и високите разходи за 



 

 31 

тях са широко разпространен проблем за общите пасищни и земеделски площи в 
много региони на Южна и Източна Европа (García-González, 2008; Pardini and Nori, 
2011).  
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Фигура 2.3. Дял на ключовите местообитания в земеделски земи, засегнати от 
всеки от видовете натиск, и дял на основните заплахи 

Легенда: недостатъчно използване за паша = твърде слаб натиск от използване на пашата, за да се 
запази състоянието на местообитанието, в това число изоставяне; промяна в практиките на паша = 
промени във времевите параметри и вида на селскостопанските животни, използване на допълнителен 
фураж и липса на пастири; прекомерно използване за паша = висок брой на животните или 
продължителни периоди на паша, което уврежда местообитанието (вкл. промяна на растителността, 
уплътняване и ерозия на почвата, еутрофикация, стъпкване на гнезда); изкуствен или естествен тор = 
използване на естествен тор от стопанствата и/или на изкуствени торове; залесяване = съзнателно 
засаждане на горски видове, а не естествено възстановяване; обработка = преминаване към интензивно 
затревени площи чрез изораване, наторяване и повторно засяване или преминаване към полски 
култури; хидроложки промени = включително отводняване на влажни зони, предотвратяване на 
естествено наводняване чрез модифициране на естествената речна или крайбрежна динамика, 
промени в динамиката на подземните води поради водовземане за напояване; лошо управление на 
обгарянето = намаляване или спиране на обгарянето, което влошава природозащитния статус, поради 
липса на управление за контролирано обгаряне или поради предотвратяване на естествени пожари; 
намаляване на сенокоса = намаляване или спиране на сенокоса поради изоставяне; промяна в 
сенокоса/преминаване към силаж = промени във времевите параметри на косенето, механизиране 
или други неопределени промени в практиката, включително промяна от сенокос към косене за силаж; 
вреди от обгаряне = обгаряне (за селскостопански или други цели), което уврежда състоянието на 
местообитанията; хербициди = използване на хербициди, които увреждат природозащитния статус на 
местообитанието или видовете, или използване на пестициди, които увреждат видовете. 
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Фигура 2.4. Дял на ключовите видове в земеделски земи, засегнати от всеки от 
видовете натиск, и дял на основните заплахи 

Легенда: вж. по-горе; загуба на местообитания в земеделски земи = загуба на характерни черти на 
местообитанията в земеделски земи (напр. живи плетове, каменни стени, тераси, естествени тревни 
ивици, горски участъци, дървета, водоеми, стари сгради); загуба на разнообразието от местообитания = 
специализация на културите / по-малко редуване/ загуба на мозайката от местообитания чрез 
интензификация на селското стопанство; селскостопански дейности = смърт на животни, които не могат 
да избягат от пътя на машините; съперничество с добитък = съперничество за местообитания или 
храна между диви или домашни видове животни или болести, предавани от тези видове. 
 

 
 

o Интензификация на селскостопанските практики, прекомер   
   но използване на растителността за паша и високи нива на 
гъстота на животните, допълнително хранене 

В защитените зони по „Натура 2000“, където има потенциал за повишаване на 
селскостопанската производителност или за промяна на животновъдното управление, 
местообитанията често са засегнати от интензификацията на селскостопанските 
практики. Повече от половината от анализираните местообитания и видове са 
засегнати от прекомерно интензивна паша в някои части от тяхното разпространение. 
Въздействието на прекомерното използване на растителността за паша върху 
недоходоносни затревени площи е намаляло, след като директните плащания по ОСП 
бяха отделени от броя на животните (Van der Wal et al, 2011). Въпреки това в някои 
райони все още се наблюдава прекомерно използване на растителността за паша 
поради липса на пастири, промени във вида на селскостопанските животни и липса на 
други системи за контрол на животните, като например ротационна паша.  

Допълнителното хранене на животните също дава възможност за увеличаване на 
гъстотата на отглеждане и за промени в сезонния характер на пашата, вследствие на 
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което се увеличава натискът от използване на пашата. Наред с това, освен ако 
хранилките не се преместват редовно, концентрирането на животни около тях може 
да предизвика високи нива на локализирана ерозия на почвата и еутрофикация, както 
и недостатъчно използване на растителността за паша, която се намира далеч от тях.  

o Промени в практиките на косене и механизиране 

Механизирането и интензификацията в косенето на трева оказва в широк мащаб 
отрицателно въздействие върху растенията, животните и съобществата в затревените 
площи. Многообразието на участъци с различни практики на косене поради малките 
размери на нивите е обичайно за традиционния сенокос, както и ръчното прибиране 
на сеното и местното търсене и предлагане.  Със съвременното механизирано 
прибиране на тревата (например за производство на силаж или като фураж за 
селскостопанските животни, отглеждани в сгради) обикновено тревата се премахва 
едновременно от големи площи, което води до незабавно и пълно унищожаване на 
местообитания за безгръбначни и птици, а повторното порастване на тревата също 
става едновременно на цялата площ, поради което разнородният характер на 
местообитанията се намалява и се засягат видовете, които се нуждаят от участъци с 
голa земя или с ниска трева (Cizek et al, 2012). Модерните селскостопански машини 
също така директно убиват повечето малки животни, които не могат да избягат 
навреме, като скакалци, пчели, земноводни и някои птици с късно размножаване 
(Humbert et al, 2009).  

o Торове и вар 

Повечето полуестествени затревени площи са бедни на хранителни вещества и са 
изключително уязвими спрямо наторяването. Използването на торове оказва 
изключително голямо въздействие върху растителните съобщества, като обикновено 
намалява многообразието на видовете и увеличава височината и гъстотата на 
растителността (Cop et al, 2009; Gibson, 2009). Повечето типове местообитания по 
„Натура 2000“ са също така силно уязвими спрямо обработването с вар, което променя 
pH на почвата, а оттам —  и баланса на хранителните вещества в нея. Повечето типове 
местообитания със сухи затревени площи по приложение I не могат да понесат 
никакво наторяване, а както азотът, така и фосфорът оказват важно въздействие 
(Ceulemans et al, 2013).  

Разпространението на различни ключови растения, зависещи от местообитания с 
паша, намалява при увеличаване на наторяването поради експанзията на по-
доминиращи видове, които в по-голяма степен могат да се възползват от повишеното 
количество на хранителните вещества (Firbank et al, 2008). Много безгръбначни 
видове, свързани с бедни на хранителни вещества местообитания, са пагубно 
засегнати от тази промяна в растителните съобщества, която води до загуба на 
растенията, с които те се хранят като възрастни екземпляри и в ларвения стадий на 
развитие (Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 2009).  

Някои сенокосни ливади се наторяват с малки количества оборски тор, за да се 
компенсира загубата на хранителни вещества вследствие на отстраняването на сеното, 
като по този начин се поддържа производителността, а това понякога е необходимо за 
запазването на растителното съобщество на сенокосната ливада. Разпръскването на 
течен оборски тор или изкуствени торове, в съчетание с често косене за 
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производството на силаж, води обаче до доминирането на треви и причинява 
значителни промени в състава на видовете, с което се унищожава стойността на 
местообитанията (Stoate et al, 2009; Zechmeister et al, 2003). Сенокосните ливади под 
влиянието на въздушна еутрофикация не могат да понесат никакво наторяване без 
загуба в многообразието на видове. 

o Хербициди и пестициди 

Използването на хербициди и/или пестициди по един или друг начин засяга много 
видове, въпреки че това обикновено не е голям проблем за тревните площи. За 
растенията обаче е проблем поради прякото въздействие на агрохимични продукти, а 
също така и поради загуба на видовете, които изпълняват функции по опрашване 
и/или контрол на вредителите (Geiger et al, 2010; Haughton et al, 2001). При много от 
видовете влечуги, земноводни, птици и бозайници въздействието обикновено е 
непряко и се дължи на намаляването на видовете растения или безгръбначни, които те 
използват като източници на храна (Campbell et al, 1997; IUCN, 2012; Morris et al, 2005).  

Агрохимичните продукти все пак могат да окажат пряко въздействие върху здравето на 
влечугите и земноводните вследствие на замърсяването на речните корита и 
повишаване на тяхната уязвимост от паразити и болести (e.g. Christin et al, 2009). 
Повишеното използване на авермектини или други антихелминти срещу паразити по 
добитъка оказва неблагоприятно въздействие върху безгръбначните в оборския тор и 
върху птиците и прилепите, които се хранят с тях (Beynon, 2012; Vickery et al, 2001). 
Антикоагулантните родентициди, използвани за контрол на популациите на полевката, 
са отровни както за гризачите, които се хранят със зърно, така и за грабливите птици, 
които се хранят с полевки, и са причина за значителен брой смъртни случаи на видове 
по „Натура 2000“ (Lemus et al, 2011; Sánchez-Barbudo et al, 2012). 

o Интензификация на използването на затревени площи или обработване и 
преминаване към обработваема земя 

Интензификацията на използването на затревени площи чрез торене, повторно 
засяване и отводняване с оглед на производството на силаж оказва силно негативно 
въздействие върху местообитанията по „Натура 2000“ (Buckingham et al, 2010). 
Особено силно са засегнати растителните и безгръбначните видове, свързани с 
естествените или екстензивно управляваните затревени площи, като например 
гигантската синевка (Maculinea arion) (Orbicon, Écosphère, ATECMA, Ecosystems LTD, 
2009). 

o Промени в практиките за екстензивно обработване на земеделски земи 

Видовете, основно свързани със системи за екстензивно отглеждане на зърнени 
култури, са особено силно засегнати от изоставяне или от интензификация на 
управлението. Например в Испания белошипата ветрушка (Falco naumanni), дроплата 
(Otis tarda) и стрепетът (Tetrax tetrax) са зависими от редуването на зърнени култури с 
нисък интензитет и съчетаване на земя под угар и паша на овце (Catry et al, 2012; SEO & 
Birdlife International, 2011). Други видове, засегнати от интензификацията в 
иберийските степи, в които се отглеждат зърнени култури, включват полската бъбрица 
(Anthus campestris), дебелоклюната чучулига (Melanocorypha calandra), златистоперия 
дъждосвирец (Pluvialis apricaria) и белия щъркел (Ciconia ciconia) (Delgado and Moreira, 
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2000). Растенията са засегнати в особено голяма степен от промени в традиционните 
практики на обработване на земеделската земя. Например Bromus grossus, Centaurea 
lactiflora, Ononis hackelii, Linaria ricardoi, Santolina semidentata и Notothylas orbicularis се 
срещат като плевели при традиционните зърнени култури, но подобреният контрол на 
семената и промяната в селскостопанските практики (по-интензивна обработка на 
почвата, липса на зимен период за остатъците от полски култури, хербициди и 
наторяване) са довели до драстичен спад в техните популации (BfN, 2011; ICNB, 2006). 

o Липса на управление с контролирано обгаряне — недостатъчно или 
прекомерно обгаряне и вреди вследствие на пожари  

Някои затревени площи и много типове местообитания с храсталаци и пусти полета 
традиционно се управляват чрез контролирано обгаряне, за да се подпомогне 
растежът на нова растителност за храна на добитъка и да се спре сукцесията към гора. 
Ако бъде изоставено активното управление чрез обгаряне, като в същото време се 
изостави и пашата, местообитанията в пустите полета могат да се окажат доминирани 
от малко на брой видове и да изгубят биологично разнообразие. Освен това 
засилващото се доминиране на храстовидната растителност и натрупването на слама 
може да доведе до неконтролирани и интензивни пожари поради наличието на 
възпламенима дървесна биомаса. Тези интензивни пожари могат да обхванат 
обширни райони и да доведат до значително увреждане на почвата (особено 
торфищата), засилен отток и ерозия, както и до дългосрочни въздействия върху 
екосистемата. 

o Загуба на характерни черти на местообитанията в селскостопанския 
ландшафт 

Много видове са зависими в особено голяма степен от местообитанията по граничните 
участъци на стопанствата (живи плетове, каменни стени, канавки и т.н.) или други 
характерни черти на местообитанията, които са свързани със земеделски земи 
(водоеми, сгради и т.н.). Някои застрашени влечуги като леопардовия смок (Elaphe 
situla) традиционно обитават обработваема земя, сухо зидани каменни огради и 
тераси и живи плетове и са засегнати от загубата на местообитания поради 
интензификацията на селскостопанските практики и загубата на традиционни 
земеделски земи (IUCN, 2012; Temple and Cox, 2009).  

o Загуба на разнообразието на местообитания 

Някои видове са силно зависими  от многообразието на различни местообитания, 
срещащи се в ареала на разпространение на тяхната популация (Batáry et al, 2007a; 
Batáry et al, 2007b). Така например всички известни популации на жълтушката (Colias 
myrmidone) обитават или са обитавали много разнообразен ландшафт, включващ 
пасища, сенокосни ливади, обработваема земя, земя под угар, храсталаци, открити 
горски площи и гори (Marhoul and Olek, 2010). Този вид има две поколения годишно, 
характеризиращи се с донякъде различни потребности, които не могат да бъдат 
осигурени само при един вид земеползване или върху един парцел. Разнообразното и 
динамично земеползване в по-широките рамки на ландшафта е изключително важно 
за осигуряването на всички необходими ресурси за всяко поколение през всяка 
следваща година. Тези разнородни ландшафти са се обособили в продължение на 
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столетия благодарение на традиционното земеползване и в резултат на 
взаимодействието между тяхното физическо разнообразие от гледна точка на 
топография, почви и климат, както и културно-исторически фактори като моделите на 
собственост и методите на управление. 

o Други селскостопански дейности или инфраструктура 

Изграждането на ограждения в открити местообитания може да представлява 
сериозна заплаха за някои големи птици, които не са много маневрени при полет. Тези 
видове имат нужда от големи открити местообитания и затова използването на огради 
в местообитания като степни области може да окаже значително въздействие върху 
видове като дроплата (Otis tarda) (Bota et al, 2005), докато тетревът (Tetrao tetrix) често 
се блъска в огради за елени в мочурищата в Обединеното кралство (Baines and Andrew, 
2003). 

o Промени в хидрологията 

Промените в хидрологията засягат една четвърт от видовете и една трета от 
местообитанията, като застрашеността на осем местообитания се определя като 
критична. В много случаи вредите се дължат на отводняването на земята за 
осъществяване на селскостопанска дейност, залесяване с търговска цел или 
изграждане на инфраструктура (Middleton et al, 2006). Изкуственото отводняване се 
извършва чрез изкопаването на канали или канавки и използването на бентове и 
шлюзови прегради за пренасочване на водния поток (Holden et al, 2004). Това води до 
понижен воден хоризонт и намаляване на влажността в местообитанията със 
съответните промени в техните физически и химични характеристики и последващата 
загуба на характерни екологични съобщества (Šefferová et al, 2008a; Šefferová et al, 
2008b).  

Влажните затревени площи и ливади са силно уязвими спрямо промените в нивата на 
подземните води в резултат на прекомерно потребление, понижено ниво на 
отводнителните канали или изграждане на диги покрай реките (Houston, 2008). Важни 
местообитания за растения и животни представляват древните водопреносни системи, 
изградени за снабдяването с вода на ливади и планински пасища, които обаче се 
срещат все по-рядко (Küster and Keenleyside, 2009).  

o Залесяване 

Наличните данни сочат, че залесяването представлява голям натиск за изоставените 
пасища и ливади, в това число неподвижните дюни, континенталните дюни и сухите 
пясъчни варовикови тревни съобщества, заселени с иглолистни растения. 

В заключение може да се посочи, че за опазването на природата и защитените зони по 
„Натура 2000“ ключово значение има съхраняването на селскостопанските практики, и 
по-специално на някои от традиционните екстензивни селскостопански системи. Тези 
традиционни селскостопански системи са застрашени от изоставянето на 
селскостопански практики в много райони на Европа и е необходимо да се 
предприемат действия за тяхното съхраняване; за тази цел е нужно да се осигури 
достатъчно и подходящо подпомагане за земеделските стопани, изправени пред 
описаните по-горе социално-икономически предизвикателства, като се вземат 
предвид екологичните услуги, които предоставят. 
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Допълнителна информация 

 В приложения А, Б и В е предоставена допълнителна информация за типовете 
местообитания и видовете, които са зависими от управлението на селското 
стопанство или са свързани с него, тяхното разпространение и настоящия 
природозащитен статус. 

 На биогеографските семинари по „Натура 2000“ се събира подробна информация 
за състоянието на местообитанията, натиска и заплахите.  
Вж.:  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

 Оценката на природозащитния статус на всички местообитания и видове от 
интерес за Общността в докладите по член 17 е публикувана на адрес: 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal  

 Европейска комисия (2011 г.), Развитие на селските райони в ЕС — 
статистическа и икономическа информация. Доклад за 2011 г.  Контекстуален 
показател 10: територия по „Натура 2000“. :  
https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development_bg 

 Доклад за изходното състояние на биологичното разнообразие в ЕС  (2010 г.): 
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline 

 Селскостопанските системи с висока природна стойност в Европа са описани в 
Oppermann et al (2012 г.). Селско стопанство с висока природна стойност в 
Европа. 35 европейски държави — опит и перспективи. Ubstadt-Weiher, verlag 
regionalkultur. Вж.: http://efncp.org/publications/books/ 

 Европейската комисия публикува насоки относно мерките за намаляване на 
разпокъсаността (Kettunen et al, 2007). Вж.: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_
guidelines.pdf 

 Европейската комисия е направила поредица от проучвания относно 
прилагането на мерките за екологосъобразна инфраструктура. Вж.: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm  

https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development_bg
http://www.eea.europa.eu/publications/eu-2010-biodiversity-baseline
http://efncp.org/publications/books/
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/adaptation_fragmentation_guidelines.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm
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3. ПРЕГЛЕД НА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ 
УПРАВЛЕНИЕТО НА „НАТУРА 2000“  

За какво се отнася настоящата глава?  

В настоящата глава са обяснени правните разпоредби, които трябва да се 
прилагат във всички защитени зони по „Натура 2000“, за да се гарантира тяхното 
управление за опазване в съответствие с член 6 от Директивата за 
местообитанията. Основните понятия, като например постигане на 
благоприятно природозащитно състояние, определяне на цели на опазването на 
ниво защитена зона и прилагане на необходимите мерки за опазване, са обяснени и 
илюстрирани.  
 
В главата е очертано също така как може да се прилага член 6, параграф 1 в 
защитени зони по „Натура 2000“, в които има значителни площи със земеделска 
земя, като се има предвид, че процесът на планиране на управлението 
задължително се различава в отделните защитени зони в зависимост от 
екологичните изисквания на видовете и местообитанията от значение за ЕС, 
които се срещат в тях, както и от социално-икономическите обстоятелства и 
физическите характеристики на всяка защитена зона.  

 

3.1 Как следва да бъдат управлявани и защитавани зоните по „Натура 2000“?  

Както е посочено в предходните глави, в съответствие с Директивата за 
местообитанията и Директивата за птиците едно от задълженията на държавите 
членки е да определят защитени зони по мрежата „Натура 2000“, за да се гарантира 
опазването на редица редки и застрашени видове и типове местообитания от 
значение за ЕС, които са обхванати от двете директиви.   
 
Важно е да се напомни, че на включване в „Натура 2000“ подлежат само основните 
територии за тези видове и местообитания, а не се изисква да бъдат определени 
всички области, в които те се срещат. В двете директиви за опазване на природата са 
предвидени други мерки за защита и опазване на видовете и местообитанията от 
значение за ЕС извън „Натура 2000“, но тъй като настоящите насоки са съсредоточени 
главно върху управлението на защитените зони по „Натура 2000“, тези разпоредби не 
се разглеждат в настоящия документ18.  
 
След като защитената зона бъде включена в мрежата „Натура 2000“, от държавите 
членки се изисква да я управляват и защитават в съответствие с условията по член 6 от 
Директивата за местообитанията. Член 6 съдържа три основни разпоредби; според 
него от държавите членки се изисква да:  

                                                      
18 За повече информация вж. http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/index_en.htm


 

 40 

 приложат във всяка защитена зона необходимите мерки за опазване, които да 
отговарят на екологичните изисквания на защитените типове местообитания и 
видовете от интерес за Общността, срещащи се в тези райони (член 6, 
параграф 1);  

 предотвратяват всички увреждащи дейности, които биха могли значително да 
обезпокоят тези видове или да влошат техните местообитания или защитените 
типове местообитания, срещащи се в тези райони (член 6, параграф 2); 

 защитават защитената зона от нови потенциално увреждащи проекти и 
планове, като определят поредица от процедурни и материални гаранции, 
регламентиращи плановете и проектите, които биха могли да окажат 
значително въздействие върху защитена зона по „Натура 2000“ (член 6, 
параграфи 3 и 4).  

 
В този контекст става ясно, че защитените зони по „Натура 2000“ не са строго защитени 
територии, в които систематично се изключва каквато и да било дейност.  Залага се на 
друг подход: подход, при който напълно се отчита, че хората представляват 
неразделна част от природата и че човекът и природа функционират най-добре в 
партньорство. По този начин „Натура 2000“ подкрепя принципа на устойчиво развитие 
и използване. Целта на мрежата не е да се изключват икономическите дейности, а по-
скоро да се определят параметрите, при които те могат да се извършват, като 
същевременно се запазват най-застрашените и най-ценните видове и местообитания в 
Европа.  
 

 Постигане на „благоприятно природозащитно състояние“ 
 
Общата цел на двете директиви на ЕС за опазване на природата е да се гарантира, че 
видовете и местообитанията, които те се стремят да защитават, ще постигнат 
„благоприятно природозащитно състояние“ в целия им естествен ареал на 
територията на ЕС. Тази цел се определя в положително измерение. Ето защо не е 
достатъчно просто да се предотврати по-нататъшното влошаване или изчезване на 
видовете и местообитанията, включени в посочените директиви. Държавите членки 
трябва също така да предприемат положителни мерки за запазването и 
възстановяването на тези видове и местообитания до степен на благоприятно 
природозащитно състояние.  
 
Защитените зони по „Натура 2000“ имат решаваща роля за постигането на тази обща 
цел, тъй като те обхващат най-важните, основните зони за тези видове и 
местообитания. Затова всяка защитена зона трябва да се управлява по начин, 
гарантиращ възможно най-ефективното подпомагане на видовете и местообитанията, 
за които зоната е била определена, така че те да достигнат до степен на благоприятно 
природозащитно състояние в рамките на ЕС.   
 
Фактът, че много видове и местообитания от значение за ЕС понастоящем се намират в 
неблагоприятно природозащитно състояние (вж. глава 2), подчертава колко е важно 
да се изпълнят разпоредбите на член 6, параграф 1, тъй като е ясно, че много видове и 
местообитания ще имат нужда от активни мерки за опазване и възстановяване в 
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рамките на „Натура 2000“, за да имат надежда за достигане до благоприятно 
природозащитно състояние.  
 

 Определяне на цели на опазването   
 
За да се гарантира, че всяка защитена зона по „Натура 2000“ допринася пълноценно за 
постигането на тази обща цел за БСЗ, е важно да бъдат определени ясни цели на 
опазването за всеки тип местообитание и вид. За това е нужен регионален подход за 
всички, освен най-редките местообитания и видове, който след това може да бъде 
пренесен на ниво защитена зона във всеки регион (Louette et al, 2011). С целите на 
ниво защитена зона следва да се определя желаното състояние в рамките на тази 
конкретна защитена зона на всеки от видовете и типовете местообитания, за които 
защитената зона е била определена.  
 
Най-добре това се извършва в количествено изражение, когато е възможно или 
подходящо, например като се определят обвързани с конкретни срокове цели за всеки 
от типовете местообитания и видовете от значение за ЕС, които се срещат в района 
(напр. повишаване на популацията на ливадния дърдавец до 20 двойки в рамките на 
8 години, увеличаване на площта на влажните ливади в добро природозащитно 
състояние със 100 ha). За допълнително обсъждане вж. раздел 3.2. 
 

Каре 3.1.  Какво означава „благоприятно природозащитно състояние“? 
 
Терминът природозащитен статус  е определен в член 1 от Директивата за 
местообитанията.  

- природозащитен статус на естествено местообитание 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 в рамките на територията, посочена в член 2“ (член 1, буква д);  

- природозащитен статус на вид означава „съвкупността от въздействия, които 
могат дългосрочно да повлияят върху разпространението и гъстотата на 
популациите на съответните видове на територията, посочена в член 2“ (член 1, 
буква и).  

 
Природозащитният статус на едно естествено местообитание се счита за 
„благоприятен“, 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, както и 

 природозащитният статус на характерните за него видове е благоприятен съгласно 
определението по-долу. 

 
Природозащитният статус на даден вид се счита за „благоприятен“, ако: 
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 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. 

 

 Определяне на необходимите мерки за опазване  
 
След като целите и предметът на опазването са определени, следва да бъдат 
установени необходимите мерки за опазване, които са нужни за изпълнението на 
тези цели, като те трябва да бъдат съгласувани с всички свързани страни, за да се 
гарантира ефективното им прилагане Те трябва да отговарят на екологичните 
изисквания на местообитанията и на видовете, за които защитената зона е 
определена.  
 

Член 6, параграф 1: „Държавите членки определят необходимите консервационни 
мерки, които при необходимост включват подходящи планове за управление, 
специално разработени за териториите или включени в други развойни планове, и 
подходящи мерки от правно, административно и договорно естество, които да 
отговарят на екологичните изисквания на типовете естествени местообитания 
от приложение I и видовете от приложение II, срещащи се в тези райони.“ 

В това отношение е важно да се напомни, че задълженията, които произтичат от 
член 6, параграф 1, са задължителни, а не по преценка (вж. каре 3.2).  С други думи 
държавите членки трябва да въведат необходимите мерки за опазване във всички 
случаи, а не само „при необходимост“. Самите мерки може да включват както активни 
действия по управление и възстановяване, като редовно косене или отстраняване на 
разпространяващи се храсталаци, така и пасивни действия без намеса, като оставяне 
на територии без обработване или под угар. 

 

Каре 3.2.  Правно тълкуване на член 6, параграф 1 
 
В съдебно решение (дело C-508/04) се посочва, че държавите членки не могат да 
избегнат предприемането на всички необходими мерки за опазване в защитените 
зони по „Натура 2000“. От член 6, параграф 1 от Директивата обаче произтича, че 
„необходимите консервационни мерки“ следва да бъдат приети във всички случаи, а 
не само „при необходимост“19. [В член 6, параграф 1] изразът „при необходимост“ 

                                                      
19 Австрийското правителство поддържаше, че установеното в член 6, параграф 1 задължение се състои в 
приемането не на мерки за опазване във всички случаи, а само на „необходимите“ мерки за опазване. При всички 
хипотези, при които тези мерки се налагат в допълнение на задълженията и забраните, които следва да бъдат 
приети по силата на австрийското право, те действително са били приети от компетентните органи на провинцията, 
за да се постигне благоприятно природозащитно състояние. 
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се отнася само до плановете за управление и не би следвало да се разглежда като 
общо ограничение на задължението за приемане на необходимите мерки от 
законово, административно или договорно естество [...].  
 
Директивата налага приемането на необходими консервационни мерки, което 
напълно изключва свободата на преценка в това отношение на държавите членки 
[…]. Освен това обикновени административни практики, които по естеството си 
подлежат на промяна по волята на администрацията и са лишени от подходяща 
публичност, не могат да бъдат счетени за изпълнение на задълженията, които 
имат държавите членки при транспонирането на дадена директива. 
 

 
Начинът, по който тези мерки за опазване ще се прилагат, ще се различава за 
отделните защитени зони според индивидуалните условия във всяка една от тях (напр. 
дали земята е частна или публична собственост). Член 6, параграф 1 позволява голяма 
степен на гъвкавост в това отношение и всяка държава членка може да реши кои са 
най-добрите средства за прилагането на необходимите мерки за опазване. Това може 
да включва, при необходимост, подходящи планове за управление, специално 
разработени за териториите или включени в други развойни планове, както и 
подходящи мерки от правно, административно и договорно естество.  
 
Много държави членки използват планове за управление като средство за насочване 
на управляващите лица и други заинтересовани страни в работата им по опазване на 
защитените зони по „Натура 2000“. Обикновено планове за управление на ниво 
защитена зона се използват за формулирането на целите на опазването заедно с 
необходимите мерки за постигането на тези цели (макар че може да се използват и 
други инструменти, при условие че също са насочени към постигането на целите на 
опазването).  
 
Плановете за управление могат да служат също така като средство за определяне на 
съответните отговорности на различните заинтересовани страни в социално-
икономическо отношение, органите и НПО по прилагането на необходимите мерки за 
опазване, които са били установени. 
 
Плановете за управление могат да бъдат самостоятелни документи или да бъдат 
„включени в други развойни планове“ в съответствие с принципа на интегриране на 
политиката за околната среда в други политики на Общността. Когато даден план е 
интегриран, е важно да се гарантира, че са определени ясни цели и предмет на 
опазването, както и мерки за опазване за съответните местообитания и видове, 
срещащи се на територията. 
Друго предимство на плана за управление се състои в това, че той предоставя полезен 
инструмент, гарантиращ прилагането по ясен и прозрачен начин на разпоредбите по 
член 6, параграф 1 и това позволява всички заинтересовани страни да бъдат 
информирани за планираните цели за постигане по „Натура 2000“ и насърчени да 
участват активно в дискусията по темата. Плановете за управление може да помогнат 
също така да се получи финансиране за мерките и да се постигне по-добро 
интегриране в други планове.  
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Трябва да се отбележи обаче, че съществуващите планове за управление на други 
категории защитени територии (например национални или природни паркове) 
невинаги са достатъчни за осъществяване на управлението на защитените зони по 
„Натура 2000“ и следва да бъдат адаптирани към специфичните цели на опазването, 
които се реализират в тези зони в зависимост от местообитанията и видове от 
европейско значение в тях.   
 
Въпреки че плановете за управление на защитените зони по „Натура 2000“ само са 
предложени в Директивата за местообитанията, те са предпочитан вариант от 
повечето държави членки, като в много от тях дори са задължителни. 
 

3.2 Прилагане на член 6, параграф 1 в защитени зони в земеделски земи в рамките 
на „Натура 2000“  

В следващия раздел са очертани стъпките, които са необходими за прилагането на 
член 6, параграф 1 в защитени зони по „Натура 2000“, които включват значителни 
територии със земеделски земи.  Степента, в която всяка от тези стъпки подлежи на 
реализиране, разбира се, ще бъде различна между отделните защитени зони в 
зависимост от екологичните изисквания на видовете и местообитанията от значение за 
ЕС, които се срещат в тях, както и от социално-икономическите обстоятелства и 
физическите характеристики на всяка защитена зона. Следователно посочените по-
долу стъпки са само примерни и са предвидени за илюстриране на начина, по който 
държавите членки може да подходят към прилагането на член 6, параграф 1. 
 

 Идентифициране на земеделските земи и селскостопанските системи в 
рамките на „Натура 2000“ 

 
За идентифицирането на земеделските земи в рамките на „Натура 2000“ първо е 
необходимо да се картографира или по друг начин да се определи местоположението 
на ключовите местообитания в земеделски земи и обработваните площи, които се 
използват от ключовите видове. В това отношение е важно да се включат ключовите 
местообитания в земеделски земи, които частично или наскоро са били изоставени и 
които евентуално може да бъдат възстановени, дори да има сведения за малко или за 
никаква селскостопанска дейност понастоящем. Следва да се отбележи, че в 
регистрите на държавите членки за използваната земеделска площ (ИЗП) не може се 
включи цялата земеделска земя в „Натура 2000“ (или такава с ВПС), а в някои случаи 
значителни територии от ключови местообитания, управлявани от земеделски 
стопани, изобщо не са вписани като използвана земеделска площ. 

На втория етап се идентифицират селскостопанските системи, които се срещат в тази 
земеделска земя (или са се срещали доскоро, ако се касае за изоставена земя). Много 
селскостопански системи са сложни, използват различни парцели земя, понякога по 
различни причини разделени на голямо разстояние, но всички тези фактори 
допринасят за функционирането на стопанството. Мерките за управление на 
конкретни местообитания по „Натура 2000“ в рамките на дадена система (например 
сезонна паша в полуестествени местообитания, сенокосни ливади или земя под угар) 



 

 45 

вероятно ще отпаднат, ако връзката с останалата част на стопанството не бъде взета 
предвид, когато се определят целите и се планират мерките за управление.  

Това представлява особено голям риск, ако селскостопанската система като цяло е 
нерентабилна и подпомагане на управлението само на една част не би могло да 
предотврати изоставянето или интензификацията на цялата система.  Някои 
селскостопански животновъдни системи са силно приспособени към конкретни 
местообитания, например пасищни системи с режим на преместване на друго пасище, 
общинска земя или краткосрочна паша на стадата на безимотни животновъди.  

След като бъдат завършени и двата етапа, може да се определи цялата площ на 
земеделските земи, стопанствата и земеделските стопани, които ще трябва да се 
вземат предвид, когато се решава кои мерки за опазване са необходими за постигане 
на целите на опазването на защитената зона. Поради това на този етап е важно да се 
събере така също възможно най-пълна информация за съответните заинтересовани 
страни, които трябва да бъдат включени в процеса на планиране на управлението или 
с които трябва да се направи консултиране. 

 Определяне на цели за ключовите местообитания и видове в земеделски земи 
 
Според Директивата за птиците и Директивата за местообитанията държавите членки 
са изцяло отговорни да гарантират, че всички местообитания и видове от интерес за 
Общността се съхраняват или възстановяват до степен на благоприятно 
природозащитно състояние (вж. раздел 3.1 по-горе). На практика обаче е необходимо 
да се прецени кои местообитания и видове може да се нуждаят от най-спешни и 
екстензивни мерки за опазване, за да се постигне тази цел.  
 
Ето защо в контекста на настоящите насоки относно местообитанията и видовете в 
земеделски земи е важно държавите членки да направят преглед на състоянието на 
своите ключови местообитания и видове в земеделски земи на национална, 
регионална и биогеографска база (според случая). Тази оценка преди всичко трябва да 
бъде съсредоточена върху ключовите местообитания и видове в земеделски земи 
(както са определени в глава 2), макар че в някои държави други местообитания и 
видове от интерес за Общността също могат да имат важно отношение към 
селскостопански дейности и съответно също да следва да бъдат взети предвид. 
 
Предлага се при определянето на приоритетите и целите за всички ключови 
местообитания и видове в земеделски земи да бъдат вземани предвид следните 
параметри, които са от особена важност за опазването:  

 дял от площта на местообитанието или от популацията на вида, който се 
намира в неблагоприятно природозащитно състояние на ниво ЕС, на 
биогеографско и на национално ниво20; 

 дял от общата площ на местообитанието или популацията на вида в ЕС и/или 
биогеографския район, който се намира в рамките на държавата членка (вж. 

                                                      
20 Този дял трябва да се базира на последните оценки по член 17, като се обърне специално внимание на дела, 
който е оценен като „неблагоприяно — лошо състояние“. 
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приложение В за ориентировъчни настоящи оценки на ключовите 
местообитания в земеделски земи във всяка държава членка);  

 дял от площта на местообитанието или популацията на вида, която се намира в 
защитени зони по „Натура 2000“ в рамките на държавата членка. 

 
След като се оцени състоянието на всички ключови местообитания и видове, тогава е 
полезно да се обмисли определянето на цели за тяхното запазване в рамките на всяка 
защитена зона по „Натура 2000“. Например може да се определят цели за увеличаване 
(т.е. възстановяване или повторно създаване) на местообитания или популации на 
видове, които са твърде малки (и/или разпокъсани), за да бъдат жизнеспособни в 
дългосрочен план (Kettunen et al., 2007 г.). За всички други местообитания, които не са 
толкова силно застрашени, може да е подходящо да се определи цел за запазване на 
определен процент от тях (напр. 95 % да се поддържат в благоприятно 
природозащитно състояние).  

Важно е да се отбележи, че при определянето на целта следва да се вземат предвид 
практически съображения като това доколко възстановяването на местообитанията е 
осъществимо от екологична гледна точка, както и допълнителни ползи от 
екосистемните услуги, които може да се получат (напр. увеличаване на съхранението 
на въглерод, управление на водните ресурси и наводненията, както и ползи в областта 
на отдиха и защитата на ландшафта). Подобни допълнителни ползи биха могли да 
засилят подкрепата от страна на местната общност за действия за опазване и да 
създадат възможности за допълнителни източници на финансиране. 

 Оценяване на натиска и на потенциалното въздействие върху 
природозащитния статус 
 

След като бъдат идентифицирани площите със земеделски земи и бъдат определени 
цели за ключовите местообитания и видове в земеделски земи в рамките на 
„Натура 2000“, следващата стъпка е да се определят факторите и натискът за 
разнообразните селскостопански системи, от които зависи управлението на 
земеделските земи в „Натура 2000“. Този анализ ще спомогне за установяване както на 
селскостопанските системи, така и на земите, които са застрашени от изоставяне или 
интензификация в бъдеще, благодарение на което ще има възможност за 
интервенция, преди да е станало твърде късно.  
 
В съчетание с информацията относно целите и приоритетите за ключовите 
местообитания и видове в земеделски земи това ще даде възможност на 
управляващите органи да определят стратегически приоритети за практически мерки 
за преодоляване на натиска и за постигане на целите на опазването, например чрез 
разработването на комбинирани пакети от мерки, насочени към множество цели по 
отношение на местообитанията и видовете.  
 
Важно е също така да се събере най-добрата налична информация за състоянието на 
местообитанията и видовете в земеделски земи. За тази цел е необходим достъп до 
надеждни, актуални и подробни екологични данни (напр. списъци, карти на 
местообитания и атласи на видове) и поради това може да се наложи провеждането 
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на проучвания и съставянето и картографирането на регистри. Подобни действия може 
да се окажат скъпоструващи, но опитът и сведенията сочат, че мерките, основани на 
задълбочени изследвания, проектиране и насочване, като цяло са по ефективни от 
икономическа гледна точка. В това отношение е полезно да се използват местните, 
националните и международните експертни познания по най-добрия начин, а също 
така и наличните услуги21.  

 Определяне на целите на опазването на защитени зони по „Натура 2000“ на 
ниво защитена зона 

 
Както е обяснено по-горе, държавите членки трябва да определят цели на опазването 
за всяка защитена зона по „Натура 2000“. Целите на опазването на ниво защитена зона 
следва да определят състоянието, което да бъде постигнато за всеки вид и тип 
местообитание от значение за ЕС, които се срещат в защитената зона, за да се увеличи 
до максимум приносът на тази защитена зона за постигането на тяхното благоприятно 
природозащитно състояние като цяло.  

Това ще включва оценка на ниво защитена зона на степента на конкретния 
природозащитен статус, до която съответното местообитание или съответният вид по 
„Натура 2000“ трябва да се опазва, или по често да се възстанови до по-добър 
природозащитен статус (каре 3.3 и каре 3.4). Важно е да се планират ясни и утвърдени 
цели на опазването, тъй като те са основата, върху която следва да бъдат определени 
мерките за опазване. Целите на опазването може да бъдат конкретизирани в 
решенията за определяне на защитената зона или да бъдат допълнително 
разработени в контекста на плановете за управление на зоната или в други 
инструменти.  

Целите на опазването на ниво защитена зона следва да се основават на екологичните 
изисквания на типовете местообитания и видовете по „Натура 2000“. Екологичните 
изисквания обхващат всички екологични нужди на абиотичните и биотичните фактори, 
които са необходими за осигуряването на благоприятно природозащитно състояние на 
типовете местообитания и видовете, включително техните взаимоотношения с 
околната среда (въздух, вода, почва, растителност и т.н.).  

Тези изисквания се основават на научни познания и се определят единствено на база 
конкретен случай, тъй като те се различават както между отделните видове, така и за 
един и същ вид в различните защитени зони. Те следва да отразяват важността на 
защитената зона за поддържането или възстановяването до степен на благоприятно 
природозащитно състояние на типовете местообитания и видовете, които се срещат в 
защитената зона, както и за свързаността на мрежата „Натура 2000“.  

Целите на опазването следва да бъдат насочени така също към преодоляване на 
заплахите от влошаване или унищожаване, на които са изложени местообитанията и 
видовете в рамките на защитената зона. Необходимо е да има подходяща 
информация за изходното състояние, за да се определят специфичните за всяка 
защитена зона цели на опазването.  

                                                      
21  Например www.conservationevidence.com 

http://www.conservationevidence.com/
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Каре 3.3  Как да се определят целите на опазването за територии със земеделски 
земи в рамките на „Натура 2000“? 

Когато се определят цели на опазването за конкретни защитени зони, може да е от полза да се 
вземат предвид параметрите, използвани за оценка на природозащитния статус на 

местообитанията и видовете от интерес за ЕС (в рамките на процеса на докладване по 
член 17 от Директивата за местообитанията). Що се отнася до местообитанията, тези 
параметри включват ареала, площта, върху която се простира местообитанието в 
рамките на своя ареал, както и специфичната структура и функции (включително 
типични видове) в местообитанието. За видовете се вземат предвид ареалът, 
популацията и площта на местообитанието. По-долу са дадени някои примери за 
показатели, които може да се вземат предвид при определянето на целите на 
опазването: 

 площ на местообитанието: площта, върху която се простират целевите местообитания, 
следва да бъде постоянна или да се увеличава (може да се определят общи целеви 
площи);  

 структура и функция на местообитанието: съобществата от целевите местообитания следва 
да се характеризират с устойчиво разпространение и състав. Поддържат се функциите на 
местообитанието и екологичните параметри, от които зависи съществуването му; 

 изобилие и разпространение на видовете, структура на популацията и т.н.: популациите на 
видовете са стабилни или се увеличават (може да бъдат определени целеви бройки). 
Подобряват се тенденциите за развитие на популацията. Разпространението на вида, 
включително жизненоважните територии и свързаността, се поддържа и подобрява (напр. 
чрез подобряване на местообитанието или повторно заселване в подобрени територии). 
Запазена е структурата на популацията. 

 

 Популяризиране на целите на „Натура 2000“ 

Земеделските стопани и широката общественост няма да бъдат убедени в 
необходимостта от управление на земеделските земи за целите на „Натура 2000“, ако 
не могат да разберат необходимостта от мерките за опазване и как определянето на 
целите на опазването за техните земеделски земи в рамките на защитена зона по 
„Натура 2000“ може да изиграе важна роля за постигането на националните и 
регионалните цели.  

Поради това държавите членки трябва да осигурят диалог със заинтересованите 
страни, и по-специално с местните лица, стопанисващи земи, и да предоставят лесно 
достъпна информация относно стратегическите цели и целите на опазването по 
отношение на местообитанията и видовете в земеделски земи. Те трябва също така да 
се уверят, че целите на опазването се представят по уместен и лесно разбираем начин 
пред земеделските стопани и лицата, стопанисващи земи. Това е важно, за да се 
осигурят двупосочни дискусии с органите относно начините, по които тяхното 
управление на земеделските земи може да допринесе за опазването на защитената 
зона по „Натура 2000“. Земеделските стопани може да разбират много добре 
предишното управление на земите, което е довело до успешно опазване или до 
проблеми. 
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Каре 3.4  Някои примери за цели на опазването, които са специфични за 
определена защитена зона 

Някои от специфичните цели на опазването на защитени зони по „Натура 2000“ със сухи 
земеделски земи и степни птичи съобщества в Испания са следните: 

- запазване и възстановяване на местообитание с качество и мащаб, подходящи за различни 
видове степни птици от интерес за Общността, като се вземат предвид техните специфични 
екологични изисквания;  

- намаляване на застрашаващите фактори и на натиска върху видовете птици от интерес за 
Общността, които се свързват със селскостопански и други човешки дейности в защитената 
зона; 

- свеждане до минимум на въздействието на някои механични дейности върху птиците, 
главно свързани със зърнени култури; 

- увеличаване на площите и качеството на земята под угар и осигуряване на нейното 
правилно управление; 

- опазване и възстановяване на количеството и качеството на живите плетове и на площите с 
естествена растителност, които граничат със селскостопански парцели; 

- защита на растителността, свързана с малки сезонни потоци; 

- насърчаване на запазването на мозаечната структура в селскостопанския ландшафт, за 
което способства редуването на културите, използвано в традиционното екстензивно 
селско стопанство; 

- разработване на по-ефективна система за интегрирано производство с по-стабилни добиви 
и по-ниски разходи; 

- насърчаване на екстензивно животновъдство за запазване на естествените затревени 
площи в някои райони; 

- насърчаване на подобряването на пашата чрез засяване на пълноценни смеси от различни 
местни сортове на подходящи видове. 

Това е неизчерпателен списък на целите, които могат да бъдат определени за степни и сухи 
земеделски земи в рамките на „Натура 2000“. Представената тук формулировка е доста обща 
по своя характер, но в целите на опазването, които са специфични за отделните защитени 
зони, параметрите за местообитанията, видовете, площите, бройките на популацията и 
другите съответни данни са представени по-подробно. 

Източник: Няколко плана за управление на защитени зони по „Натура 2000“ със сухи 
земеделски земи и степни птици в Испания: 

 Установяване на необходимите мерки за опазване  
 
Мерките за опазване са практическите действия, които трябва да се изпълнят, за да 
бъдат постигнати целите на опазването в дадената защитена зона. Те трябва да 
отговарят на екологичните изисквания на местообитанията и видовете, за които е 
определена защитената зона, и да вземат под внимание икономическите, социалните 
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и културните изисквания, както и регионалните и местните особености (член 2, 
параграф 3).  
 
Мерките за опазване може да включват както специфични за дадената защитена зона 
мерки (т.е. управленски действия и/или управленски ограничения), така и 
хоризонтални мерки, приложими за множество защитени зони по „Натура 2000“ в 
рамките на по-обширна територия (напр. мерки за намаляване на замърсяването с 
нитрати или за регламентирането на лова или на използването на ресурсите).      
Подходящите инструменти за прилагането на тези мерки за опазване може да 
включват изготвянето на планове за управление, специално разработени за 
териториите или включени в други развойни планове, и/или подходящи мерки от 
правно, административно и договорно естество.  
 

Макар плановете за управление на защитени зони по „Натура 2000“ да се използват 
широко в държавите от ЕС, успешно се прилагат и други мерки, а в много държави се 
използва комбинация от различни варианти за управление на тези защитени зони. В 
много държави членки плановете за управление, специфични за отделните защитени 
зони, се използват за насочване на управляващите лица и други заинтересовани 
страни в работата им по опазване на защитени зони по „Натура 2000“ чрез различни 
мерки.  

Като цяло плановете за управление на ниво защитени зони се използват за 
формулиране на целите заедно с мерките, необходими за постигането на тези цели. 
Плановете за управление може да послужат също така като средство за определяне на 
отговорностите на заинтересованите страни в социално-икономическо отношение, на 
органите и на НПО във връзка с прилагане на управлението, за определяне на 
разрешените дейности и за идентифициране на потенциалните заплахи от някои 
дейности върху основните интереси на защитените зони.  

Освен това националните, регионалните или европейските планове за действие в 
областта на опазването на някои видове и местообитания (наричани понякога също 
така планове за действие за видовете) може да се използват и като насоки за 
необходимите мерки за опазване, които следва да се прилагат във всяка защитена 
зона. С тях може да бъдат предложени и определени мерки за опазване в различни 
защитени зони и местоположения и да послужат като средство за прилагане на такива 
мерки в конкретни защитени зони по „Натура 2000“. В секторните планове за 
управление (напр. на горското стопанство, селското стопанство, водите) също може да 
бъдат заложени цели на опазването и конкретни мерки за защитени зони по 
„Натура 2000“. 

Мерките от правно естество обикновено следват модел, предвиден в процесуалното 
право, и с тях може да се определят специфични изисквания по отношение на 
дейностите, които да бъдат разрешени, ограничени или забранени в защитени зони по 
„Натура 2000“. Чрез мерките от административно естество могат да се определят 
съответните разпоредби за прилагане на мерките за опазване или за разрешаване на 
други дейности в защитени зони по „Натура 2000“. 
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Мерките от договорно естество се изразяват в сключването на договори или 
споразумения — обикновено между управляващите органи и собствениците или 
ползвателите на земя в защитената зона. Агроекологичните споразумения със 
земеделските стопани по Регламента за развитие на селските райони са пример за 
доброволна договорна мярка, насочена към поддържането на благоприятно 
природозащитно състояние на някои типове местообитания (напр. ливади, пасища) и 
видове. Сложността на нужните мерки за опазване може да наложи приемането и на 
други видове договори и споразумения, както и други типове специфични мерки, 
включително управление на опазването на доброволен принцип, което не включва 
плащане или стимули. 

Във всеки случай необходимите мерки за опазване следва да бъдат формулирани 
достатъчно подробно, за да се гарантира тяхното ефикасно прилагане. Необходимо е 
също да се посочат точното местоположение и да се опишат средствата и 
инструментите, необходими за тяхното изпълнение. Следва да бъде съставен така 
също подходящ работен план, в който да се укажат времевите параметри на 
изпълнението и да се определят задачите и отговорностите на лицата, които участват в 
прилагането на мерките. Работният план следва да бъде достатъчно гъвкав, за да 
позволява преглед и адаптиране при необходимост, например въз основа на реалните 
резултати от мерките, които вече са изпълнени. 

С оглед на проверките на целесъобразността, измеримостта и изпълнението е важно 
също така да се изготви график за преглед на предприетите мерки за опазване по 
отношение на тяхната пригодност за постигане на целите на опазването и напредъка в 
това отношение. 

При планирането на управлението на земеделските земи в тези територии следва да 
бъде гарантирано съответствието с плановете за управление или установените мерки 
за опазване в защитените зони по „Натура 2000“. 

В различните селскостопански условия са необходими различни подходи към 
управлението, например запазването на съществуващите селскостопански практики 
може да е достатъчно при екстензивните системи, докато при по-интензивните 
селскостопански системи може да са необходими по-дълбоки промени.  

Хоризонталните мерки може да са подходящи за някои типове местообитания/видове 
в цял регион или държава или да водят до преодоляването на неорганизиран натиск 
като еутрофикацията от оттичащите се води от селското стопанство. В някои ситуации е 
възможно да са от полза няколко прости изисквания, които да бъдат прилагани върху 
целия селскостопански ландшафт. Освен това тези мерки може да не са непременно 
нови, тъй като съществуващите мерки също може да допринасят за постигането на 
целите на опазването.  

От друга страна, в някои области може да са необходими по-специфични местни 
подходи, в това число силно приспособени и целенасочени мерки, които в най-голяма 
степен отговарят на конкретните нужди за управлението на определен вид или 
местообитание в дадена местност. Когато се разработват мерки за управление за 
конкретен вид, познаването и отчитането на жизнения цикъл и екологичните 
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изисквания на вида е особено важно. Местните условия може да породят някои 
различия в конкретните нужди на местообитанията и видовете. 

Важно е да се определи ясно какви необходими мерки за опазване, ако изобщо има 
такива, се изискват по закон и да се посочи за кого и за коя земя са приложими тези 
изисквания. Задължителните изисквания за управление на земите, които 
земеделските стопани трябва да изпълняват, може да окажат въздействие върху 
обхвата на предлаганите стимулиращи плащания, тъй като за някои плащания тези 
задължения ще бъдат включени в референтното ниво22 (за повече подробности вж. 
раздел 5.3). 
 

3.3 Определяне на необходимите ресурси за управление на защитени зони по 
„Натура 2000“  

От съществена важност е да се определят финансовите нужди за подходящото 
управление на защитените зони по „Натура 2000“, за да се оптимизира техният принос 
към опазването на местообитанията и видовете от интерес за Общността. Първата 
стъпка е да се идентифицират необходимите мерки за опазване (напр. в плановете за 
управление и други инструменти).  
 
За да се гарантира по-добро използване на наличните възможности за управление на 
защитените зони по „Натура 2000“ по линия на фондовете на ЕС, ще трябва да се 
обърне специално внимание на по-стратегически многогодишен подход за планиране 
на финансирането за „Натура 2000“. Комисията прикани държавите членки да изготвят 
рамки за приоритетни действия (РПД) за финансирането на „Натура 2000“, в които да 
бъдат определени стратегическите приоритети и мерките за изпълнение през периода 
2014—2020 г., както и инструментите за финансиране, които може да се използват за 
прилагането на тези мерки23 (каре 3.5). 
 

Европейско съфинансиране 

По всеки от съответните фондове на ЕС за финансовия период 2014—2020 г. са 
включени възможности за финансиране на „Натура 2000“24. По-специално ОСП е била 
и ще продължи да бъде важен източник на финансиране (вж. глава 5). Макар основна 
отговорност за финансиране на мрежата „Натура 2000“ да носят държавите членки, 
изпълнението на необходимите мерки за опазване по „Натура 2000“ изрично се 
свързва със съфинансиране от ЕС съгласно член 8 от Директивата за местообитанията.  

                                                      
22 Референтното ниво определя разделителната линия между нивото на екологични изисквания, които 
земеделските стопани се очаква да изпълняват за своя собствена сметка, и едно по-високо ниво на 
управление на околната среда, за чието изпълнение на земеделските стопани може да бъде заплащано, 
например чрез агроекологични схеми (Kristensen and Primdahl, 2006). 
23 SEC(2011) 1573 окончателен.  
24 Финансиране за сближаване в COM (2011) 612 окончателен, COM (2011) 614 окончателен; Обща 

селскостопанска политика в COM (2011) 625 окончателен, COM (2011) 627 окончателен; европейска 
политика в областта на морското дело и рибарството в COM (2011) 804 окончателен; финансов 
инструмент LIFE за околната среда и действията по климата в COM (2011) 874 окончателен. 
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В новата многогодишна финансова рамка Комисията представи своето виждане за 
важността на финансирането на биологичното разнообразие и природата от страна на 
Съюза и посочи, че за това е необходим засилен интегриран подход, с който да се 
осигури включването на приоритетите на рамките за действие по „Натура 2000“ в 
национални и регионални програми на секторните фондове на ЕС (European 
Commission, 2011)25. 

Избран беше интегриран подход, за да се гарантира, че управлението на защитените 
зони е част от по-широките политики за управление на земите и водите, така че 
държавите членки да могат да определят приоритети и да разработват политики и 
мерки, отразяващи техните национални и регионални особености, и да се избегне 
дублиране и припокриване на различни финансови инструменти на ЕС, 
административно усложняване и разходи за операции, които биха били свързани с 
това дублиране.  

Комисията декларира също така своето намерение да насърчава използването на 
иновативни подходи и пазарни инструменти, в това число частно финансиране за 
подпомагане на управлението на „Натура 2000“, макар да признава, че в краткосрочен 
план тези източници вероятно ще представляват само малка част от общото 
финансиране на мрежата „Натура 2000“ и че основното публично финансиране от ЕС и 
държавите членки ще продължава да е нужно, за да се реализират ползите от 
опазването на мрежата.  

Рамките за приоритетни действия служат като инструменти за стратегическо 
планиране, с които да се засили интегрирането на финансиране за „Натура 2000“ в 
съответните финансови инструменти на ЕС за новия програмен период, и по-
специално в съответните оперативни програми по линия на различните инструменти 
за финансиране. 

Осигуряване на достатъчно финансиране за прилагане на мерките 

Въпреки че редица инструменти на политиката на ЕС потенциално биха могли да 
осигурят финансиране за управлението по „Натура 2000“, на практика държавите 
членки не отпускат достатъчно финансиране или нямат достъп до такова: по оценки 
понастоящем реално се осигурява едва една пета или по-малко от финансирането, 
което би било необходимо (European Commission, 2011; Gantioler et al, 2010; Kettunen 
et al, 2011). Използването на възможностите, които се предлагат от рамката за 
съфинансиране от ЕС, се възпрепятства от различни ограничения, като ограниченото 
интегриране на „Натура 2000“ в националните приоритети за финансиране и липсата 
на секторно признание или на капацитет сред заинтересованите страни (Kettunen et al, 
2011). 

Каре 3.5 Рамката за приоритетни действия — инструмент за стратегическо 
планиране за финансирането на „Натура 2000“  

                                                      
25 Съобщение на Европейската комисия „Бюджет за стратегията „Европа 2020“ 
COM(2011) 500 окончателен, част I (и информационните документи за политиката в областта на 
околната среда и климата, COM(2011) 500 окончателен, част II). 
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Според член 8 от Директивата за местообитанията се изисква Комисията да приеме рамка за 
приоритетни действия с мерки за съфинансиране на защитени зони по „Натура 2000“, като се 
имат предвид наличните източници на финансиране в рамките на съответните инструменти на 
Общността и на базата на идентифициране на съответните мерки, разходите за тях и 
финансирането, в това число съфинансирането, нужно за прилагане на мерките. Това ще бъде 
възможно само ако държавите членки разработят национални и/или регионални рамки за 
приоритетни действия (РПД) по „Натура 2000“ за следващия период на финансиране (2014—
2020 г.). Подобен подход ще осигури по-ясна рамка за определяне на целите и приоритетите, 
за представяне на мерките за „Натура 2000“, които предстои да бъдат финансирани, за 
идентифициране на потенциалния принос от всеки фонд на ЕС за националната/регионалната 
мрежа „Натура 2000“ за следващия финансов период, за определяне на приоритетните 
действия, които да бъдат предприети, а ще осигури и мониторинг и оценяване на 
подпомаганите мерки. Комитетът за местообитанията е разработил съвместно с държавите 
членки единен формат за рамките за приоритетни действия. 

Рамките за приоритетни действия са предвидени като инструменти за планиране, с които се 
цели идентифицирането на основните приоритети и предоставянето на интегриран обзор на 
начините за тяхното постигане, като се имат предвид различните инструменти за финансиране. 
В рамките за приоритетни действия на държавите членки се определят техните стратегически 
приоритети за опазване за защитените зони по „Натура 2000“ за периода 2014—2020 г.  
Държавите членки трябва да определят също така своите нужди от финансиране за 
„Натура 2000“ в съответните планове или програми. За да се увеличи до максимум тяхното 
влияние и възможностите за усвояване чрез интегрирания подход, тези рамки за действие 
трябва да бъдат създадени преди финализирането на споразумението за основните програми 
за селското стопанство, рибарството и регионалното развитие за периода на финансиране 
2014—2020 г. Целта е да се осигури стратегическо съсредоточаване върху най-важните 
приоритети, както и допълване и съгласуваност на информацията, която се съдържа в рамките 
за приоритетни действия и в съответните програми. 

За повече информация: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 

Държавите членки следва да определят приоритети и да разработят политики и мерки, 
които отразяват техните национални и регионални особености. За ефективното 
управление и възстановяване на защитени зони по „Натура 2000“ е нужно 
стратегическо планиране, за което трябва да се използват възможностите, предлагани 
по секторните политики на ЕС, както и съответните фондове за обезпечаване на 
финансирането. 

В глава 5 са описани възможностите за европейско съфинансиране. Препоръки за 
планиране на финансирането за управление на земеделски земи по „Натура 2000“ са 
дадени в глава 6. 

Допълнителна информация 

 Насоки на Европейската комисия за управлението на защитени зони по 
„Натура 2000“: разпоредбите на член 6 от Директивата за местообитанията 
(Директива 92/43/ЕИО). Европейска комисия, 2000 г. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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 Тълкувателна бележка на Европейската комисия относно определянето на целите 
на опазването за защитените зони по „Натура 2000“ и нови насоки за определяне 
на мерки за опазване в съответствие с член 6, параграф 1.  

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commissio
n_note2.pdf 

 Насоки на Европейската комисия за финансирането на „Натура 2000“:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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4. ПРЕПОРЪКИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО 
УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТООБИТАНИЯ И 
ВИДОВЕ ПО „НАТУРА 2000“ 

 
За какво се отнася настоящата глава? 
 
В настоящата глава са обобщени основните мерки за управление, които са 
необходими за поддържането на ключови местообитания и видове в земеделски 
земи в рамките на „Натура 2000“ в благоприятно природозащитно състояние. 

Дадени са препоръки по основните аспекти, които трябва да се вземат предвид 
при прилагането на подходящи селскостопански практики като принос към 
опазването на местообитанията и видовете в рамките на „Натура 2000“. 
 

4.1 Управление на местообитанията 

За по-нататъшното съществуване на полуестествени типове местообитания и видове, 
идентифицирани в настоящите насоки, както и за постигането на благоприятно 
природозащитно състояние на ключовите местообитания и видове, свързани със 
селскостопанските практики в защитените зони по „Натура 2000“, е нужно 
нискоинтензивно селскостопанско управление. Често преди повторното въвеждане на 
подходящо дългосрочно управление са необходими действия за възстановяване. 

Тези мерки за управление се прилагат най-вече от земеделските стопани и трябва да 
им бъде предоставяно подходящо подпомагане. Някои земеделски стопани вече 
прилагат мерки за добро управление и е важно да се признае и подкрепи тяхната роля 
за опазването и управлението на тези местообитания. Други ще имат нужда от 
подпомагане, за да въведат отново управлението върху изоставена земя или за да се 
въздържат от интензификация на земеделските земи. 

В настоящия раздел са описани основните селскостопански практики, които могат да 
допринесат за подходящото управление на местообитанията и видовете по 
„Натура 2000“. 
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Паша 

Повечето от местообитанията, които са разгледани в настоящите насоки, се управляват 
чрез паша на животни, с която се предотвратява сукцесията към гористи храсти и 
дървета и се контролират инвазивните чужди видове.  Състоянието на 
местообитанията обаче може да се влоши от прекомерното или недостатъчното 
използване на растителността за паша, или от неподходящи видове селскостопански 
животни и режими на паша. Основните съображения при управлението с паша на 
животни са следните: 

 Брой на животните/интензитет. При почти всички ключови полуестествени 
местообитания препоръките по отношение на управлението изискват режимът 
на паша да е екстензивен, с ниско до средно ниво на гъстота на пасящите 
животни. В малка част от тези местообитания обаче се изисква по-голям брой 
животни, за да се запази тяхната стойност на опазването. При определянето на 
конкретния брой на животните за даден тип местообитание трябва да се вземат 
предвид специфичните местни условия, в това число: тип и възраст на 
растителността; производителност на местообитанието; вид почва; хидроложки 
условия; степента на използване на пашата от диви тревопасни; управление на 
територията в миналото и цели на опазването. Следва да се постигне 
внимателен баланс между броя на пасящите животни и продължителността на 
периода на паша, за да се гарантира подходящ натиск от използване на пашата. 
Важно е да се вземе предвид процентът на усвояване от животните. 

 Видове селскостопански животни, породи и комбиниране на тревопасни 
животни. Различните видове животни пасат по различни начини, което влияе 
върху тяхната пригодност за отделните местообитания. Едрият рогат добитък не 
пасе избирателно и поради това може да потисне изобилните тревни видове. 
Овцете са по-подходящи за местообитания, уязвими спрямо наличието на 
хранителни вещества и податливи на ерозия площи, където условията се 
характеризират с по-голяма суша и ниска производителност на затревените 
площи. Коне и понита се използват по-рядко и обикновено в комбинация с овце 
или едър рогат добитък. Смесените стада от кози и овце са полезни за някои 
типове местообитания, особено където е налице навлизане на храсталаци. Кози 
обаче не бива да се пускат без пастир, където има участъци с уязвими 
местообитания. Използването на комбинация от тревопасни може да създаде 
разнообразна структура на тревната покривка, благоприятстваща широк кръг от 
видове. 

 Сезонност и времеви параметри, редуване на пашата. В някои алпийски и 
субалпийски затревени площи сезонността обуславя традиционните режими на 
преместване на друго пасище, при което животните пасат по хълмовете през 
лятото и слизат в долинните пасища през зимата. Сезонността на пашата е 
различна според региона, а производителността и почвените условия могат да 
способстват целогодишната паша в местообитания при някои надморски 
височини и географски ширини. Въпреки че установените сезонни модели на 
паша се определят от дългосрочните климатични условия, нивата на 
управление трябва да се адаптират за всяка отделна година, тъй като при много 
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полуестествени местообитания се наблюдават значителни колебания в 
производителността между отделните години в резултат на променливостта на 
климата. Обикновено се предпочита редуване на пашата, а не постоянна паша, 
тъй като редуването предлага най-подходящите средства за създаването на 
разнородно местообитание, без да се нанасят прекомерни вреди чрез 
утъпкване и наторяване с оборски тор на единични участъци. То обаче е скъпо и 
трудоемко (изисква пастири или огради), което потенциално ограничава 
практическото му приложение. Както е посочено по-горе, трябва да се намери 
баланс между продължителен период на паша с относително нисък интензитет 
или режим с по-кратка, но по-интензивна паша. 

Пастирство 

За много местообитания, особено в планинските райони, пастирството е културна 
традиция. С компетентно пастирство се поддържа както екстензивно използване на 
растителността за паша в открити местообитания на различни места и по различно 
време, така и оптимален интензитет на пашата, с което се запазва разнообразието на 
растителността, подходяща както за добитъка, така и за биологичното разнообразие. 
Пастирите разделят големите пасища на сектори, в които насърчават животните да 
пасат при оптимален баланс на повече и по-малко питателни тревни видове, за да се 
осигури добър хранителен режим с минимален разход на енергия, като в същото 
време се поддържа пасището и се контролират храстите. По-специално пастирството 
способства за биологичното разнообразие чрез: 

 контрол на храстите и пустите полета; 

 поддържане на многообразието от местообитания и техните периферни 
участъци; 

 контрол на пожарите; 

 понижаване на риска от ерозия и опустиняване; 

 осигуряване на трупове на добитък; 

 разпространение на семена; 

 преразпределение и концентриране на хранителни вещества. 

Пасищните системи и режимите на преместване на друго пасище, които поддържат 
сезонната паша върху открити пасища, се изоставят в широк мащаб. Настоящите 
инициативи за подпомагане на тези системи включват школи за пастири във Франция 
и Испания. 

Ограждения за овце и едър рогат добитък, местоположение на водата и 
подслона 

В някои части на Европа, където се използват пастири, овцете и едрият рогат добитък 
обикновено прекарват нощта в оградени площи за защита от хищници. Тази практика, 
известна като прибиране в ограждения, може да предизвика много голям натиск от 
използването на пашата върху малка площ, което води до интензивно изяждане и 
утъпкване, еутрофикация и промени в свойствата на почвата, което може да 
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предизвика влошаване на характеристиките на видовете и често да доведе до 
навлизане на чужди видове. Аналогично местоположението на водата и подслона 
също оказва влияние върху поведението на добитъка, като евентуално причинява 
сходни проблеми. Огражденията не се препоръчват върху естествени затревени площи 
или полуестествени сухи затревени площи. То може да е допустимо обаче в някои 
местности, ако огражденията се премахват всеки ден или гъстотата на животните и 
периодът на паша са ограничени. 

Контролирано обгаряне 

Някои естествени и полуестествени затревени площи, храсталаци и пусти полета, които 
се използват за паша, може да се нуждаят от управление, включващо внимателно 
обгаряне, за да се предотврати установяването на дървесни видове (особено при 
липсата на подходящо използване на растителността за паша), да се намали сламата и 
да се освободят хранителни вещества. Обгарянето може да спомогне за поддържането 
на условия на ниско ниво на хранителните вещества, особено когато замърсяването от 
атмосферата води до отлагането при валеж на по-високи от обичайните количества 
хранителни вещества. Във високите пусти полета, като мочурищата в Обединеното 
кралство, контролираното обгаряне на малки участъци се прилага широко, за да се 
увеличи структурното разнообразие на растителността, като в същото време се запази 
наличието на всички фази на растежа на доминиращите видове в пустите полета, което 
способства за изобилието от видове безгръбначни и птици. Неподходящото 
управление на обгарянето обаче (напр. обгаряне на големи площи, твърде често, 
неподходящ тип или възраст на растителността или върху торфени почви) води до 
значителни отрицателни въздействия. 

Поради това, ако е необходимо, управлението чрез обгаряне трябва да се планира и 
контролира много внимателно (особено ако има риск пожарът да излезе извън 
контрол) и да се извършва при стриктно спазване на националните разпоредби и 
насоки като посочените в края на настоящата глава.  

Косене/сенокос 

Много полуестествени затревени площи (ливади) се косят за сено за производството 
на фураж, който може да се съхранява за хранене на добитъка през зимата. Някои 
типове затревени площи с ниска производителност, като ливади с Molina, 
традиционно са косени на по-късен етап за слама за постеля на животните. Косенето 
не е избирателно и поради това насърчава растежа на треви и ниско растящи билки, 
като в същото време намалява високите треви и премахва дървесните растения. 
Отстраняването на окосената трева от полето води до дългосрочно поддържане на 
ниски нива на хранителните вещества, вследствие на което се получават 
полуестествени ливади с много голямо разнообразие на растителността и със 
значителна стойност на опазването както поради растенията, така и поради свързаните 
съобщества от безгръбначни. 

 Времеви параметри и честота. По принцип сенокосните ливади следва да се 
косят, след като размножаващите се птици излюпят малките си и растенията 
дадат семе, а тревата достигне височина от 50—120 cm. Операциите по 
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косенето следва да се извършват по различно време и на различни места, за да 
се създаде мозайка от местообитания, като се оставят неокосени райони (10—
20 % от местообитанието) през дадена година и неокосените участъци се 
редуват на годишна база или като се окосят всички участъци през дадена 
година, но косенето се извършва в различните райони по различно време. С 
ротационната програма за управление на затревени площи се осигуряват 
множество различни последователни етапи, благодарение на което се 
увеличава разнообразието на видовете.  Оптималната честота на косене варира 
между различните типове и подтипове местообитания и на база отделна 
защитена зона в зависимост например от целите на опазването. 

 Сушене на сеното на полето и отстраняване на окосената биомаса. В 
сенокосните ливади окосеното сено следва да бъде оставено да изсъхне на 
полето, преди да бъде събрано и натрупано на купи, за да могат семената да 
паднат и да се осигури възпроизвеждането на цъфтящите растения. При по-
голямата част от останалите косени местообитания окосеното сено следва да 
бъде отстранено възможно най-бързо, за да се избегне обогатяването с 
хранителни вещества и „задушаването“ на растителността отдолу. 

 Оборудване/машини за косене. Традиционните нискоинтензивни методи за 
косене на сено, напр. с коса, са станали нерентабилни, но тежките машини 
могат да увредят местообитанията, особено върху блатисти или ронливи почви, 
които са податливи на ерозия и уплътняване. Вместо това тревата върху влажни 
почви следва да се коси ръчно или като се използват специално проектирани 
машини. За да се намали пряката смъртност на ливадни животински видове, 
която се причинява от машините, косенето следва да се извършва от средата на 
полето към неговата периферия; тревата следва да се реже на височина най-
малко 10 cm; косенето следва да се извършва след 10 ч. сутринта; и следва да 
се използва косачка с режещо устройство с по-слабо въздействие. В някои 
райони обаче традиционните сенокосни практики изискват сеното да се коси 
ниско, точно над мъховия слой, а времевите параметри на косенето може да 
варират. 

 Комбиниране на косене и паша. В редица местообитания пашата се използва в 
комбинация с косене, обикновено след косенето и през есента или — в сухи 
райони с мек климат — през зимата. Пашата може да осигури по-голяма 
разнородност на местообитанията и по-разнообразна тревна покривка, 
отколкото само косенето, тъй като животните пасат с предпочитание към най-
хранителните треви и утъпкването създава участъци с гола почва. В някои 
случаи косенето може да се използва за преодоляване на проблеми от 
недостатъчното използване на растителността за паша, особено за 
първоначално прочистване на местообитанията, покрити с гъсти храсталаци. 

 Заместване на пашата с косене. Това не се препоръчва, тъй като има 
вероятност да доведе до промени в състава на екологичното съобщество (Dover 
et al, 2011). Все пак в някои местообитания и за много видове пеперуди в 
затревени площи например може да е подходящо да се използва паша с много 
нисък интензитет вместо косене.  
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Ограничена или никаква употреба на торове — оборски тор и минерални торове 

Почти няма тип сухи затревени площи, които да издържат наторяване или в самия 
участък, или в съседни райони, а много от тях вече са засегнати неблагоприятно от 
еутрофикацията. В управлението на тези местообитания приоритетно следва да се 
предотвратява проникването на хранителни вещества от наторяване, оттичащите се 
води от селското стопанство или заливането с богати на хранителни вещества 
повърхностни води, както и допълнителното хранене на тревопасния добитък. 

Наторяването на ливади по принцип също не се препоръчва, и по-специално в райони, 
които преди това не са били наторявани. Някои ливади традиционно са управлявани 
чрез разпръскването на малки количества оборски тор, за да се компенсира загубата 
на хранителни вещества вследствие на отстраняването на сеното, или са наторявани 
чрез периодично наводняване, което носи богати на хранителни вещества утайки. В 
днешно време много ливади са засегнати от еутрофикация и върху наторяването 
трябва да се осъществява строг контрол или да се забрани както в рамките на 
местообитанието, така и в заобикалящия го район. При определени обстоятелства за 
някои типове планински и низинни сенокосни ливади обаче може да е полезно малко 
наторяване, за да се поддържа производителността и разнообразието на видовете. 
Преди да се прилага каквото и да било наторяване, трябва да се вземе предвид 
въздействието върху разнообразието на видовете, като се отчетат последиците от 
еутрофикацията. Препоръчва се възприемането на интегриран подход към 
управлението, отчитащ ефекта върху множество таксони, за да се определи възможно 
най-малко вредното въздействие върху изобилието на видове и разнообразието в 
такива ливади. 

По-интензивни мерки за възстановяване, включително повторно създаване на 
местообитания 

В райони, където местообитанията в земеделски земи са увредени вследствие на 
натиска от интензивното земеделие, може да са необходими значителни 
възстановителни мерки, за да се достигне степен на благоприятно природозащитно 
състояние за ключовите местообитания и видове в рамките на „Натура 2000“. 
Възстановителните дейности може да включват: 

 Обръщане на ефекта от обогатяването на почвата и повторно въвеждане 
на растителност. Когато местообитанията са били увредени от 
интензификацията на селското стопанство, включително отводняване и 
наторяване, те трябва да бъдат възстановени, като се намали плодородието на 
почвата чрез преустановяване на наторяването, а в някои случаи и чрез 
отстраняване на хранителните вещества. Това може да включва отстраняване 
на обогатения с хранителни вещества повърхностен слой или отглеждане и 
премахване на култури, използващи голямо количество хранителни вещества, в 
продължение на няколко години.  

 Повторно засяване с цел възстановяване на разнообразието от растителни 
видове. Това може да се постигне чрез разпръсването на сеното от подходящи 
затревени площи (прясно окосено или изсушено сено) или чрез придобиването 
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на семена от определени сортове растения и засяването им върху гола земя 
през лятото, разсаждане с ролерна сеялка или засаждане в затревени площи с 
редосеялка. Понякога може да се наложи да се подготвят лехи чрез оран или 
обработване с дисков култиватор на част от торфа в затревената площ. 

 Контрол на храсталаците. Полуестествени местообитания, които са 
изоставени или използването на растителността за паша е недостатъчно, може 
да бъдат възстановени чрез отстраняване на храсталаците, преди отново да се 
въведе управление чрез косене и/или паша. 

 Контрол на инвазивни плевели и чужди видове. Инвазивните чужди видове 
храсти и дървета трябва да се отсичат и корените да се отстраняват или 
третират, за да се предотврати тяхното възстановяване. Плевелите може да се 
отстраняват с верижна брана, да се косят или да се отрязват върховете им 
преди да цъфнат, но не по време на сезона на гнездене на птиците. Пашата в 
края на зимата и началото на пролетта може да спомогне за контрола на някои 
многогодишни плевели, а интензивното утъпкване от добитъка може да 
способства за контрола на орловата папрат (Pteridium aquilinum). 

 Запазване на дървета в горски пасища: окастряне, редовна сеч с цел 
подобрение, подмладяване. В горските пасища с недостатъчно използване на 
растителността за паша или с прораснали треви появата на нежелана 
растителност може да окаже пагубно въздействие върху дървета ветерани (т.е. 
големи, стари и кухи дървета) и съответно израстването им около такива трябва 
да се прорежда. На някои дървета може да се даде възможност да съзреят и да 
се развият нови фиданки, чрез което се увеличава структурното разнообразие в 
местообитанието. В горските пасищни системи, известни като dehesas (в 
Испания) и montados (в Португалия), повторното израстване на дъбовете трябва 
да бъде защитено и насърчавано чрез презасаждане, защита на младите 
дръвчета от пасящи животни и редуване на пашата. 

Възстановяване на хидроложкото управление 

Някои основни полуестествени местообитания се срещат във влажни райони с висок 
воден хоризонт или периодично наводняване и зависят от продължаването на 
хидроложките режими, използвани в миналото. Те често са променяни заради 
управление на наводненията или допускане на алтернативно земеползване или 
строителство. Където е възможно, управлението следва да включва обръщане на 
ефекта от такива изменения. Необходимо е да бъдат разработени стратегии за 
възстановяване на хидроложките режими, за да се наподобят естествените 
хидроложки функции, в това число използването на същия водоизточник. 

 Управление на хидроложките единици. Управлението следва да се 
осъществява на нивото на отделните хидроложки единици, ако е възможно да 
бъдат отделени като такива, както и на нивото на цялата хидроложка система. 
Следователно за хидроложкото управление е необходимо добро познаване на 
системата и то следва да се предприема единствено ако е възможно да се 
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избегнат неблагоприятни въздействия върху съседни местообитания или 
инфраструктури, изградени в близост. 

 Обръщане на ефекта от отводняването. Съществуващите отводнителни 
канали може да бъдат преградени с дървени, метални или пластмасови 
плоскости или като се запълнят с „тапи“ от почва и растителност, за да се 
задържа водата. Допълнително отводняване не бива да се разрешава.  

 Възстановяване на нивата и режимите на подземните води. Някои 
полуестествени местообитания (по-специално влажни затревени площи) са 
силно уязвими спрямо промени в нивата на подземните води. Водните 
хоризонти следва да бъдат повишени чрез преустановяване на черпенето на 
подземни води или ако това не е жизнеспособен вариант, чрез ограничаване на 
обема на водата, която може да се черпи, и периодите, през които това може 
да се извършва. В някои райони подземните води може да бъдат възстановени 
чрез изграждането на бентове или прегради надолу по течението, за да се 
задържа водата, въпреки че съществува известен риск от нежелателно 
застояване на водата или преливане на каналите и ограничено проникване в 
типовете местообитания с по-слабо пропускливи почви. 

 Наводняване и корекции на реки. Някои важни местообитания (напр. алувиални 
ливади) зависят от редовното наводняване, за да се снабдяват с хранителни 
вещества и субстрати. Зимното наводняване на много разливни затревени 
площи също е много важно за зимуващите водни птици (напр. патици, гъски и 
лебеди) и за създаването на подходящи местообитания за размножаващите се 
блатни патици. В райони, в които е възможно преграждане, може да се 
използват прегради, за да се поддържат площите залети с вода през зимата. 
Когато това не е осъществимо, следва да се използват други начини за 
възстановяването на по-естествен речен режим (Eriksson, 2008). 

 Крайбрежна хидрология. Крайбрежните местообитания, включително системи 
от ливади и дюни, зависят от редовните влияния на приливите и отливите, 
вълните и вятъра. Изкуственото пренареждане, т.е. премахването на 
крайбрежните прегради, за да се възстанови естествената крайбрежна 
динамика, може да доведе до възраждането на открито местообитание и 
възстановяването на динамиката на местообитанията, при условие че всички 
потенциални последици (напр. за режимите на отлагане на седименти, 
темповете на ерозията по протежение на брега) са били изцяло взети предвид. 
В много случаи пълно премахване на преградите не е възможно, но те може да 
бъдат изменени, за да се възстанови един по-естествен режим на наводняване. 
Например може да се изградят канали за корекция на потока и шлюзови 
прегради към вълноломите, за да се позволи регулиран обмен чрез приливите 
и отливите, което е важно за крайбрежните ливади и пасища.  

4.2 Управление на видовете 

Мерките, необходими за запазването или възстановяването на повечето ключови 
видове в земеделски земи до степен на благоприятно природозащитно състояние, са 
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същите или сходни с описаните в предходния раздел за ключовите местообитания в 
земеделски земи. Основните елементи включват осигуряване на паша в подходящо 
количество през съответните сезони, правилно определяне на времето за сенокос, 
поддържане на водните нива и режимите на наводняване във влажните затревени 
площи, както и избягване или строг контрол на прилагането на торове и пестициди. 
Ако за управление на местообитанието е необходимо обгаряне, то трябва да се 
извършва след внимателно планиране и под строг контрол, за да се избегне 
размножителният период на птиците, които гнездят на земята, или периодите, когато 
растенията са особено уязвими спрямо пожари. 

В обхвата на настоящите насоки не е включено определяне на пълния диапазон от 
допълнителни действия, които може да са нужни за всички ключови видове в 
земеделски земи. Все пак някои от особено честите и важни общи действия за 
опазване на видовете включват: 

 да се гарантира, че всички изисквания към местообитанието по отношение на 
храненето, развъждането и подслона са осигурени през всичките сезони и в 
рамките на участъка, обитаван от дадения вид, което може да изисква 
многообразие от различни участъци в местообитанието; 

 да се поддържат определени характеристики на местообитанието, като живи 
плетове, дървета, канавки и т.н., както е посочено по-долу; 

 да се осигурява допълнително хранене за някои видове със специални 
изисквания, които не могат лесно да бъдат заменени (напр. мърша за 
лешоядите); 

 изменение на селскостопанските практики, като косене, брой на тревопасните 
животни и времеви параметри, за да се избегне или намали смъртността и 
обезпокояването на уязвими видове (напр. птици, които гнездят на земята); 

 да се контролират или премахват чужди видове, които се конкурират или се 
хранят с местни видове от значение за опазването.  

Мерките за опазване изискват добро познаване на взаимодействието на видовете с 
околната среда, техния жизнен цикъл, както и условията и изискванията, които са 
специфични за защитената зона. Агроекологичните мерки следва да включват 
специално разработени мерки с пространствена насоченост, за да се постигне 
ефективност и ефикасност (вж. глава 6). Важно е да се отбележи, че много видове от 
интерес за Общността са зависими също така от местообитания извън определените 
защитени зони в рамките на „Натура 2000“. 
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Основни мерки за опазване на видовете в обработваеми земи 

Някои от най-силно застрашените видове, които са включени в Директивата за 
местообитанията и Директивата за птиците, са зависими от екстензивното управление 
на обработваемите земи.  Основните мерки за управление включват: 

 обработване с влагане на малко ресурси: слабо използване на торове, никакво 
или малко напояване и използване на сортове на култури, които са подходящи 
за среди с ниска производителност; 

 без прилагане на пестициди; 

 без дълбока оран на обработваемата земя върху песъчливи почви, в които се 
среща обикновена чесновница (Pelobates fuscus), или върху глинести почви, в 
които се срещат различни видове хомяци (Cricetus cricetus или Mesocricetus 
newtoni); 

 отглеждане на летни зърнени култури с продължителен период, през който 
земята остава на стърнище, или поддържане на площи под угар; 

 смесване и редуване на обработваеми площи със затревени посевни площи; 

 участъци или ивици от площи с фуражни култури и/или за подслон, например 
зелен фураж, семена за птиците; 

 приспособяване на методите за прибиране на реколтата към потребностите на 
видовете, например оставяне на неокосени ивици или участъци като убежища, 
използване на косачка с режещо устройство, използване на верижни устройства 
пред сенокосачката за предупреждаване на животните, избягване на 
третирането на сеното (намачкване на прясно окосената трева, за да изсъхне 
по-бързо); 

 изграждане на ограждения (напр. с отразителни форми), за да се избегнат 
сблъсъци с едри птици, напр. дропла (Otis tarda); 

 оставяне на парчета земя за гнездене или ивици за убежище. 

Основни мерки за опазване на видовете в интензивно управлявани земеделски 
земи  

Някои ключови видове, особено гъски и други водни птици, и обикновеният хомяк се 
срещат в интензивно управлявани земеделски земи. Мерките, които се предприемат 
за тези видове, са разнообразни и специфични за всеки вид, а някои примери 
включват: 

 управление на щети от пасене на гъски и други водни птици (главно през 
зимата), като се предвидят култури, които да бъдат пожертвани, или остатъци 
от култури (с компенсиране на земеделските стопани) в необезпокоявани 
площи;  

 защита на размножаващите се птици от селскостопанските дейности чрез 
маркиране на гнездата; 
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 ограничаване на използването на пестициди, за да се запазят популациите на 
безгръбначни, особено по синорите; 

 поддържане на нивата на подземните води, зимното наводняване и/или 
структурата на почвата, за да се гарантира добрата пропускливост на почвата за 
хранещите се птици; 

 мерки за обикновения хомяк (Cricetus cricetus) — поддържане на площи със 
зелен фураж, предвиждане на ивици със зърнени култури, които да бъдат 
пожертвани, без дълбока оран, за да се предотврати унищожаването на 
дупките (вж. описаното в приложение Д проучване на конкретен случай в 
Нидерландия). 

Защита, поддържане и възстановяване на местообитания за видовете в 
земеделски земи 

Местообитанията в земеделски земи, като например живи плетове, сухо зидани 
каменни огради, водоеми и тераси, са ключови местообитания за видовете, които се 
свързват с екстензивно селско стопанство. Трайните насаждения с традиционно 
управление, включително лозя, овощни градини, маслинови градини и горички с 
ядкови плодове, са важни местообитания за разнообразни птици, бозайници, влечуги, 
земноводни и безгръбначни от интерес за Общността. Самите култури (особено 
старите дървета) и  екстензивно управляваните затревени площи и другите свързани 
местообитания осигуряват места за гнездене и хранене (вж. описаното в 
приложение Д проучване на конкретен случай в Италия). 

Ключовите местообитания и характерни особености в земеделски земи, за които е 
необходимо опазване и поддържане, включват: 

 живи плетове, горички или малки горски площи, единични дървета и храсти в 
полята, които може да се нуждаят от защита от пасящи или хранещи се с млади 
клонки животни, подрязване и окастряне, както и от презасаждане, за да се 
осигури непрекъснатостта на местообитанието; 

 дървета и храсти, традиционно използвани за окастряне и редовна сеч с цел 
подобрение, които следва да се поддържат по традиционен начин и, ако е 
необходимо, да се презасаждат, за да се осигури непрекъснатостта на 
местообитанието; големите дървета ветерани в селскостопански площи, които 
трябва да се запазват чрез внимателно управление и отстраняване на 
конкуриращата ги растителност и, ако е необходимо, презасаждане, за да се 
осигури непрекъснатостта на местообитанието; 

 водоеми и канавки в земеделски земи, в които следва да се извършва редовно 
почистване и контролиране на растителността, предпазване от замърсяване и 
предотвратяване на тяхното изсъхване, като често се налага създаване на нови 
водоеми; 

 сухо зидани каменни огради и каменни тераси, които трябва да се запазват и 
поддържат; 
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 синори и буферни ивици, които трябва да се поддържат чрез косене и в тях да 
не се използват пестициди и хербициди; 

 овощни градини, маслинови градини, горички с ядкови плодове със стари зрели 
дървета, които следва да се подпомагат, да се подкастрят и презасаждат 
редовно и да не се използват пестициди; 

 селскостопански сгради, изби и пещери, използвани от прилепи, птици, влечуги 
и др. за зимен сън, спане и размножаване, следва да бъдат защитавани от 
обезпокояване. 

Поддържане на жизнеспособни популации и метапопулации 

Отделните участъци на местообитанията трябва да бъдат достатъчно големи, за да се 
гарантира поддържането на жизнеспособни популации, или достатъчно добре 
свързани, за да се подкрепят метапопулациите26. Това изискване е от особено 
значение за едрите видове, които се нуждаят от обширни райони в рамките на дадено 
местообитание (напр. редица грабливи птици и едри месоядни животни), особено в 
разпокъсаните ландшафти. Най-голяма полза от възстановяването на подходящи 
местообитания и целесъобразно управление биха имали видовете, които са редки 
поради липсата на подходящо местообитание, като е възможно повторното 
въвеждане на вече изчезнали видове в такива местообитания. От друга страна, 
видовете, които са редки преди всичко по естествени причини, следва да бъдат 
опазвани чрез защита на зоните, в които вече се срещат — например в ботанически 
„микрорезервати“. 

Когато популациите не са жизнеспособни в дългосрочен план, действията за опазване 
следва да бъдат съсредоточени върху целевите местоположения. Преди да се 
пристъпи към засилване на свързаността между местообитанията, е необходимо да се 
разшири тяхната площ и/или да се повиши качеството им. За дългосрочното запазване 
на съществуващите популации може да са необходими дейности за възстановяване на 
местообитанията. С оглед на свързаността между местообитанията следва да бъдат 
изградени своеобразни „проходи“, а над основни бариери като пътища и железопътни 
линии да се осигурят мостове. Горите и обработваемите поля също може да са реални 
бариери за видовете, обитаващи затревени площи, а откритите тревисти периферии с 
жив плет, тревните ивици край пътищата и железопътни линии може да послужат като 
важни коридори, свързващи метапопулациите, ако се управляват по подходящ начин. 

                                                      
26 Метапопулацията представлява група от популации от един вид, която съществува в разпокъсан 

ландшафт и е разпространена в няколко участъка от местообитанието, свързани посредством 
разпръснати екземпляри. Разпръснатостта зависи от разстоянието между участъците и от качеството на 
свързващите ландшафти (бариери, коридори и т.н.) и оказва влияние върху степента на изчезване и 
реколонизация на местно ниво, което от своя страна обуславя жизнеспособността на метапопулацията. 
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4.3 Основни съображения при планиране на управлението на земеделски земи в 
рамките на „Натура 2000“ 

За ефективното управление на местообитания в земеделски земи трябва да се вземат 
предвид следните основни фактори:  

 ясни цели на опазването, съобразени с местния контекст — за да се гарантира 
ефективност на мерките, целите на опазването за всяка защитена зона трябва 
да бъдат ясни и разбираеми, така че мерките за управление да бъдат конкретно 
насочени към целите. Когато целите са ясно формулирани, обикновено могат да 
бъдат набелязани подходящи мерки за управление, насочени към постигането 
на тези цели, което силно улеснява ефективното им прилагане на място 
(Poláková et al., 2011 г.); 

 приспособено към местните условия управление — селскостопанските мерки 
трябва да бъдат съобразени и целенасочени, за да бъдат ефективни. 
Оптималният режим може да се различава значително между подтиповете 
местообитания и отделните защитени зони в зависимост от фактори като почва, 
растителност, надморска височина, климат и предходно управление. Това 
управление е важно съображение, тъй като местообитанията обикновено са 
приспособени към традиционните режими и зависят от тяхната приемственост;  

 използване на най-добрите налични познания — при планиране на 
управлението следва да се използват както експертни знания в областта на 
опазването, така и познанията на местните земеделски стопани. От съществена 
важност е да се черпи опит от най-добрите практики за управление и от най-
добрите научни доказателства, като се провеждат консултации с експерти и 
управляващи кадри както от държавата, така и на международно ниво. Важно е 
да се вземат предвид традиционните познания и практики, когато те са 
доказали своята ефективност за запазване на качеството на местообитанията; 

 действия за възстановяване — преди повторното въвеждане на подходящо 
дългосрочно управление често са необходими действия за възстановяване; 

 компромиси по отношение на опазването — необходимо е да се постигне 
баланс между мерките за опазване и конкретните цели на опазването, тъй като 
различните видове в рамките на едно местообитание реагират по различен 
начин на действията за управление. Подходящите стратегии за управление 
следва или да увеличават до максимум ползите за всички видове, или да 
поставят в по-благоприятно положение уязвимите или приоритетните видове, 
определени в целите на опазването;  

 адаптивно управление и иновации — определянето на оптимална стратегия за 
управление на конкретна защитена зона нерядко се извършва чрез 
експериментиране — особено по време на възстановяването на 
местообитанието. За тази цел е необходимо внимателно планиране на 
подходящи действия и следене отблизо на техните въздействия, за да може при 
необходимост да се извършват допълнителни корекции; 
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 разнообразие и разнородност на местообитанията — сложната структура на 
някои ключови местообитания обуславя изобилието на видове в тях. За да се 
запази разнородността, типът и интензитетът на управлението в тези 
местообитания трябва да са гъвкави, а периферните местообитания — 
запазени; 

 интервенции на ниво ландшафт — мащабът, в който се прилагат мерките за 
опазване, се отразява на тяхната ефективност. Те трябва да бъдат насочени към 
области с достатъчно голяма площ, за да бъдат запазени или възстановени 
екологично жизнеспособни зони на подходящото местообитание или да бъдат 
запазени популациите на видовете с минимална жизнеспособност. 

Допълнителна информация 

В приложение Г са описани по-подробно основните мерки за управление, необходими 
за възстановяването и поддържането на всяко от ключовите местообитания по 
приложение I, които са зависими от селскостопанското управление. Посочена е и 
допълнителна литература с  препоръки и насоки за управление на местообитанията. 

Препоръки за управлението на някои типове местообитания, които са зависими от 
селскостопанското управление, са публикувани на уебсайта на Комисията (в раздела за 
управлението на „Натура 2000“). 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.ht
m 

Препоръки за управлението на някои видове по „Натура 2000“ се съдържат в 
докладите от инициативата за дивата флора и фауна и за устойчиво селско стопанство 
(2007—2009 г.), в които е описано как опазването на някои видове от дивата флора и 
фауна, които са защитени по силата на Директивата за местообитанията и Директивата 
за птиците, може да бъде подкрепено по линия на програмите за развитие на селските 
райони (2007—2013 г.). 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
както и 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.p
df 
 
Информационната база данни по „Натура 2000“ предлага достъп до познания за 
управлението на местообитания и видове, полезни данни за контакт, форум за 
обсъждане, както и до подходящи мероприятия, документи и новини, на адрес:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 
 
Документалният каталог на Европейската комисия за полуестествените затревени 
площи е  източник на информация, който се актуализира непрекъснато 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/species_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/calendar/index_pubs.htm
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5. ОСП И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА 
ФИНАНСИРАНЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 
СИСТЕМИ В РАМКИТЕ НА „НАТУРА 2000“ 

 
 

Какво съдържа настоящата глава? 
 
В настоящата глава са описани най-подходящите мерки за управление на 
земеделски земи в рамките на „Натура 2000“ по линия на ОСП. Прегледът се базира 
на данни и сведения за това как държавите членки са използвали мерките по ОСП 
през периода 2007—2013 г. и в него са посочени възможностите за финансиране, 
които са на разположение от 2014 г., като се вземат предвид основните 
законодателни промени, въведени в скорошната реформа на ОСП. 
 
В описания тук набор от инструменти на политиката са включени и 
инструментите по двата стълба на ОСП, заедно с други важни фондове на ЕС като 
структурните фондове и инструмента LIFE. В настоящата глава е разгледан също 
така потенциалът на пазарните подходи за подпомагане на управлението по 
„Натура 2000“ например чрез плащания за екологични услуги и схеми за 
сертифициране и етикетиране. 

 

 
5.1  Финансиране от ЕС за земеделски земи в рамките на „Натура 2000“  

В настоящия раздел са обобщени основните инструменти на политиката за 
финансиране, които може да бъдат използвани от държавите членки за запазването 
или възстановяването на селскостопанските системи и управление, необходими за 
опазването на защитените зони и видовете, които се намират в земеделски земи в 
рамките на „Натура 2000“. Най-важни от тях са двата фонда по линия на ОСП — 
Европейският фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГС), който подпомага стълб 1 на 
тази политика, и Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), който подпомага развитието на селските райони по стълб 2. С реформата на 
ОСП и структурните фондове се цели да се подобри взаимното допълване, 
координацията и добавената стойност на разходите на ЕС, като от 2014 г. държавите 
членки ще трябва да покажат как възнамеряват да направят това, преди да бъдат 
одобрени разходните програми за периода 2014—2020 г.  

С Регламента за общоприложимите разпоредби27 за пръв път се въвежда набор от 
общи цели и правила за пет фонда на ЕС, които до този момент са управлявани 
поотделно, в това число ЕЗФРСР и структурните фондове28. В допълнение към техните 

                                                      
27 Регламент (ЕС) № 1303/2013 от 17 декември 2013 г. 
28 Петте фонда, които заедно ще бъдат известни като европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) 
фондове, са: Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ), 
Кохезионният фонд (КФ), Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 
Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). 
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специфични цели, всеки от тези фондове вече ще подпомага единадесет тематични 
цели, включително целта за „съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване 
на ресурсната ефективност“29.  Всяка държава членка трябва да сключи споразумение 
за партньорство (СП) с регионални и местни органи, икономически, социални и 
екологични организации и НПО, в което подробно да определи как възнамерява да 
използва петте фонда през периода 2014—2020 г., и да представи споразумението за 
партньорство на Комисията за одобрение. Всъщност това означава, че ако 
подпомагането за „Натура 2000“ по линия на тези пет фонда не е включено в 
споразумението за партньорство, вероятността то да бъде одобрено от Комисията със 
съответните програми за периода 2014—2020 г. по всеки фонд е много по-малка. В 
таблица 5.1 са посочени основните източници на финансиране от ЕС за земеделски 
земи в рамките на „Натура 2000“ и основното законодателство на ЕС, което 
регламентира използването на тези фондове от държавите членки. 

Таблица 5.1 Фондовете на ЕС, които подпомагат управлението на земеделски 
земи в рамките на „Натура 2000“ 

Фонд на ЕС Значение за управлението на земеделски земи в рамките на „Натура 2000“  

Стълб 2 на ОСП  

Европейски 
земеделски фонд за 
развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) 

Основен източник на финансиране, който държавите членки могат да 
използват за подпомагане на управлението на земеделски земи с цел опазване 
в рамките на „Натура 2000“, както и на устойчивото социално-икономическо 
развитие на селскостопанските системи в рамките на „Натура 2000“ и 
свързаните местни общности.  

Стълб 1 на ОСП 

Европейски фонд за 
гарантиране на 
земеделието (ЕФГЗ)  

Важен източник на редица директни плащания, които може да допринесат за 
подпомагане на икономическата жизнеспособност на стопанствата и 
селскостопанските системи с нисък интензитет в рамките на „Натура 2000“, 
които са подложени на икономически натиск за интензификация или 
изоставяне.                                                          

Европейски фонд за 
регионално развитие 
(ЕФРР) 

Европейски социален 
фонд (ЕСФ) 

Кохезионен фонд 
(КФ) 

Финансирането трябва да съответства на по-широкия контекст за устойчиво 
социално-икономическо развитие на региона. Съответните цели включват 
опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите, засилване на конкурентоспособността и иновациите 
на малките предприятия, създаване на работни места и насърчаване на 
екологосъобразен растеж, насърчаване на социалното приобщаване, 
образование и обучение.  

LIFE Важно финансиране за иновативни и демонстративни проекти за управление 
на земи, но не източник на финансиране за оперативното управление. 
Програма LIFE е силно селективна и финансира само дейности, които не са 
допустими за финансиране по друга линия от Общността. 

Основни регламенти на ЕС, регламентиращи използването на тези фондове: 

Директни плащания: Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми 

                                                      
29 Член 9 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 от 17 декември 2013 г. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:BG:PDF
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за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (2013 г.), ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 608. 

Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 
№ 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания 
за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за 
изменение на приложение X към същия регламент (2014 г.), ОВ L 181, 20.6.2014 г., стр. 1. 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 641/2014 на Комисията от 16 юни 2014 г. за определяне на правила за 
прилагането на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на 
правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата 
селскостопанска политика (2014 г.), ОВ L 181, 20.6.2014 г., стр. 74. 

Хоризонтални: Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, 
(ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (2013 г.), ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549. 

Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на 
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната 
система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и 
административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на 
селските райони и кръстосаното съответствие, ОВ L 181, 20.6.2014 г., стр. 48. 

Общи разпоредби: Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 
фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на 
Съвета (2013 г.), ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320. 

ЕЗФРСР: Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 
относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (2013 г.), ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 487. 

Преходни разпоредби: Регламент (ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на 
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета по 
отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 
73/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1308/2013на Европейския 
парламент и на Съвета във връзка с прилагането им през 2014 г. 

ЕФРР: Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 
относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел 
„Европейско териториално сътрудничество“ (2013 г.), ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259. 

LIFE: Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за 
създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 614/2007 (2013 г.), ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185. 

Важна забележка: в съответствие с тези регламенти ще бъдат определени други подробни 
правила в делегирани актове и актове за изпълнение, които предстои да бъдат публикувани по-
късно през 2014 г. 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0608:0670:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0259:0280:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0185:0208:BG:PDF
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Увеличаването на настоящото ниво на разпределяне и усвояване на наличните 
средства с цел да се попълни недостига в подпомагането за „Натура 2000“ (описан в 
раздел 3.3), зависи почти изцяло от взетите от държавите членки решения през 2014 г. 
относно определянето на приоритети и разпределянето на финансовите ресурси, 
които са на тяхно разположение по двата стълба на ОСП. 

Новите програмни инструменти дават възможност на държавите членки да обезпечат 
по-добро подпомагане за управлението на земеделски земи в рамките на 
„Натура 2000“ по основните програми за финансиране, и по-специално ОСП, но, 
разбира се, това трябва да се прави в контекста на много други конкурентни 
приоритети за финансиране от ЕС.  Първата задача е да се планират стратегически 
потребностите от финансиране за „Натура 2000“ и да се координират действията в 
рамките на и между различните потоци от финансиране. В рамките за приоритетни 
действия на държавите членки са заложени стратегическите приоритети за опазване в 
„Натура 2000“ за периода 2014—2020 г. и е определена базата за изчисляване на типа, 
мащаба и източниците на финансирането, което е необходимо за осигуряването на 
тези приоритети (вж. раздел 3.3).  Органите по „Натура 2000“ също искат да се уверят, 
че интересите им са представени както в споразумението за партньорство, което е 
представено на Комисията за одобрение, така и в последващата работа на 
партньорството. 

5.2  Представяне на реформираната ОСП като основен източник на финансиране за 
земеделската земя в рамките на „Натура 2000“ от 2014 г. 

Двата стълба на ОСП се различават от гледна точка на финансиране, функциониране и 
структура. Стълб 1 се финансира изцяло от ЕФГЗ и предоставя директни плащания за 
земеделски стопани (и финансира също така други мерки като пазарна намеса и 
възстановяване при износ). Стълб 2 се съфинансира съвместно от ЕЗФРСР и държавите 
членки и предлага широк диапазон от мерки за подпомагане на земеделските стопани 
и други лица, стопанисващи земи, и селски общности чрез многогодишни ПРСР, 
изготвени от национални или регионални администрации. Новите регламенти 
въвеждат съществени промени, които са от значение за подпомагането на 
селскостопанските дейности в рамките на „Натура 2000“ от двата стълба. 

Промени в плащанията за подпомагане на доходите на земеделски стопани по 
стълб 1 

Стълб 1 продължава да бъде съсредоточен върху предоставянето на отделени от 
производството плащания на земеделски стопани, но структурата и обхватът на 
плащанията, които са от значение за „Натура 2000“, са променени съществено.  

Според новото законодателство30 държавите членки трябва да въведат плащания на 
площ: 

                                                      
30 Регламент (ЕС) № 1307/2013 от 17 декември 2013 г. 
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 схема за основно плащане (СОП), заменяща схемата за единно плащане (СЕП) 
от 2015 г. (макар че държавите членки, които използват схемата за единно 
плащане на площ (СЕПП), може да продължат да го правят до 2020 г.); 

 плащането за земеделски стопани, които спазват селскостопански практики, 
благоприятни за климата и околната среда (плащане за екологизиране); 

 допълнително плащане за млади земеделски стопани. 
 

Държавите членки имат възможност да предложат на земеделските стопани три други 
плащания:  

 допълнително плащане за земеделски стопани от райони с природни 
ограничения; както и 

 допълнителни обвързани с производството плащания за сектори или региони, 
„в които отделни видове селскостопански практики или отделни 
селскостопански сектори, които са особено важни по икономически, социални 
или екологични причини, претърпяват определени трудности“; или 

 опростено плащане за дребни земеделски стопани вместо други плащания по 
стълб 1. 
 

Всички тези плащания ще се отпускат на база площ, освен обвързаните с 
производството плащания, които може да са на база определени площи, добиви или 
брой животни. Държавите членки, които понастоящем използват СЕП, до 2019 г. ще 
трябва да променят използваните до момента плащания за всяко отделно стопанство, 
които бяха базирани на субсидии, получени през определена референтна година, с 
плащания с единна или „по-единна“ ставка — плащания по СОП на хектар. Това ще 
засегне по-голямата част от държавите членки от ЕС-15, които понастоящем прилагат 
СЕП, и неизбежно ще доведе до известно преразпределяне на плащанията между 
земеделските стопани. Размерът на плащанията може да бъде определен или на 
национално, или на регионално ниво, като е предвидена гъвкавост при определянето 
на регионите от гледна точка на диапазона от критерии, включително „агрономски и 
социално-икономически характеристики и техния регионален селскостопански 
потенциал или тяхната институционална или административна структура“31. 
Единствено „активни земеделски стопани“, които се занимават със „селскостопанска 
дейност“, ще бъдат допустими за плащания по стълб 1 и ако те обработват 
„земеделски площи, които естествено се поддържат в състояние, подходящо за 
паша или обработване“, каквато извършват земеделските стопани по „Натура 2000“, 
тяхната допустимост ще зависи от точното определение, което държавата членка 
приеме за „минимална дейност“ и „постоянно затревени площи“ в рамката, която 
ще бъде определена от Комисията32.  

                                                      
31 Член 23 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 от 17 декември 2013 г. 
32 Членове 4 и 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 от 17 декември 2013 г. 
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Промени в стълб 2 — нова тематична структура за ПРСР за периода 2014—
2020 г. 

Промените в стълб 2 в законодателството се отнасят главно до архитектурата на 
регламента и съответно до структурата на ПРСР за периода 2014—2020 г. Трите оси, 
характеризиращи използваната в миналото политика в областта на развитието на 
селските райони, бяха премахнати и държавите членки могат да използват 
комбинации от мерки за изпълнение на шестте приоритета на ЕЗФРСР, отразяващи 
общите тематични цели, които са определени за петте ЕСИ фонда, в това число 
ЕЗФРСР. Тези приоритети са: 

1. стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското 
и горското стопанство и селските райони; 

2. повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и 
конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във 
всички региони и насърчаване на новаторските технологии в селското 
стопанство и устойчивото управление на горите; 

3. насърчаване на организацията на хранителната верига, включително 
преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на 
хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското 
стопанство; 

4. възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със 
селското и горското стопанство; 

5. насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на 
прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата 
икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското 
стопанство; както и 

6. насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и 
икономическото развитие в селските райони. 

Всеки приоритет е определен допълнително чрез няколко целеви области, като в 
регламента е поместен примерен списък с мерки по ПРСР, приложими за шестте 
приоритета. По приоритета за селскостопанските и горските екосистеми има три 
целеви области, една от които е „възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително в зони по „ Натура 2000" и в зони с 
природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна 
стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти“33. Освен това всяка 
програма трябва да дава своя принос за постигането на трите междусекторни цели в 
областта на иновациите, околната среда и смекчаването и адаптирането към 
последиците от изменението на климата.  

Държавите членки могат да създават тематични подпрограми, които да бъдат 
насочени към специфични нужди в техния национален или регионален контекст, като 
ефективно създават „мини ПРСР“ в рамките на основната програма. Тематичните 
подпрограми могат да бъдат изпълнявани от местните органи, от органите за 
регионално развитие или от НПО и могат да предлагат на бенефициерите по-висок 

                                                      
33 Член 5 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември 2013 г. и приложение VI към него.  
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размер на плащанията. Нуждите на младите земеделски стопани, дребните 
стопанства, планинските райони, късите вериги на доставки, смекчаването и 
адаптирането към последиците от изменението на климата и биологичното 
разнообразие са определени като някои от потенциалните теми за тематичните 
подпрограми34.  

Сред другите промени, които са от значение за земеделските стопани по 
„Натура 2000“, се включва признаването на екологичните и климатичните ползи от 
съвместните действия, и по-специално на ниво ландшафт, както и от сътрудничеството 
по веригата на доставки. Поставен е също така сериозен акцент върху иновациите, 
околната среда, „включително специфичните нужди на зоните по „Натура 2000“35, 
и смекчаването и адаптирането към последиците от изменението на климата. 
Обхватът на мярката за компенсиране по „Натура 2000“ е разширен, като се включва 
земеделска и горска земя в други защитени природни територии с екологични 
ограничения, които допринасят за подобряването на свързаността между 
местообитанията (член 10 от Директивата за местообитанията).  

Потенциални синергии между подпомагането по стълб 1 и стълб 2 за 
земеделските стопани в рамките на „Натура 2000“  

Двата стълба на ОСП разполагат с различни инструменти и потенциалните синергии 
между тях на ниво стопанство могат да бъдат използвани за подпомагане както на 
селскостопанските системи в рамките на „Натура 2000“, така и на практиките на 
управление, с което се цели опазване; в новото законодателство се подчертава 
необходимостта да се използват възможностите на такива синергии36. Често заедно с 
плащанията за агроекологично управление по стълб 2 са необходими и плащания по 
стълб 1, ако трябва да бъдат запазени селскостопанските дейности в области с 
екстензивно управлявани полуестествени местообитания (Oñate et al, 2007; Poláková et 
al, 2011).     

Разбира се, стълб 2 е бил основният източник на финансиране от ЕС за специфично 
управление на земеделска земя с цел опазване на природата, но обхватът и 
насочеността на подпомагането за земеделска земя по „Натура 2000“ се различава 
значително между различните държави членки. През периода 2014—2020 г. това 
финансиране във все по-голяма степен ще трябва да се конкурира с много други 
приоритети в областта на развитието на селските райони на ниво държава членка или 
на регионално ниво и сега е по-важно от всякога да се създадат единни пакети за 
подпомагане на земеделската земя в „Натура 2000“, като се използват средства и от 
двата стълба на ОСП, за да се гарантира предоставянето на достатъчно подпомагане 
за селскостопански системи с нисък интензитет в рамките на „Натура 2000“ и с ВПС.  

                                                      
34 Членове 7, 8 и 66 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември 2013 г. и приложение IV към него. 
35 Член 8, параграф 1, буква в), подточка iv) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември 2013 г. 
36 Обща стратегическа рамка, параграф 4.2, точка 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 1303/2013 от 
17 декември 2013 г. 
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5.3 Референтно ниво на екологичните параметри за получаване на плащания по 
ОСП 

Кръстосано съответствие и други изисквания 

Концепцията за „референтно ниво“, прилагана по отношение на плащанията за 
стопанствата по двата стълба на ОСП, представлява механизъм за разпределяне на 
разходите за издръжка, с който се определя разделителната линия между нивото на 
екологични изисквания, които земеделските стопани се очаква да изпълняват за своя 
собствена сметка, и по-високото ниво на управление на околната среда, за чието 
изпълнение може да бъде плащано на земеделските стопани — например чрез 
агроекологичните схеми. 

Референтното ниво на екологичните параметри за всички плащания на площ по линия 
на ОСП включва:  

 съответните законоустановени изисквания за управление (ЗИУ) — например 
елементи от Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, 
свързани със защитата на местообитанията и видовете по „Натура 2000“ на ниво 
стопанство;  

 стандарти за добро селскостопанско и екологично състояние (ДСЕС), 
определени от държавите членки в обща рамка на ЕС; 

 други национални или регионални разпоредби, приложими на ниво стопанство, 
независимо дали земеделският стопанин получава плащания по ОСП. 

Освен това, що се отнася до плащанията за агроекология и климат и други плащания за 
площ по ЕЗФРСР, референтното ниво включва:  

 съответните критерии, установени според „селскостопанската дейност“ (член 4, 
параграф 1, буква в) и член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013); 

 (само за получатели на плащания за агроекология и климат и за биологично 
земеделие) изисквания за използването на торове и продукти за растителна 
защита, които държавата членка трябва да определи в ПРСР.  

Изискванията за екологизиране за получаването на директни плащания по стълб 1 са 
важни за изчисляването на премията за агроекология и климат, тъй като трябва да се 
изключи дублиране на плащането за поетите задължения за агроекология и климат, 
които се подпомагат с агроекологични плащания и които по своя характер съответстват 
на практиките, посочени в член 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 (селскостопански 
практики, които са благоприятни за климата и околната среда), за които се предоставят 
плащания за екологизиране по стълб 1. 

В новата обща рамка държавите членки трябва да определят своите собствени 
проверими стандарти за ДСЕС за земеделската земя и в тази връзка трябва да вземат 
предвид специфичните характеристики на съответните площи, включително 
почвено-климатичните условия, съществуващите системи за земеделие, 
използването на земята, сеитбооборота, земеделските практики и структурата 
на стопанствата37.  

                                                      
37 Член 94 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 от 17 декември 2013 г. 
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В законодателните актове, свързани с реформата на ОСП, е преразгледана рамката за 
кръстосано съответствие, както е показано в таблица 5.2. Стандартите за ДСЕС и ЗИУ 
вече са организирани в три групи, а именно околна среда, изменение на климата, 
добро земеделско състояние на земята; обществено здраве, здраве на животните и на 
растенията; и хуманно отношение към животните. Законоустановените изисквания за 
управление, които се основават на Директивата за местообитанията и Директивата за 
птиците, остават в общи линии същите, но рамката за ДСЕС е променена съществено. 
Незадължителните стандарти за ДСЕС са премахнати, в това число разпоредбите за 
„минимални параметри за гъстота на животните/подходящи режими“ и 
проблемното „избягване на навлизането на нежелана растителност“, които са 
били прилагани от някои държави членки по начин, увреждащ местообитанията по 
„Натура 2000“. Последното е заменено от критерии за подходящо поддържане и 
извършване на минимална дейност, които се определят от държавите членки съгласно 
член 4, параграф 1, буква в), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013. Освен 
това с ДСЕС 7 е предвидена нова възможност за въвеждане на „мерки за избягване на 
инвазивни растителни видове“, която държавите членки могат да използват, ако е 
необходимо. За да бъде обхванат преходът към прилагане на плащането за 
екологизиране по стълб 1, съществуващите правила относно запазването на площите с 
постоянни пасища38 ще останат част от кръстосаното съответствие през 2015 г. и 2016 г.  

                                                      
38 В съответствие с Регламент (ЕО) № 1120/2009. 
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Таблица 5.2 Изисквания за кръстосано съответствие от 2015 г. за околна среда, 
изменение на климата, добро земеделско състояние на земята 

Източник: Регламент (ЕС) № 1306/2013 от 17 декември 2013 г., приложение II (ОВ L 347, 20.12.2013 г.) 

Област Основен 
въпрос 

Изисквания и стандарти 

Околна 
среда, 
изменение 
на климата, 
добро 
земеделско 
състояние 
на земята 

Вода 

ЗИУ 1 

Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 
12 декември 1991 г. за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от селскостопански източници 
(ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр. 1) 

Членов
е 4 и 5 

ДСЕС 1 
Изграждане на буферни ивици по продължението на 
водните басейни (1) 

 

ДСЕС 2 
При използване на вода за напояване, подлежащо на 
разрешение — спазване на разрешителните 
процедури 

 

ДСЕС 3 

Защита на подпочвените води от замърсяване: 
забрана за директно изхвърляне в подпочвените 
води и мерки за предотвратяване на непрякото 
замърсяване на тези води чрез изхвърляне на земята 
и последващо просмукване в почвата на опасни 
вещества, изброени в приложението към Директива 
80/68/ЕИО във вида, в който е в сила в последния ден 
от нейното действие, доколкото има отношение към 
селскостопанската дейност 

 

Почви и 
въглеродн
и запаси 

ДСЕС 4 Минимална почвена покривка  

ДСЕС 5 
Минимално управление на земите съобразно 
специфичните местни условия с цел ограничаване на 
ерозията 

 

ДСЕС 6 

Поддържане на нивото на органични вещества в 
почвата посредством подходящи практики, 
включително забрана за изгаряне на стърнищата от 
полски култури, освен от съображения, свързани със 
здравето на растенията (2) 

 

Биологичн
о 
разнообра
зие 

ЗИУ 2 
Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7) 

Член 3, 
парагра
ф 1, 
член 3 
парагра
ф 2, 
буква 
б), член 
4, 
парагра
фи 1, 2 
и 4 

ЗИУ 3 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за 
опазване на естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7). 

Член 6, 
парагра
фи 1 и 2 

Ландшафт, ДСЕС 7 Запазване на особеностите на ландшафта,  
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минималн
о ниво на 
поддържан
е 

включително, където е приложимо, живи плетове, 
езера, канавки, дървета в редица, в група или 
изолирани, синори и тераси, включително забрана за 
рязане на живи плетове и дървета по време на 
размножителния период и периода на отглеждане 
при птиците и по възможност мерки за избягване на 
инвазивни растителни видове. 

(1) Буферните ивици по ДСЕС както във, така и извън уязвимите зони, определени съгласно 
член 3, параграф 2 от Директива 91/676/ЕИО, трябва да спазват най-малко изискванията за 
условията за използване на торове в близост до водни басейни, определени в буква А, точка 4 
от приложение II към Директива 91/676/ЕИО, които се прилагат в съответствие с програмите за 
действие на държавите членки, определени съгласно член 5, параграф 4 от 
Директива 91/676/ЕИО. 

(2) Изискването може да се ограничи до обща забрана за изгаряне на стърнищата от полски 
култури, но дадена държава членка може да реши да предвиди допълнителни изисквания. 

 

Ефект от плащането за екологизиране по стълб 1 

Държавите членки (или регионите) трябва да разпределят 30 % от своя бюджет за 
директни плащания по стълб 1 към новото плащане за екологизиране за 
селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда39. 
Почти всички земеделски стопани, които имат право на плащания за СОП или СЕПП, 
трябва да спазват трите мерки за екологизиране (или определени еквивалентни 
практики). Изключение правят: сертифицирани земеделски стопани, занимаващи се с 
биологично производство, които ще получат плащането автоматично;  земеделски 
стопани, чиито стопанства се намират изцяло или частично в рамките на „Натура 2000, 
които трябва да съответстват само доколкото практиките за екологизиране са 
съвместими с целите на директивите за „Натура 2000“; както и получатели на плащане 
за дребни земеделски стопани, които са освободени от изискванията за 
екологизиране.  

Вероятно най-голямо въздействие по отношение на управлението на земята ще има за 
стопанствата със значителни площи полски култури и земя под угар, но със 
сравнително малко затревени площи или площи с тревни култури за фураж. 
Изискванията за екологизиране предлагат възможност така също на държавите членки 
да засилят защитата на уязвимите пасищни местообитания от орган или 
преобразуване. 

Трите изисквания за екологизиране са следните: 

 диверсификация на културите40:  в стопанствата с повече от 10 ha 
обработваема земя (включително под угар) трябва да се отглеждат най-малко 
две различни култури, като основната култура заема най-много 75 % от 
обработваемата земя; когато стопанствата имат повече от 30 ha обработваема 
земя, трябва да се отглеждат три различни култури. Тези изисквания са 
приложими само за затревени площи или смесени стопанства, които имат 
повече от 30 ha полски култури (включително земя под угар, но без да се 

                                                      
39 Членове 43—47 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 от 17 декември 2013 г.  
40 Член 44 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 от 17 декември 2013 г. 
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включват затревени площи и тревисти култури за фураж), като са предвидени и 
други освобождавания; 

 

 постоянно затревени площи41:  
o държавите членки трябва да гарантират, че общото съотношение на 

постоянно затревените площи към общата селскостопанска площ (спрямо 
определена, предишна референтна година) няма да намалее с повече от 
5 %, като те могат да изберат да прилагат това изискване на национално 
или на регионално ниво. Те могат също така да наложат това задължение 
на ниво отделно стопанство. Постоянно затревени площи, които са били 
залесени, не се броят като загуба за целите на това изчисление.  

o В рамките на защитените зони по „Натура 2000“ държавите членки трябва 
да определят постоянно затревените площи, които са екологично уязвими 
(вж. по-долу за ново определение на „постоянно затревена площ“), 
включително в торфени и влажни зони, които се нуждаят от строга 
защита с оглед на постигането на целите на „Натура 2000“.  За 
земеделските стопани в тези райони изискването за екологизиране 
означава тази земя да не се преобразува или оре.  

o Извън защитените зони по „Натура 2000“ държавите членки могат да 
изберат да определят други уязвими зони в ценни от екологична гледна 
точка постоянно затревени площи, включително такива с богати на 
въглерод почви, в които да се прилага същото ниво на защита съгласно 
изискванията за екологизиране; 

 екологично насочени площи42; земеделските стопани с повече от 15 ha 
обработваема земя (с някои други изключения) трябва да се уверят, че площ, 
еквивалентна на 5 % от тяхната обработваема земя, представлява „екологично 
насочена площ“. Тези площи могат да бъдат площи под угар, тераси, 
особености на ландшафта, буферни ивици, агролесовъдни площи, периферни 
участъци на гори, дървесни култури с кратък цикъл на ротация и залесени 
площи с подпомагане по ПРСР или друго еквивалентно подпомагане; също така 
междинни култури, зелена покривка и култури, които обогатяват почвата с азот. 
Когато земеделските стопани трябва да обособяват екологично насочени 
площи, това може да означава, че за видовете по „Натура 2000“ ще има повече 
достъпни местообитания в обработваемата земеделска земя извън защитените 
зони по „Натура 2000“ и че ще се повиши стойността на местообитанията и 
пропускливостта на интензивно обработваните площи (Dänhardt et al, 2010; 
Gilbert-Norton et al, 2010; Smith et al, 2010). Степента, в която обаче реално ще 
бъде осигурено допълнително висококачествено местообитание, ще зависи от 
това какъв дял от ЕНП се намират под краткосрочен угар, какви други видове 
площи и особености са защитени, дали се управляват с оглед на биологичното 
разнообразие и как са разпределени на местно ниво и на ниво ландшафт (Allen 
et al, 2012a).  
 

За земеделски земи в рамките на „Натура 2000“ и такива с ВПС най-важното 
въздействие на плащането за екологизиране по стълб 1 е ефектът на покачване на 

                                                      
41 Член 45 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 от 17 декември 2013 г. 
42 Член 46 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 от 17 декември 2013 г. 
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базата за изчисляване на плащанията за агроекология и климат, за да се гарантира, че 
те няма да се припокрият с изискванията за екологизиране по стълб 1, както и 
допълнителното ниво на базова защита за пасищни местообитания извън защитени 
зони по „Натура 2000“, ако държавите членки изберат да използват своите нови 
правомощия за определяне. 

5.4  Ново определение за постоянно затревени площи и постоянни пасища 

В настоящото законодателство постоянните пасища са определени като „земя, 
използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражни култури по 
естествен начин (самозасяване) или чрез култивиране (засяване), която не е била 
включена в ротационното засяване на стопанството в продължение на пет или 
повече години“. Това предизвикваше известно объркване по отношение на 
допустимостта на земята, която се управлява с цел защита на природата и за която се 
получават плащания по стълб 1, което беше подложено на разглеждане от Съда на 
Европейския съюз през 2010 г.43 Новото законодателство дава възможност значително 
да се разшири определението за постоянно затревена площ, което се използва за 
целите на допустимостта за плащания по линия на ОСП, но основните решения за това 
точно кои пасищни местообитания и земи да бъдат включени са оставени изцяло на 
отговорността на държавите членки, които може да решат да не използват 
разширеното определение.  

От 2015 г. основното определение на постоянно затревена площ (включително 
постоянно пасище) остава „земя, използвана за отглеждане на трева или други 
тревни фуражи, естествено растящи (саморазсадени) или чрез култивиране 
(изкуствено засети), която не е била включена в сеитбооборота на стопанството 
в продължение на пет години или повече“, но сега „тя може да включва други видове 
като храсти и/или дървета, които са подходящи за паша, […], при условие че 
тревите и другите тревни фуражи остават преобладаващи.“. Освен това 
държавите членки могат да предпочетат да използват разширено определение и да 
включват също така подходяща за паша земя, която е част от установени местни 
практики, при които тревите и другите тревни фуражи традиционно не са 
преобладаващи в зоните на паша. Комисията ще формулира критериите за 
определяне дали тревите и другите тревни фуражи са преобладаващи, както и 
критериите за определяне на установени местни практики.  

Много пасища са най-ценни за биологичното разнообразие, когато се състоят от 
мозайки от открити затревени площи, които са подходящи за паша, с разпръснати 
храсти и/или дървета или други особености на ландшафта като участъци с неокосена 
трева, стени, скали, тръстика или влажни зони, или тъй като в тях има горски пасищни 
системи (Bergmeier et al., 2012 г.). Държавите членки може да използват новите 
определения на постоянно затревени площи, заедно с решенията за разпределяне на 
правата на плащане по стълб 1, за да се гарантира, че тези местообитания отговарят на 

                                                      
43 Съд на Европейския съюз, решение по дело C-61/09, 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:EN:HTML 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009J0061:EN:HTML
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условията за подпомагане по ОСП. Разширеното определение предлага също така 
възможността за защита на важни местообитания чрез плащанията за екологизиране.  

Това са потенциално много важни и добре дошли подобрения, но разликата която 
реално ще се усети на място, ще зависи от готовността на държавите членки да 
приемат разширеното определение, което в някои случаи може значително да 
увеличи общата площ на земите, които са допустими за плащания от разпределения 
им бюджет за директни плащания.   

5.5  Допустимост на земеделска земя в рамките на „Натура 2000“ за плащания по 
линия на ОСП 

Възможно е земеделската земя в рамките на „Натура 2000“ да бъде допустима за 
плащания по ОСП и по стълб 1, и по стълб 2, но в редица държави членки значителни 
площи от стопанисваните местообитания в „Натура 2000“ се считаха за недопустими за 
директни плащания по стълб 1 през периода 2007—2013 г. Въпросите относно 
допустимостта са включвали наличието на дървета, храсти и храсталаци в пасищната 
земя, големината на стопанството или парцела, владението на земята, остарели 
регистри за вписване на земи, както и затруднения по отношение на стандартите за 
ДСЕС, които държавите членки са определили за по-интензивните селскостопански 
системи. Тези проблеми често са свързани с характерни особености на земеделската 
земя в рамките на „Натура 2000“, които са съществена част от тяхната стойност за 
биологичното разнообразие, но не се вместват в правилата на ЕС за допустимост или в 
прилагането на тези правила от страна на държавите членки.  

Като общо правило в насоките на Комисията се препоръчваше земя с повече от 
50 дървета на ha44 да се счита за недопустима. Въпреки че държавите членки могат да 
прилагат алтернативно така също пропорционална система, правилото предизвикваше 
проблеми в някои области. В рамките на законодателството, засягащо реформата на 
ОСП, ще бъдат издадени нови правила и насоки45. 

В много държави членки големи площи със земи, използвани за екстензивна паша, се 
класифицират като горски площи, а не като земеделска земя. Например в Испания 
постоянните пасища са класифицирани главно като monte или горски площи; над 
19 млн. хектара се използват за паша на добитък, главно като общинска земя (Beaufoy 
et al, 2011a).  

Примерите в каре 5.1 показват как в миналото някои държави членки са изключвали 
важни площи земеделски земи в рамките на „Натура 2000“ от подпомагане по ОСП и 
как други са използвали обхвата на правилата на ЕС, за да гарантират допустимостта на 
местообитанията и земеделските стопани в рамките на „Натура 2000“. 

                                                      
44 Препоръка на Комисията, че парцел с повече от 50 дървета на хектар следва да се счита за 
недопустим „като общо правило“ 
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011 
45 Член 76, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 от 17 декември 2013 г. 

http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/ETS_specific_inspection_examples_2011
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Въпреки това много от характеристиките и площите, които някои държави членки са 
изключили от допустимите площи за директни плащания по стълб 1, бяха считани за 
допустими за агроекологични плащания по стълб 2. Въведени бяха някои 
агроекологични схеми, до голяма степен в отговор на недопустимостта на такива 
местообитания за директни плащания по стълб 1, например схемите, които са 
предназначени за залесени полуестествени местообитания в Естония и Швеция, като 
важен елемент от тях е насочен към защитени зони по „Натура 2000“ (King, 2010). За 
предпочитане би било да се намери решение на тези проблеми с допустимостта. В 
някои случаи това може да стане възможно в бъдеще с разширеното определение на 
„постоянно затревени площи“ и предстоящите правила за допустимостта на 
особеностите на ландшафта46. 

В някои случаи стопанства в рамките на „Натура 2000“ са били изключени от 
подпомагането само защото са по-малки от минималния размер, определен от 
националните органи. В законодателството са заложени ориентировъчни минимални 
прагове за големина на директните плащания по стълб 1 (или под 100 EUR на година 
или под един хектар земя), но държавите членки могат да решат да коригират този 
праг в определени граници „[с] цел да отчетат структурата на 
селскостопанските си сектори“. Например минималната допустима площ на 
стопанство би могла да бъде едва 0,1 ha в Малта; 0,3 ha в Кипър, Унгария, Португалия, 
Румъния и Словения; 0,4 ha в Гърция и 0,5 ha в България, Италия и Полша47. 

Държавите членки биха могли да се възползват от възможността да определят по-
ниски прагове, за да гарантират, че малките стопанства в рамките на „Натура 2000“ са 
допустими за подпомагане по стълб 1.  

КАРЕ 5.1. Правила за допустимост на държавите членки за прилагане на стълб 1 
на ОСП през периода 2007—2013 г. 

През програмния период 2007—2013 г. се наблюдаваха значителни разлики между държавите 
членки, що се отнася до тълкуването на насоките на Комисията по допустимостта на земята за 
плащания по линия на ОСП и до определянето на стандартите за ДСЕС, по-специално за 
пасища с храсти и дървета.  Някои държави членки възприеха по-широк подход, който е 
благоприятен за земеделски земи с ВПС и такива в рамките на „Натура 2000“, като включиха 
обширни площи с активно обработвани пасища с храсталаци и дървета в своите допустими 
площи за плащания по стълб 1. Обединеното кралство включи повечето територии с пусти 
полета в своята СИЗП и ги определи са допустими за плащания по стълб 1, ако растителността 
не е твърде гъста, за да проникват пасищните животни (DVL and NABU, 2009). Във Франция 
териториите с ниска производителност бяха изрично допуснати като допустим фураж, ако в тях 
има треви, храсти или плодове (кестени, жълъди), които могат да бъдат консумирани, 
достъпни са и реално се пасат/изяждат от стадото, в това число екстензивна и груба паша, 
мочурища и горски площи (включително такива с повече от 50 дървета на хектар) (Beaufoy et 
al, 2011b). В Испания бяха създадени специални категории в СИЗП за пасища с храсталаци и 
пасища с дървета; например приблизително 40 % от цялата земеделска земя, която е 
допустима за подпомагане по стълб 1 в област Кастиля и Леон, се намира в една от тези две 
категории (Beaufoy et al, 2011a). В ярък контраст други държави членки не са използвали 
всички възможности на правната рамка, за да добавят в СИЗП обширни области с екстензивни 

                                                      
46 Член 76, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 от 17 декември 2013 г. 
47 Член 10 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 от 17 декември 2013 г. и приложение IV към него. 
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пасища и да предоставят плащания по стълб 1, поради което са пропуснали възможности за 
положително въздействие както върху биологичното разнообразие, така и върху 
жизнеспособността на тези важни селскостопански системи. 

На някои места стандартът за ДСЕС за избягване на „навлизането на нежелана растителност“ 
беше формулиран по такъв начин, че се стимулираше разчистването на пасищата от участъци с 
храсти или храсталаците (Birdlife International, 2009; Cumulus Consultants, 2011; Hart and 
Baldock, 2011; King, 2010). През 2009 г. управляващият орган в България оповести, че 400 836 ha 
постоянно затревени площи, които преди това са били определени като такива с ВПС, не са 
изпълнили изискванията за плащания по стълб 1, главно поради факта, че според даденото от 
тях определение на стандарта за ДСЕС за защита на постоянните пасища се изисква 
„постоянните пасища или ливади да се прочистват от нежеланите храсти“. Земеделските 
стопани започнаха да разчистват храстите и храсталаците, което доведе до унищожаване на 
някои ценни и защитени местообитания.  

Това изискване на ДСЕС, в съчетание с проблема с изоставената земя (главно постоянни 
пасища, но също така и обработваема земя), доведе до изключването на обширни територии 
както от плащания по СЕПП, така и от плащания на площ по ос 2 (Keenleyside et al., 2012 г.).  

В Германия различни територии със затревени площи или пусти полета, които се управляват в 
режим на опазване на природата, са се оказали недопустими за плащания по стълб 1, тъй като 
не се считат за такива, управлявани със селскостопанска цел (производителни) (DVL & NABU, 
2009 г.), въпреки че това може да се промени в резултат на решение на Съда на Европейския 
съюз. В Румъния приблизително 1,9 млн. дребни земеделски стопани (45 % от всички 
стопанства) са изключени от СЕПП, тъй като обработват по-малко от 1 хектар (Redman, 2010 г.). 
Големи площи неоградена земя за паша (обикновено общинска земя) не са били регистрирани 
за директни плащания (Nori и Gemini, 2011 г.).  

Правилата за включването на особености на ландшафта като храсти, дървета или живи 
плетове, в рамките на допустимите площи за директни плащания също са били приложени по 
различни начини в отделните държави членки (DVL & NABU, 2009; Oppermann, 2009). 
Например особености, които са по-широки от 4 m (или по-широки от 2 m, ако са във 
вътрешността на парцела), обикновено са били изключени от допустимите площи48, въпреки 
че държавите членки са можели да разрешат особености на ландшафта като живи плетове да 
се включват в допустимата площ на стопанството без оглед на тяхната широчина, ако уведомят 
Комисията, че тези особености са изрично застрашени като „особености на ландшафта“, които 
земеделският стопанин трябва да запази в съответствие с ДСЕС. Ирландия направи това, но не 
и много други държави членки (Beaufoy et al, 2011b), например в Обединеното кралство 
особеностите на околната среда като живи плетове бяха изключени от допустимите площи. 
Ако в допустимата площ бяха включени елементи на ландшафта с площ над 0,1 ha, те 
трябваше да бъдат картографирани и цифровизирани в системата за идентификация на 
земеделските парцели (СИЗП) за целите на контрола49. Това е много трудно осъществимо при 
динамичните особености като храсти в пасища с екстензивна паша (DVL & NABU, 2009). Дори 
земеделските стопани и пастирите да се опитат да ги картографират с големи усилия, тяхното 
местоположение и/или площ може да се променят към момента на одита.  

                                                      
48 Член 34 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г., http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML 
49 http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:316:0065:01:EN:HTML
http://marswiki.jrc.ec.europa.eu/wikicap/index.php/Area_measurement
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5.6 Значимост на подпомагането на селскостопанската система, а не само на 
управлението на земята 

Много селскостопански системи в рамките на „Натура 2000“ са застрашени. Тези 
земеделски стопани, които осъществяват основните дейности, свързани с 
управлението на ключовите местообитания и видове, често работят при трудни 
обстоятелства, като използват трудоемки системи върху трудна за обработване земя 
Те са изключително уязвими към икономически натиск, който може да ги принуди да 
изоставят своите традиционни селскостопански системи, а в някои случаи изобщо да 
преустановят производството.  

Екстензивните животновъдни системи са изложени на особено голям натиск, а някои 
затревени площи сега се косят, вместо да се използват за паша, което може да окаже 
пагубно въздействие върху биологичното разнообразие на типовете местообитания, 
които традиционно са били използвани за паша. Например в Естония, Франция, 
Германия и Чешката република земеделските стопани косят тревата и оставят 
окосената трева да се разгражда, което намалява разнообразието от растителни 
видове, тъй като задушава повторния растеж (King, 2010 г.). Земеделските стопани 
може да косят тревата така също през периода на цъфтеж. Алтернативното решение да 
преминат към по-интензивни системи на производство може да е също толкова 
увреждащо, ако отглежданият в помещения добитък повече не използва летните 
пасища, а сенокосните ливади преминат към производство на силаж.  

Ако селскостопанската система по „Натура 2000“ като цяло е нерентабилна, просто да 
се предоставя подпомагане за управлението на конкретни местообитания и 
особености може да се окаже недостатъчно, за да се гарантира продължаването на 
тези практики. В случаи, когато земята по „Натура 2000“ е само част от стопанството 
(например млекодобивни стопанства с алпийски летни пасища), ще трябва да се 
разглежда стопанството като цяло, включително цялата земя извън „Натура 2000“. 

Ето защо е важно да се създаде интегриран пакет от подпомагане на земеделски 
стопани по „Натура 2000“, с който първо да се гарантира икономическата 
жизнеспособност на екстензивната селскостопанска система, от което зависи 
практически значимото управление, и второ да е насочен към специфичните практики 
за управление, които са нужни за опазване на ключовите местообитания и видове.  

Първият приоритет е насочен към основните заплахи от изоставяне и интензификация, 
като се гарантира, че земеделският стопанин може да продължи (или да възобнови) 
обработването на земята и че екстензивната селскостопанска система ще продължи да 
съществува. Тогава може да бъде подобрена икономическата и социалната 
жизнеспособност посредством целенасочено подпомагане за изграждане на 
капацитет и добавяне на стойност към продуктите на стопанството. Когато основното 
подпомагане за селскостопанската система е налице, тогава подпомагането за 
конкретните практики за управление на местообитанието или вида по „Натура 2000“ 
ще допълни пакета, както е показано на фигура 5.1. Този интегриран пакет от 
подпомагане може да се постигне чрез използването на широка гама от мерки по 
двата стълба на ОСП, както е обяснено в раздели 5.7—5.12.     
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Фигура 5.1. Създаване на интегриран пакет от подпомагане на селскостопански 
системи в рамките на „Натура 2000“ 

 

5.7  Подпомагане по линия на ОСП за осигуряване на икономическа 
жизнеспособност на екстензивните селскостопански системи в рамките на 
„Натура 2000“  

Икономическата жизнеспособност на системите за паша в ЕС с нисък и среден 
интензитет в голяма степен зависят от директните плащания за подпомагане на 
доходите по стълб 1 (Osterburg et al, 2010). В много държави членки тези плащания 
изпълняват важна роля за поддържането на селскостопанската дейност върху земя, 
която в противен случай би била изоставена. Предотвратяването на изоставянето в 
тези райони е особено важно, тъй като тези земеделски стопани все още пазят 
традиционните селскостопански знания и умения, предавани от поколение на 
поколение, които са приспособени към местните екосистеми. В тези ситуации 
спирането на селскостопанската дейност би довело до риска от необратима загуба на 
съответните селскостопански умения. 

Първата решаваща стъпка, за да се гарантира, че извършването на селскостопански 
дейности в защитените зони по „Натура 2000“ ще продължи, представлява 
допустимостта за плащания по стълб 1. Трябва да се вземат предвид характерните 
особености на селскостопанските системи в рамките на „Натура 2000“, например като 
се използва разширеното определение за „постоянно затревени площи“, когато се 
определят критериите и минималната дейност съгласно изискването по член 4, 
параграф 1, буква в), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013 и когато се 
определят правилата относно особеностите на ландшафта и минималния размер на 
стопанствата. Също толкова важно е да се гарантира, че земеделските стопани в 
рамките на „Натура 2000“ имат „права на плащане“ особено ако никога преди това не 
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са могли да кандидатстват за директни плащания. Държавите членки могат да решат 
(преди 1 август 2014 г.) да разпределят нови права на плащане за активни земеделски 
стопани, които не са могли да кандидатстват за плащания по стълб 1 (например в 
държави членки, които прилагат СЕПП, тъй като са имали само земя, която не е 
отговаряла на изискването за „добро селскостопанско състояние“ към момента на 
разпределяне през 2003 г. на правата на плащане за текущите схеми). Държавите 
членки, които понастоящем прилагат СЕП, също могат да предоставят права на 
плащане на земеделски стопани, които никога не са притежавали такива права и които 
предоставят доказателство, че действително са земеделски стопани50. Това е важна 
възможност земеделската земя по „Натура 2000“, за която понастоящем не се 
получава подпомагане, да се върне в обхвата на директните плащания по линия на 
ОСП. 

Когато допустимостта на земята и на земеделския стопанин бъде осигурена, тогава 
може да се използват различни плащания от двата стълба на ОСП, което често става в 
комбинация, за да се подкрепи икономическата жизнеспособност на тези стопанства, в 
това число: 

 схемата за основно плащане и схемата за единно плащане на площ, както и 
свързаните изисквания за екологизиране (стълб 1); ИЛИ 

 схемата за дребни земеделски стопани (стълб 1); 

 плащания за райони с природни ограничения (стълб 1 и стълб 2); 

 доброволно обвързано с производството подпомагане (стълб 1); 

 плащания за биологично земеделие (стълб 2). 

Схема за основно плащане и схема за единно плащане на площ (стълб 1) 

Схемата за основно плащане (СОП) представлява плащане за подпомагане на доходите 
на стопанството, отделена от селскостопанското производство, която замества 
настоящата схема за единно плащане (СЕП) от 2015 г., но държавите членки, които 
използват схемата за единно плащане на площ (СЕПП), може да продължат да го 
правят до 2020 г. Плащанията по СОП ще се извършват въз основа на стандартна ставка 
на хектар най-късно от 2019 г., но държавите членки разполагат с гъвкавостта да 
вземат предвид фактори от миналото, при условие че няма ставка на хектар, която да е 
с по-ниска стойност от 60 % от средната. Освен това те могат да определят различни 
ставки за различните региони, ако са определени по обективен начин, например чрез 
„агрономски и [социално-]икономически характеристики и техния регионален 
селскостопански потенциал или тяхната институционална или административна 
структура“51. 

Схема за дребни земеделски стопани (стълб 1) 

Алтернативно държавите членки могат да изберат да създадат схема за дребни 
земеделски стопани, по която да се предлага опростено директно плащане в 
диапазона между 500 EUR52 и 1 250 EUR годишно на стопанство, което дребните 

                                                      
50 Член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 от 17 декември 2013 г. 
51 Член 22, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 от 17 декември 2013 г. 
52 Долната граница може да бъде 200 EUR в Кипър, Хърватия и Словения и 50 EUR в Малта. 
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земеделски стопани може да изберат вместо всички други плащания по стълб 153.  С 
нея се цели да се опрости административната тежест, свързана с изплащането на 
подпомагане на доходите на голям брой много дребни стопанства в ЕС, и ако се 
използва, би могло да помогне на дребните полупазарни стопанства в рамките на 
„Натура 2000“ за пръв път да получат достъп до подпомагане. Важно е да се отбележи, 
че земеделските стопани ще имат само една възможност да изберат това плащане 
скоро след влизането в сила на законодателството, но държавите членки могат 
автоматично да преместят в тази схема земеделските стопани, които вече получават 
ниски директни плащания. 

Плащания за екологизиране (стълб 1) 

Земеделските стопани в рамките на „Натура 2000“ ще трябва да спазват единствено 
изискванията за екологизиране, които са съвместими с целите на „Натура 2000“, а 
получателите по схемата за дребни земеделски стопани ще бъдат освободени от 
задълженията за екологизиране. Всъщност има голяма вероятност повечето 
стопанства в „Натура 2000“ да са постигнали вече съответствие (за подробности вж. 
раздел 5.3 по-горе), но е съществено важно държавите членки да определят точно 
какво (ако изобщо нещо) ще се изисква да направят земеделските стопани, 
обработващи земеделски земи в рамките на „Натура 2000“, преди да започнат 
плащанията. Също толкова важно е, че трябва да се гарантира, че земеделските 
стопани разбират това, за да се избегне всяка възможност те да увредят 
местообитания по „Натура 2000“ (например като превърнат екстензивно 
управляваната обработваема земя в ЕНП), тъй като са смятали, че това е условие за 
плащане. 

Новите изисквания, според които държавите членки следва да определят в 
защитените зони по „Натура 2000“ ценни територии с пасищни местообитания, 
предлагат допълнителна защита за тази земя, която земеделските стопани няма да 
могат да орат или преобразуват (освен ако не желаят да рискуват да изгубят част от 
или всички свои директни плащания). Подобно определяне може да се използва така 
също извън защитени зони по „Натура 2000“, ако държавите членки желаят.  

Плащания за райони с природни ограничения (стълб 1 и стълб 2) 

Познатите като плащания за необлагодетелствани райони (или неблагоприятни 
природни условия) в продължение на дълго време са осигурявали важно подпомагане 
за поддържането на екстензивни системи за паша на добитъка, които са от 
фундаментално значение за много ключови местообитания и видове в 
селскостопански райони. Например в Италия по-голямата част алпийските пасища с 
ниска производителност са публична собственост и местните общини използват 
плащанията за необлагодетелствани райони, за да подпомагат традиционните системи 
на екстензивна паша чрез преместване на друго пасище. Мярката осигурява така също 
важно социално-икономическо подпомагане за необлагодетелствани селски райони и 
съответно редица държави членки насочват голяма част от своите бюджети по ПРСР 
към тази мярка (включително Австрия, Финландия, Франция, Ирландия, Италия, 
Люксембург, Словакия и Словения) (Cooper et al., 2006 г.). Повече от половината от 

                                                      
53 Членове 61—65 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 от 17 декември 2013 г. 
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земеделската земя в Полша получава плащания за необлагодетелствани райони, а 
като цяло повече от половината земеделска земя в ЕС е била класифицирана от 
държавите членки като такава в необлагодетелствани райони. Счита се, че 
използването на тази мярка изпраща важно послание относно социалната стойност на 
селскостопанската дейност в тези райони и подчертава обществената ангажираност с 
тяхната икономическа жизнеспособност (Poláková et al, 2011). Тези плащания се 
отпускат най-често без специфични изисквания за управление, а земеделските стопани 
възприемат плащането за необлагодетелствани райони по стълб 2 като форма на 
подпомагане на доходите по ОСП, въпреки че през периода 2007—2013 г. някои 
държави членки замениха мярката за необлагодетелствани райони с по-целенасочени 
агроекологични схеми (например в Англия и Уелс).  

В съответствие с новия регламент районите с природни ограничения (РПО) ще бъдат 
определени посредством нови, биофизични критерии54, което ще доведе до известни 
промени в настоящите граници на необлагодетелстваните райони (за земите в 
необлагодетелствани райони, които не се определят като РПО, ще има на 
разположение преходни плащания по стълб 2). Държавите членки ще имат 
възможност да предложат на земеделските стопани две други плащания за РПО: 
допълнително плащане за подпомагане на доходите по стълб 1 в допълнение към СОП 
и плащанията за екологизиране и актуализирана версия на по-познатото 
компенсаторно плащане по стълб 2 (което първоначално беше свързано с броя на 
добитъка или площта на културите, но вече се плаща на база хектар).  

Държавите членки ще могат да определят три различни вида площи в РПО55: 

а) планински райони, в които поради надморската височина наличието на 
много неблагоприятни климатични условия значително скъсява 
вегетационния период за растениевъдството, или поради наличието на 
твърде стръмни склонове за механизирана техника в по-голямата част от 
района, или защото се намират на север от 62-рия паралел;  

б) може да се определят и други райони със съществени природни 
ограничения, ако най-малко 66 % от използваната земеделска площ 
отговаря на праговете на един или повече от списъка с критерии за климата, 
почвата и терена, които ограничават производството, но държавите членки 
трябва да изключват земята в рамките на тези райони, в която 
ограниченията са преодолени благодарение на селскостопанските 
инвестиции или икономическата дейност; 

в) други райони, засегнати от специфични ограничения, и когато е 
необходимо управлението на земята да бъде продължено с цел запазване 
или подобряване на околната среда, поддържане на ландшафта и запазване 
на туристическия потенциал в района или за защита на бреговата ивица. 
Тези райони не трябва да надвишават 10 % от територията на държавата 
членка. 

                                                      
54 Приложение III към Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември 2013 г. 
55 Член 32 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември 2013 г. и приложение III към него. 
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Ще е необходимо да се внимава, за да се гарантира, че същественото ново изискване 
да се изключва земята с подобрено селскостопанско състояние по точка б) няма да се 
използва по такъв начин, че да се изключат някои земеделски земи по „Натура 2000“ 
(например сенокосни ливади).  

Държавите членки не са задължени да предоставят плащания за РПО по никой стълб, 
но ако го направят, земеделските стопани по „Натура 2000“ със земя в нови РПО ще 
могат да кандидатстват за компенсаторни плащания за РПО по стълб 2 и също така за 
директно подпомагане за РПО по стълб I (освен ако са избрали схемата за дребни 
земеделски стопани). За плащания за РПО по стълб 1 може да се разпределят най-
много 5 % от националния бюджетен таван за стълб 1, като не е задължително да се 
предоставят във всички РПО на дадената държава членка56. 

Плащанията за РПО по стълб 2 ще бъдат в диапазона 25 EUR — 250 EUR (или 450 EUR в 
планински райони) годишно на хектар въз основа на пропуснатите доходи и 
направените разходи в резултат на природното ограничение спрямо земеделска земя 
без ограничение. Това изискване за сравнение представлява важна промяна в 
изчисляването на плащанията, която може да доведе до по-високи ставки на 
плащанията за някои земи в рамките на „Натура 2000“ и други земи с ВПС в сравнение 
с текущия период, но това в много голяма степен ще зависи от начина, по който се 
прави сравнението, и какви разходи се вземат предвид. В случаите, когато има риск от 
изоставяне на земеделски земи в рамките на „Натура 2000“, е важно да се вземат 
предвид всички разходи за обработването на земята (Barnes et al., 2011 г.). 
Плащанията за РПО биха били намаляващи за стопанства над определена големина57. 

Доброволно обвързано с производството подпомагане (стълб 1) 

Новите директни плащания по стълб 1 включват инструмент (аналогичен на 
предишното специфично подпомагане по член 68, параграф 1, буква б) от 
Регламент (ЕО) № 73/2009), по който се даваше възможност на държавите членки да 
използват 8 % (или в някои случаи повече) от техния годишен национален бюджетен 
таван за директни плащания за предоставянето на обвързано с производството 
подпомагане за ограничен брой сектори и производства, за „сектори или онези 
региони [...], в които отделни видове селскостопански практики или отделни 
селскостопански сектори, които са особено важни по икономически, социални или 
екологични причини, претърпяват определени трудности“58. Комисията трябва да 
бъде уведомена за мерките за подпомагане, които подлежат на прилагане от 
държавите членки. 

Тези типове плащания може да са полезно целево подпомагане за икономически 
уязвими видове животновъдство, и по-специално във високите и планинските райони, 
въпреки че в миналото държавите членки като цяло не са определяли екологични 
критерии за земеделски стопани, които получават средства по член 68, нито са 

                                                      
56 Членове 48 и 49 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 от 17 декември 2013 г. 
57 Член 31 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември 2013 г. 
58 Членове 52—55 Регламент (ЕС) № 1307/2013 от 17 декември 2013 г. Чрез дерогация ставката от 8 % 
може да бъде завишена до 13 %, плюс 2 % за подпомагане за протеинови култури и при определени 
обстоятелства може да достигне над 13 % с одобрението на Комисията.  
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оценявали дали са реализирани ползи за околната среда (IEEP & Alterra, 2010). 
Държавите членки са използвали предимно възможността за подпомагане на 
говедарството за месо и известно подпомагане за овце, кози и млекопроизводство, по-
специално в райони, които са уязвими от икономическа и екологична гледна точка 
(Pitts et al, 2010). Като примери за използване на плащанията по член 68 за опазване на 
природата може да се посочат схемата за екстензивно животновъдство в територията 
Burren по „Натура 2000“ в Ирландия (вж. описаното в приложение Д проучване на 
конкретен случай); за местни породи и екстензивно животновъдство в Португалия, по-
специално на ливади с ВПС и dehesas; както и за екстензивно животновъдство и 
постоянни пасища в Дания (Hart et al, 2010). 

Плащания за биологично земеделие (екологизиране по стълб 1 и по стълб 2) 

За много екстензивни селскостопански системи в рамките на „Натура 2000“ ще са 
необходими относително малко промени, за да постигнат стандартите на 
биологичното производство. Сертифицираните биологични стопанства автоматично 
отговарят на условията за получаване на плащания за екологизиране по стълб 1. В 
държави членки, в които голям дял от постоянните пасища се обработват с близки до 
биологичните системи, подпомагането по стълб 2 за преобразуване към практики за 
биологично земеделие или за поддържането на такива практики може да бъде важен 
допълнителен източник на доходи за земеделските стопани в рамките на 
„Натура 2000“59 и също така евентуално за екстензивни системи за паша на овце и кози 
в средиземноморски държави като Гърция, Италия и Португалия, както и за 
екстензивни системи за обработка на недоходна земя (вж. проучването на конкретен 
случай на производство на зърнени култури в Испания).  

В новото законодателство подпомагането за преобразуване към системи за 
биологично земеделие и поддържането на такива е отделно от мярката за 
агроекология и климат, но е сходно по своята структура, като има пет до седем 
годишни плащания60. Предвидено е да се покриват разходите по транзакции на 
земеделските стопани, като се добавят 20 % към първоначално изчисленото плащане 
(или 30 %, когато кандидатстват групи земеделски стопани). Максималните ставки на 
плащането са в диапазона 450—600 EUR на хектар в зависимост от селскостопанската 
система. 

5.8 Подпомагане по линия на ОСП за изграждане на капацитет за стопанствата в 
рамките на „Натура 2000“ 

Без подпомагане много стопанства в рамките на „Натура 2000“ просто няма да 
оцелеят, а дългосрочната икономическа и екологична жизнеспособност на 
селскостопанските системи в „Натура 2000“ зависи от изграждането на 
административен капацитет и екологична компетентност на земеделския стопанин, 
както и от икономическия капацитет на стопанството:  

                                                      
59 Те включват Чешката република (над 25 %), Гърция, Латвия и Словакия (всички над 15—16 %) и 
Австрия и Португалия (над 10 %) (Европейска комисия, 2010a) 
60 Член 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември 2013 г. 
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 За да се възползва от възможностите, които предлага подпомагането с 
публични средства, земеделският стопанин първо трябва да разбира целите на 
„Натура 2000“ и жизненоважната роля, която неговата/нейната селскостопанска 
дейност изпълнява за тяхното постигане; и, второ, земеделският стопанин 
трябва да има познания и административен капацитет, за да кандидатства за 
тези плащания и услуги, да разбира какво е необходимо и да води нужната 
документация. Особено важно е земеделските стопани да разбират, че целите 
на подпомагането са екологични, а не интензификация на селското стопанство. 

 Много земеделски стопани по „Натура 2000“ биха могли да намалят разходите 
и да повишат доходите, ако имат възможност да използват технологии, които 
спестяват човешки труд, възможност за достъп до пазари за продукцията на 
стопанствата от „Натура 2000“ и възможност да изпълнят стандартите за 
качество.  По този начин изграждането на капацитета на селскостопанското 
предприятие и на работниците в него може да обезпечи доходите на 
стопанството и семейството без да се застрашават екологичните услуги.  
 

Публично финансиране за изграждане на капацитет се отпуска и по двата стълба на 
ОСП, но е изключително важно това подпомагане да бъде съобразено с конкретните 
нужди на земеделските стопани и селскостопанските системи в „Натура 2000“, 
свързани с постигането на екологичните цели. Възможностите да се подпомага 
изграждането на капацитет включват: 

 консултантски услуги в областта на селското стопанство (стълб 1 и 2); 

 трансфер на знания и действия за осведомяване (стълб 2); 

 инвестиции в подпомагане (стълб 2); 

 развитие на стопанството и стопанската дейност (стълб 2); 

 подпомагане на доходите и други плащания за млади земеделски стопани 
(стълб 1 и стълб 2); 

 повишаване на осведомеността по отношение на околната среда сред 
земеделските стопани, обработващи земи в рамките на „Натура 2000“ (стълб 2). 

Консултантски услуги в областта на селското стопанство (стълб 1 и стълб 2) 

Предоставянето на консултации, подпомагане и обучение на земеделските стопани е 
от съществено значение за оцеляване на селскостопанските системи в рамките на 
„Натура 2000“ и успешното управление на ключовите местообитания и видове.  

Потребностите от консултантски услуги и подпомагане за земеделските стопани в ЕС 
все още до голяма степен са незадоволени, като през 2008 г. само на около 5 % от 
земеделските стопани, които получават директни плащания, са били предоставени 
индивидуални консултации (European Commission, 2010a).    На дребните земеделски 
стопани не се предлагат в достатъчна степен консултантски услуги, а консултантите в 
областта на кръстосаното съответствие често не са добре обучени в областта на 
опазването на местообитанията и видовете в земеделски земи. Налице е също така 
нужда от ефективни връзки между научните изследвания и прилагане на кръстосаното 
съответствие (Angileri, 2011). Някои земеделски стопани казват, че не прилагат мерки 
за опазване, защото се опасяват да не нарушат изискванията за кръстосано 
съответствие (Goßler, 2009). Това показва колко е важно да се съобщава и 
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разпространява информация по въпросите на биологичното разнообразие сред 
земеделските стопани в контекста на тяхното управление на стопанствата като цяло, 
както и да се направи оценка и да се предостави съвет, съобразен с конкретната 
ситуация на земеделския стопани, а не само да се представя обща информация. 

Държавите членки са задължени да създадат система за съвети в селското стопанство, 
която от 2015 г. трябва да предоставя съвети на земеделските стопани относно: 
кръстосаното съответствие (ЗИУ и ДСЕС); изискванията за екологизиране; изискванията 
на ниво индивидуално стопанство в съответствие със законодателството на ЕС в 
областта на водите и пестицидите; както и мерките по линия на ПРСР за 
модернизиране на стопанства, изграждане на конкурентоспособност, секторна 
интеграция, иновация, пазарна ориентация и насърчаване на предприемачеството61.  
Държавите членки могат да изберат да предложат много по-широк диапазон от съвети 
чрез системата за съвети в селското стопанство, и по-специално относно: опазване и 
диверсификация на стопанствата; управление на риска и превантивни действия; 
изисквания за определяне на база за плащанията за агроекология и климат; както и 
съвети по списък с конкретни теми, свързани със смекчаването на последиците от 
изменението на климата и адаптирането към него, биологичното разнообразие и 
водите62.  

В миналото основните бенефициери на системата за съвети в селското стопанство бяха 
големите стопанства и органите в някои държави членки имаха проблеми с 
предоставянето на съвети на дребни стопанства.  

От 2015 г. държавите членки, ако желаят, могат да дават приоритетен достъп до съвети 
относно стопанството на някои категории земеделски стопани, като те трябва да дават 
приоритет поне на земеделски стопани, чийто достъп до консултантски услуги е най-
ограничен, и трябва да гарантират, че земеделските стопани „имат достъп до съвети, 
които отчитат специфичното положение на тяхното стопанство“63.  

Обхватът и изискванията за системата за съвети в селското стопанство от 2015 г. дават 
възможност на държавите членки да предоставят съвсем конкретни консултантски 
услуги, съобразени с екологичните и икономическите потребности на земеделските 
стопани по „Натура 2000“. Няма обаче никаква гаранция, че те ще го правят или че на 
потребностите от съвети на земеделските стопани по „Натура 2000“ или в земи с ВПС 
ще се дава приоритет пред потребностите на земеделските стопани, използващи по-
интензивни системи. 

Осигуряването на система за съвети в селското стопанство е изискване по стълб 1, но 
финансирането за държавите членки, за да въведат консултантски услуги се 
предоставя чрез съфинансирана мярка по линия на ПРСР64 в стълб 2. Плащанията по 
тази мярка се извършват към доставчиците на консултантски услуги, като се предлага 
така също финансово подпомагане за обучение на консултантите. Ефективността на 
системата за съвети в селското стопанство ще зависи от качеството и експертните 

                                                      
61 Членове 12—15 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 от 17 декември 2013 г. 
62 Приложение I към Регламент (ЕС) № 1306/2013 от 17 декември 2013 г. 
63 Член 14 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 от 17 декември 2013 г. 
64 Член 15 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември 2013 г. 
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познания на лицата, които предоставят съвети, и от начина, по който те се ангажират и 
общуват с лицата, стопанисващи земи. Консултантите изпълняват съществено важна 
роля също така като връзка между изследователите и земеделските стопани, като 
идентифицират потребностите на земеделските стопани, събират практически опит и 
прилагат получените от научните изследвания познания в местния контекст. Трябва да 
се подхожда внимателно, за да се гарантира, че консултантите притежават 
необходимия технически капацитет и експертни познания за тази цел, и по-специално 
за земеделската земя в рамките на „Натура 2000“, съответно това може да се окаже 
важен източник на финансиране както за обучението на консултантите, така и 
предоставянето на услуга на земеделските стопани. Държавите членки често са 
предоставяли съвети на земеделските стопани по агроекологични схеми чрез отделна 
организация или частни изпълнители, но такива услуги могат да се предоставят също 
така от местни организации като НПО и асоциации на земеделски стопани и често 
изпълняват съществено важна роля за запълването на празнотите между дребните 
земеделски стопани и консултантските услуги, както е показано в примерите в 
каре 5.2. 

Каре 5.2. Примери за селскостопански консултантски услуги за земеделски 
стопани, които управляват местообитания и видове в рамките на „Натура 2000“ 

Австрия и германската федерална провинция Райнланд-Пфалц новаторски интегрират 
консултантски услуги по въпроси на опазването и агрономически въпроси в областта на 
селското стопанство, благодарение на които се осъществява по-добро опазване на видовете и 
местообитанията в рамките на стопанството, особено приспособяването на агроекологичните 
схеми към конкретно стопанство и иновативните доброволни инициативи. 

В района Târnava Mare в Румъния неправителствената организация Fundaţia ADEPT Transilvania 

е създала консултантски услуги в областта на селското стопанство, като свързва опазването на 

биологичното разнообразие, задълженията по опазване на местообитанията и видовете по 

„Натура 2000“ и подкрепата на доходите в селските райони, в сътрудничество с местните 

общности и Министерството на земеделието и развитието на селските райони и 

Министерството на околната среда и горите на Румъния. Нейното виждане по въпроса е да се 

постигне опазване на биологичното разнообразие на ниво ландшафт, като се работи с 

дребните земеделски стопани за създаването на стимули за опазване на полуестествените 

местообитания, които са създали. Услугата е помогнала на дребните земеделски стопани да 

изпълнят условията за получаването на директни плащания по ОСП, допринесла е за 

проектирането и популяризирането на целеви агроекологични схеми и е открила пазарни 

възможности за земеделските стопани. 

В Шотландия (Обединено кралство) беше дадено началото на инициативата  на Strathspey за 
влажните зони и блатните птици за преодоляване на проблема с рязко намаляващите местни 
популации на блатни птици като голям свирец (Numenius arquata) и малък червеноног 
водобегач (Tringa tetanus) в полуестествената разливна зона на реката Spey, където броят на 
гнездящите птици е намалял с 42 % между 2000 г. и 2010 г. Целта беше да се насърчи 
сътрудничеството между природозащитниците, активистите от селскостопанския сектор и 
лицата, стопанисващи земи, за да бъдат изготвени висококачествени планове за управление на 
местообитанията на ниво ландшафт и да се насърчи усвояването на агроекологични плащания. 
На собствениците на земи и на арендаторите се предлагат много специфични съвети на място 
по отношение на местообитанията на гнездящите птици, например изискваната височина на 
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тревата за хранене, дела на пасищата, в които се разрешава отглеждането на дзука (Juncus), и 
броя на необходимите плитководни вирове. Предлагат се също така други форми на 
изграждане на капацитет като обучение, научни изследвания и създаване на мрежи. Група от 
разнообразни специалисти предлага технически съвети, включително Шотландския 
селскостопански колеж, органа на природен парк Cairngorm, независими селскостопански 
агенти и Кралското дружество за защита на птиците (RSPB), както и една НПО с екологична 
насоченост. Резултатите, които бяха обобщени през февруари 2012 г., показаха, че 
2 250 хектара земя са регистрирани в инициативата, и има надежди, че с течение на времето 
това положително отношение, наред с подобреното управление на влажните зони, ще обърне 
ефекта от намаляването на популацията на блатни птици. 

 

Трансфер на знания и действия за осведомяване (стълб 2) 

Освен предоставянето на съвети държавите членки могат да използват тази мярка по 
стълб 2, за да финансират предоставянето на професионално обучение и обучение за 
придобиване на умения, семинари и наставничество, демонстрационни дейности и 
посещения в стопанства, както и краткосрочни обмени във връзка с управлението на 
стопанствата65. Финансиране може да се осигури така също за обучение на персонала, 
който предоставя услугата, и за покриване на разходите на земеделските стопани, 
свързани с посещението на тези мероприятия (пътуване, настаняване, дневни разходи 
и разходи по заместването на земеделския стопанин по време на неговото/нейното 
отсъствие). Обучението и обменът на информация могат да бъдат адаптирани по такъв 
начин, че да са подходящи за всякакви комбинации от мерки във всички степени на 
детайлност, а общата цел е подобряване на възможностите на лицата, стопанисващи 
земи, да постигнат целите на „Натура 2000“. 

Семинарните и демонстрационните дейности биха могли да помогнат за ангажирането 
на лицата, стопанисващи земи, с осигуряването на ползи, които трудно се постигат на 
ниво индивидуално стопанство и за които е нужна намеса на ниво ландшафт; 
например мрежи от местообитания или управление на екстензивно поддържана площ 
от ключово местообитание. Посещенията в стопанства и обмените между земеделски 
стопани изпълняват особено важна роля за насърчаването на земеделските стопани да 
се присъединят към агроекологичните схеми, за повишаването на тяхната мотивация и 
за поощряването на креативността и иновациите в практиките за управление на 
опазването (вж. проучванията на конкретни случаи в Ирландия, Германия, Чешката 
република, Румъния, Австрия и Нидерландия, в които са въведени ефикасни системи 
за съвети и редовна комуникация със земеделските стопани).  
 
Тази мярка има най-голям потенциал, ако се използва в съчетание с мерки за 
управление на земята, при които трансферът на знания и действията за осведомяване 
са съобразени с потребностите на конкретна схема или проект. Това може да включва 
използването на финансиране от ПРСР за подпомагане на организации, работещи за 
опазването на природата, други НПО и съществуващи земеделски стопани, които може 
вече да предоставят съвети на доброволна база. По мярката за основни услуги и 

                                                      
65 Член 14 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември 2013 г. 
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обновяване на селата в селските райони66 също се предоставя финансиране на 
действия за повишаване на екологичната информираност по отношение на местата с 
висока природна стойност. 

Инвестиции в материални активи (стълб 2) 

Според новото законодателство в една мярка67 се обединява широк диапазон от 
инвестиционно подпомагане, в това число за подобряване на общата ефективност на 
стопанството, преработка, предлагане на пазара и развитие на продукти, подобрения 
на инфраструктурата и инвестиции в непроизводствени екологични дейности 
(последните са разгледани отделно в раздел 5.10 по-долу). Ставките на подпомагането 
могат да бъдат повишени за млади земеделски стопани, групови инвестиции, 
интегрирани проекти, в някои райони с природни ограничения (РПО) и инвестиции, 
свързани с агроекология, климат и плащания по „Натура 2000“. 

Много от тези инвестиции биха могли да подобрят икономическата жизнеспособност 
на екстензивно управляваните селскостопански системи в рамките на „Натура 2000“. 
Например дребните млекодобивни предприятия може да бъдат запазени чрез 
финансирането на млекопреработвателни предприятия, разположени на място или в 
близост, които да осигуряват доходи за местните производители от продукти с 
добавена стойност. Инвестициите за подобряване на съхранението на оборски тор и 
на ефикасността при използването на водата в земеделските стопанства биха могли да 
доведат до намаляване на разходите и да осигурят непреки ползи за биологичното 
разнообразие и местообитанията, като се подобри качеството или наличието на вода и 
се намали замърсяването с азот, както и емисиите на парникови газове (Boccaccio et 
al., 2009 г.; Европейска комисия, 2010c). В рамките на предишната ПРСР на Кипър бяха 
подпомогнати инвестиции в развитие на земята за животновъдство, включително 
планиране, ландшафтно проектиране и инфраструктура (водоснабдяване, 
електроснабдяване) за пасищни площи. Във Франция, Италия, Испания и Чешката 
република инвестиционното подпомагане е било изрично свързано с планински 
райони и селскостопански дейности в планински райони. Изразходвани са били така 
също определени ресурси от ЕЗФРСР за инвестиции, които могат да породят рискове 
за околната среда (Boccaccio et al., 2009 г.).  

Тази мярка потенциално може да осигури важно подпомагане за запазване на 
съществуващите селскостопански системи по „Натура 2000“ с ниска интензивност, 
особено когато се използва в комбинация със специално съобразени мерки за 
диверсификация и стопанско развитие, например като се подобри достъпа до 
пазарите. Дребните и полупазарните земеделски стопани обаче не може да са 
приоритет за инвестиционно подпомагане и за използването на тази мярка е 
необходимо да се преодолеят значителни предизвикателства, в това число: 
трудностите по достигането поотделно до дребните производители, които не са 
регистрирани; разходите, свързани с достигането до голям брой много малки 
стопанства, нежеланието на земеделските стопани да сътрудничат, както и голямата 
възраст и ниската образователна степен на много земеделски стопани с лични 
стопанства (Redman, 2010 г.). 

                                                      
66 Член 20, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември 2013 г. 
67 Член 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември 2013 г. 
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Особено много трябва да се внимава, за да се гарантира, че никоя част от 
инвестиционното подпомагане, което се предоставя по тази мярка за стопанства в 
рамките на „Натура 2000“, няма да доведе до пряко или непряко неблагоприятно 
въздействие върху околната среда. 

Развитие на стопанството и стопанската дейност (стълб 2) 

Развитието на стопанството и стопанската дейност може да се окаже решаващо за 
дребните и полупазарните стопанства, като по тази предложена мярка се предоставя 
помощ при стартиране за млади земеделски стопани, малки стопанства и 
диверсифициране с неселскостопански дейности, което може да помогне за 
подобряване на доходите на селскостопанските семейства. Тази мярка68 може да се 
използва също така, за да се предложи на получателите на плащания за дребни 
земеделски стопани (описани в раздел 5.7) допълнително годишно плащане до 2020 г., 
ако прехвърлят цялото си стопанство и съответните права на плащане към друг 
земеделски стопанин.  

Въпреки че екологичните приоритети не са изрично посочени в законодателството, 
това подпомагане, ако бъде внимателно насочено в рамките на пакет от мерки, би 
могло да помогне за поддържане на икономическата жизнеспособност на 
стопанствата в „Натура 2000“ и на общностите в уязвими райони. 

Плащания за млади земеделски стопани (стълб 1 и стълб 2) 

Един от проблемите за дългосрочното управление на земеделски земи в рамките на 
„Натура 2000“ и такива с ВПС се състои в това, че много земеделски стопани 
наближават пенсионна възраст и няма кой да ги замести. Важна част от изграждането 
на капацитет за много стопанства включва обезпечаването на бъдещите работни места 
за млади хора както като земеделски стопани, така и в свързан преработвателен 
сектор, и младите земеделски стопани потенциално може да се възползват от 
различни мерки, предвидени в законодателството. 

Според новата структура на директните плащания по стълб 1 от държавите членки се 
изисква да предоставят на младите земеделски стопани, наред с плащането съгласно 
СОП или СЕПП, допълнително годишно плащане в продължение на до пет години69. 
Стойността ще бъде около 25 % от тяхното плащане според СОП и ще бъде на 
разположение на млади земеделски стопани на възраст до 40 години, които създават 
свое собствено стопанство за пръв път (или са направили това в рамките на пет години 
преди да кандидатстват за пръв път за СОП).  Държавите членки имат възможност 
също така да насочат някои мерки по ПРСР към млади земеделски стопани, 
включително инвестиционно подпомагане и специфична помощ за създаване на 
предприятие, като за младите земеделски стопани може да се окаже по-лесно да 
придобият допълнителна земя, ако държавите членки решат да предложат на 
дребните земеделски стопани плащане за стимулиране на прехвърлянето на тяхната 
земя и права, както е описано по-горе. 

                                                      
68 Член 19 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември 2013 г. 
69 Член 50 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 от 17 декември 2013 г. 
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5.9  ОСП и друго подпомагане за добавяне на стойност към продукцията на 
стопанства в рамките на „Натура 2000“ 

Много земеделски стопани в рамките на „Натура 2000“ и на затревени площи с ВПС 
срещат затруднения при продажбата на своята продукция, тъй като те често са дребни 
производители в отдалечени райони, където има малко на брой клиенти с възможност 
да заплащат по-високите цени. Някои от тях обаче са в състояние да предлагат 
продукцията си директно на екотуристи и да печелят от туристически услуги като 
хотелско настаняване и ресторантьорство. В някои региони земеделските стопани в 
рамките на „Натура 2000“ са изградили успешни връзки със супермаркети за целите на 
директните продажби.  

Възможностите за подпомагане на земеделските стопани, които се стремят да добавят 
стойност към тяхната продукция, включват: 

 създаване на групи на производителите (стълб 2); 

 схеми за качество на селскостопанските продукти (стълб 2); 

 етикетиране и защитено наименование за произход. 

Създаване на групи на производителите (стълб 2) 

Подпомагането по тази мярка за създаване на групи на производителите за 
селскостопански (или горски) продукти може да помогне на земеделските стопани по 
„Натура 2000“ да се възползват от икономии от мащаба при предлагането на пазара на 
устойчива от екологична гледна точка продукция. По тази мярка70, която е насочена 
конкретно към МСП, се предоставя финансиране в продължение на пет години за 
създаване на групи на производители за целите на адаптирането на производството 
към пазарните изисквания, съвместното предлагане на стоки на пазара, 
установяването на правила за информация за продукцията, изграждането на умения за 
стопанска дейност и иновации.  

Схеми за качество на селскостопанските продукти (стълб 2) 

Създаването на местни и регионални пазари за висококачествени естествени продукти 
от защитени зони по „Натура 2000“ може да подобри доходите на стопанствата и да 
спомогне за запазването на традиционните екстензивни селскостопански системи. По 
тези системи могат да се предлагат например продукти с добавена стойност като 
биологично произведено говеждо месо, сирена, вина, плодове и мед, продукти от 
застрашени местни породи добитък и от диви плодове, гъби и лековити растения. 
Качествените местни продукти стимулират също така туризма и съответно повишават 
доходите за местните общности. По тази мярка71 се възстановяват разходите на 
земеделските стопани, които участват в схеми за сертифициране на качеството на 
продуктите, включително такива, които гарантират специфични селскостопански 
дейности или методи на производство. Подпомагането се предоставя за максимален 
период от пет години. 

                                                      
70 COM(2011) 627 final/3, член 28. 
71 COM(2011) 627 окончателен/3, член 17. 
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Етикетиране и защитено наименование за произход 

Етикетирането се използва успешно в комбинация с директно предлагане на пазара, за 
да се подпомогне екстензивното управление на селскостопанските дейности в 
защитените зони по „Натура 2000“, в които се отглеждат традиционни породи добитък, 
както е видно от примерите в каре 5.3. За да се запазят ползите от екстензивните 
селскостопански дейности и производствени практики, както и културната стойност на 
регионалната идентичност, целевите пазари често пъти трябва да бъдат организирани 
на местно или регионално ниво. От съществено значение за успеха на схемите за 
етикетиране е изграждането на доверие и пряка връзка между производителите и 
потребителите. Съществуват и много местни схеми за етикетиране, включително 
такива, които са конкретно свързани с територии по „Натура 2000“. 

Рентабилността на селскостопанските продукти от екстензивни животновъдни системи 
може да се повиши и благодарение на биологичното сертифициране, като етикетите за 
биологично производство, включват етикета на ЕС под формата на листо и различни 
национални или независими схеми за сертифициране и етикети, свързани с IFOAM72. 
Въпреки че количественото определяне на биологичното производство от територии 
по „Натура 2000“ понастоящем не е възможно, биологичното земеделие изпълнява 
важна роля за подпомагането на екстензивната паша на овце и кози в 
средиземноморските държави, включително за производството на регионални сирена 
като Feta, Caprino, Casu Marzu или Halloumi. Другите видове подпомагане по линия на 
ОСП за биологично земеделие са описани в раздел 5.7 по-горе. 

Със схемата за етикетиране за защитено наименование за произход (ЗНП), която се 
прилага в целия ЕС, се осигурява защита за наименованията на селскостопански 
продукти от определени райони (като съществуват и други, по-лесно изпълними схеми 
за етикетиране на продукти със защитено географско указание и храни с традиционно 
специфичен характер73). За да отговаря на изискванията за етикет за ЗНП, продуктът 
трябва да притежава качествата и характеристиките, които по същество се дължат на 
неговия район на производство, и да бъде произведен, преработен и приготвен 
изцяло в рамките на този район. Примери за ЗНП са „Prosciutto Toscano“ (шунка от 
италианския регион Тоскана) и „Bryndza Podhalańska“ (полско сирене от овче мляко).  

                                                      
72 Международна федерация на движенията за биологично земеделие, http://www.ifoam.org/; 
http://www.organic-bio.com/en/labels 
73 [Според изискванията за етикета за защитено географско указание (ЗГУ) е необходимо продуктът 
от даден район да има единствено добра репутация (а не обективно различни характеристики), при 
условие че всички стъпки на производството, преработката и приготвянето се осъществяват в 
рамките на района. Примери за ЗГУ са говеждото месо „Scotch Beef“ и aгнешкото „Scotch Lamb“ от 
Шотландия, сиренето „Stilton cheese“ от три района в Англия, пушеното сирене „Oscypek“, 
приготвено от осолено овче мляко от Татрите в Полша (или районите, в които е емигрирало 
коренно население от Татрите). Етикетът на храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ) 
може да се използва за продукти, които се произвеждат с традиционни съставки или притежават 
традиционни характеристики на производство или преработка, но не е задължително продуктът 
да се произвежда в конкретен район. Тази схема функционира паралелно със схемите, използвани в 
отделните държави членки, като Appellation d'origine contrôlée (AOC) във Франция, Denominazione di 
origine controllata (DOC) в Италия, Denominação de Origem Controlada (DOC) в Португалия и 
Denominación de Origen (DO) в Испания. При някои продукти вместо етикета на ЕС се използва 
националният етикет — например за вино и сирене във Франция.] 

http://www.ifoam.org/
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В каре 5.4 са посочени някои примери за успешно използване на етикета за ЗНП при 
предлагани на пазара продукти от местообитания по „Натура 2000“. Важно е да се 
отбележи обаче, че етикетът за ЗНП не гарантира, че продуктът е бил от полза за 
биологичното разнообразие в съответния район, още по-малко за защитени зони по 
„Натура 2000“, тъй като  критериите за етикетиране обикновено не са свързани с 
мерки за управление на местообитанията. По-преки ползи за управлението на 
земеделската земя в рамките на тази мрежа могат да бъдат осигурени от местните 
схеми за етикетиране по „Натура 2000“. 
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Каре 5.3. Примери за успешни местни схеми за етикетиране, които подпомагат 
управлението на земеделски земи в рамките на „Натура 2000“  
(Вж. също описаните в приложение Д проучвания на конкретни случаи в Люксембург, 
Естония и Испания) 

Естония — месо от крайбрежни ливади. Проектите за 
възстановяване на управлението на бореални крайбрежни 
ливади са стимулирали разрастването на пазара за 
висококачествено биологично месо от района. 
Новосъздаденото дружество на говедовъдите организира 
опознавателни обиколки за своите членове и за земеделски 
стопани от съседни райони. Възраждането на традиционните 
занаяти с помощта на местни суровини е дало начало на 
традицията за организиране на панаири на местни продукти 
на остров Hiiumaa, а също така местните туристически 
предприятия се разрастват. 

 

Германия — Rhönschaf. В биосферния резерват Rhön бяха 
използвани средства по програмата LIFE, за да се насърчи 
производството на овче месо от затревени площи в рамките 
на „Натура 2000“ като екологосъобразен продукт, чрез 
кооперацията „Natur- und Lebensraum Rhön e.V.“. Към 2002 г. 
овчарите в една от възстановените зони продаваха 70 % от 
своя годишен излишък на агнета директно на местни 
ресторанти и хотели на добри цени. Местните хотели и 
ресторанти в мрежата се ангажираха да използват в своите 
менюта само овчи продукти от Rhön  и да популяризират сред 
посетителите начините, по които консумацията на тези ястия 
спомага за запазването на ландшафта, на който са дошли да 
се наслаждават.  

 

 

Германия — Altmuehltaler Lamm. Регионът Алтмюлтал в 
Бавария се характеризира с хвойнови храсталаци върху 
варовикови пасища (тип местообитание 5130 от 
приложение I). Под грижите на пастири овчите стада дават 
висококачествено месо и вълна. Пастирите и собствениците 
на земята в регионалната кооперация са се споразумели да 
пасат поне половината от своите овце в рамките на 
природния резерват Алтмюлтал, да ги хранят само с местно 
произведен допълнителен фураж и да спазват насоките за 
хуманно отношение към животните, броя животни на 
пасището и забраната за използване на пестициди и торове. 
Пастирите имат гаранции за справедлива цена, а агнешкото 
месо се предлага в местните хотели и месарници. 

 

Испания — Riet Vell. SEO/BirdLife създаде дружество, 
занимаващо се с производството и предлагането на пазара на 
биологични продукти, свързани с опазването на природата 
(Riet Vell). Дружеството успешно предлага на пазара ориз, 
отгледан в делтата на река Ебро (специална защитена зона), и 
биологична твърда пшеница от степните области Белчите и 
Монегрос (главно произведена в зони по „Натура 2000“), от 
която произвежда висококачествени макарони и спагети. От 
2003 г. Riet Vellе продало около 180 000 kg продукция (за 
повече подробности вж. проучването на конкретен случай в 
Испания). 

Източници: http://www.altmuehltaler-lamm.de/, 
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29, 
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-

 

http://www.altmuehltaler-lamm.de/
http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=7&articleID=29
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/unesco-heute/uh2-07-p44-45.pdf
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Каре 5.4 Примери за продукти, регистрирани по схемата за етикет на ЕС за 
защитено наименование за произход (ЗНП) , които оказват благоприятно 
въздействие върху местообитания по „Натура 2000“ 

Германия: Схемата за ЗНП за месо от овце, пасли в мочурищата („Diepholzer Moorschnucke“), 
помогна да се установи рентабилно управление на полуестествените местообитания в 
мочурищата и вписаните в Рамсарската конвенция влажни зони, които се намират в 
германската област Дипхолц и чието състояние в противен случай би се влошило. Схемата 
обхваща местна порода овце, които традиционно се изхранват с паша от мочурищата и 
влажните зони. Управлението по тази схема е допринесло за възстановяването на повече от 
5 000 ha мочурища. В района вече са възстановени редица застрашени видове, в това число 
росянката и горската чучулига, като запазването на традиционната порода овце подобрява 
биологичното разнообразие в селското стопанство.  

Франция: Сайдер и калвадос със ЗНП „Pays d’auge“ от традиционни ябълкови градини, които 
са важни местообитания за птици и прилепи, гнездящи в хралупи. 

Испания: Успешна схема за ЗНП за сирене („Idiazabal“), което се произвежда от млякото на 
овце, отглеждани в планински местообитания с екстензивна паша в Страната на баските и 
Навара. Схемата включва методи на производство, основани на паша с нисък интензитет и 
традиционни породи овце Laxta и Carranzana. Продажбата на този продукт помага да се 
запазят практиките на преместване на друго пасище и на пастирство, благодарение на които са 
формирани полуестествените местообитания.  

Испания: Традиционните сортове ориз, произвеждани чрез схемата за ЗНП „Arroz de Valencia“, 
се отглеждат в защитените влажни зони на национален парк Albufera в региона на Валенсия, 
които са важни за мигриращите и водните птици, както и за различни земноводни, риби и 
много други видове. Методите на производство са съобразени с местообитанието и зависят от 
променливите нива на наводняване, които поддържат почвените условия във влажните зони и 
ограничават до минимум използването на агрохимични продукти.  

Испания: В традиционно управляваните горски пасищни системи — dehesas, за изхранването 
на прасетата през есента и зимата се използват жълъди, като през пролетта те пасат, често 
задно с овце и говеда. Върху етикета на иберийската шунка със ЗНП, която се произвежда от 
прасета, хранени в dehesas, може да се посочва „хранени с жълъди“ (de bellota) само ако 
прасетата се хранят с жълъди най-малко 60 дни преди клането, като е включено условието, че 
инспектори проверяват дали гъстотата на животните е съобразена с капацитета за 
производство на жълъди на съответната система. Поради това прасетата трябва да пасат в 
dehesas поне през част от годината, така че да се изпълни изискването на ЗНП, чрез което се 
подпомага устойчивото използване на това местообитание. 

Източници: (Ecologic, 2006b; Oppermann and Spaar, 2003; Verhulst et al, 2007) 

 

5.10 Подпомагане по линия на ОСП за управлението на местообитания и видове в 
земеделски земи в рамките на „Натура 2000“ 

В предходните раздели от настоящата глава са описани потенциалните източници на 
подпомагане по линия на ОСП, за да се гарантира запазването на селскостопанските 
системи с нисък интензитет в рамките на „Натура 2000“, изграждането на капацитет и 
подпомагането на доходите на тези стопанства. В настоящия раздел са описани 
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плащанията за управление на местообитания и видове, които се базират на тази 
основа, за да се обезпечи опазването на териториите по „Натура 2000“, като се започне 
от източниците на финансиране, подпомагащи изготвянето на планове за управление 
по „Натура 2000“, тъй като тези планове (или аналогични инициативи) са в основата на 
планиране на ключовите мерки за подпомагане, включително плащания за 
агроекология и климат и инвестиции в непроизводствена дейност. Обхватът на това 
подпомагане включва: 

 културно наследство на селата и планове за управление по „Натура 2000“ 
(стълб 2); 

 плащания за агроекология и климат (стълб 2); 

 инвестиции в непроизводствени дейности, свързани с агроекология и климат в 
„Натура 2000“ (стълб 2); 

 компенсаторни плащания по „Натура 2000“ (стълб 2); 

 плащания за хуманно отношение към животните (стълб 2); 

 предотвратяване на щети по горите от горски пожари и възстановяване на 
потенциала за селскостопанско производство (стълб 2). 

Културно наследство на селата и планове за управление по „Натура 2000“ 
(стълб 2) 

Мярката74 за „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ включва 
възможността да се финансира изготвянето и актуализирането на планове за защита 
и управление, отнасящи се до зони по „Натура 2000" и други райони с висока 
природна стойност. Предоставят се също така средства за малка по мащаби 
инфраструктура и за проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на села, 
ландшафта в селски райони и обекти с висока природна стойност, включително 
съответните социално-икономически аспекти, както и действия за повишаване на 
екологичната информираност. Повечето субсидии на ЕС не могат да предоставят 
вида финансиране, който се предлага тук за подобряване или подпомагане на 
участието в процесите на разработване на планове за управление, като тази мярка 
може да се използва в много по-голяма степен за подпомагане на разработването на 
стабилни планове за управление на защитени зони по „Натура 2000“ чрез използване 
на подходите, основани на участие, за да се гарантира подкрепа от страна на 
заинтересованите страни за постигането на целите на управление (Boccaccio et al, 
2009) и се способства за избягването на риска от конфликти, каквито са възникнали в 
няколко държави членки (Apostolopoulou and Pantis, 2009; Grodzinska-Jurczak and Cent, 
2011; Keulartz, 2009; Rauschmayer et al, 2009). 
 
Редица други държави членки са използвали еквивалентната мярка в своите ПРСР за 
периода 2007—2013 г. Мярката е била използвана широко в Германия за 
разработването на планове по „Натура 2000“, запазване/възстановяване на 
местообитания и изпълнение на програми за опазване на видовете, проекти по 
Рамковата директива за водите и консултантски услуги по опазването на природата. 
Във Франция тази мярка е използвана за финансирането на планове за управление по 
„Натура 2000“, за договори по „Натура 2000“ със собственици, които не са земеделски 

                                                      
74 Член 20 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември 2013 г. 
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или горски стопани, и за действия за повишаване на осведомеността; чрез тази мярка 
във Франция са били приложени мерки за намаляване на сблъсъците с едри месоядни 
животни. Финландските екологични НПО вече може да кандидатстват за финансиране 
по тази мярка за изготвянето на планове за управление за частни гори по 
„Натура 2000“ и например за популяризирането им като обекти за екотуризъм 
(Figeczky et al, 2010). В Уелс тази мярка беше използвана за подпомагане на 
възстановяването на пасищното блато и соленото блато в разливната зона в 
природния резерват Ynys-hir, за да се подобри достъпът на туристи и съоръженията в 
защитената зона, общественото разбиране по отношение на защитената зона и 
нейните цели, както и да се насърчи ефективна партньорска работа в целия 
туристически сектор (Allen et al. 2012b). 

Плащания за агроекология и климат (стълб 2) 

Както показва новото наименование, обхватът на тази мярка е разширен, като тя 
остава единствената задължителна мярка, която държавите членки трябва да включат 
в своите ПРСР (освен Leader)75. Преразгледаната цел на тези плащания е насочена към 
„опазването и към насърчаването на необходимите промени в селскостопанските 
практики, които имат положителен принос за околната среда и климата“.  

Добавянето на климата към мярката за агроекология е сигнал за ангажимент към 
подпомагането на селскостопанските практики за управление, допринасящи за 
приспособяване към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, 
което може стане дори още по значително, ако ЕС приеме правила за отчитане на 
емисиите на парникови газове от земеползването, промяната в земеползването и 
горското стопанство. Другите промени включват нов акцент върху груповите заявления 
от земеделски стопани и други лица, стопанисващи земи, придружени от по-големи 
разходи по трансакции, което може да спомогне за обезпечаването на управление на 
местообитания и видове по „Натура 2000“ в по-голям мащаб, ако държавите членки 
решат да ги използват. Ефективно използване на подходи за съвместни действия и 
групови заявления за агроекологични схеми вече има в Нидерландия (Franks & 
McGloin, 2006 г.). 

Мярката предлага на земеделските стопани и на други лица, стопанисващи земи, 
годишни плащания в замяна на предоставянето — чрез многогодишни ангажименти — 
на услуга, свързана с управлението на околната среда и състояща се в прилагането на 
ясно определени практики на управление. Тези практики водят до конкретна полза за 
околната среда, надвишаваща референтното ниво на защита, което вече е предвидено 
в разпоредбите и изискванията за кръстосано съответствие (за подробности относно 
референтното ниво вж. раздел 5.3). Участието е доброволно, а за получаването на 
плащане земеделските стопани трябва да подпишат договор за управление с 
управляващ орган, обикновено за пет до седем години. В договора се посочват 
изискванията към управлението на ниво стопанство, често много подробно, като може 
да се изисква планиране и водене на документация (например за използването на 

                                                      
75 Член 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември 2013 г. 
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хранителни вещества и движенията на добитъка)76. 

Мерките за агроекология и климат могат да бъдат планирани, насочени и приложени 
на национално, регионално или местно ниво. Това е една от най-гъвкавите от всички 
мерки за подпомагане по ОСП в рамките на определените от законодателството 
правила, която дава свобода на държавите членки да подхождат към екологичните 
приоритети съобразно голямото многообразие от местни биофизични, климатични, 
екологични и агрономични условия в различните стопанства и в различните 
европейски региони. Държавите членки са разработили широк диапазон от различни 
агроекологични схеми, не само в отговор на различните екологични схеми и видове 
натиск, но също така в отговор на обществените предпочитания, институционалните 
договорености и финансовия и политически натиск (IEEP, 2011).  

Редица държави членки изрично са съобразили своите агроекологични схеми към 
потребностите на управлението на защитените зони по „Натура 2000“ или 
земеделската земя с местообитания и видове по „Натура 2000“ (вж. карета 5.5 и 5.6). 
Например Испания е подпомогнала своята традиционна екстензивна селскостопанска 
система за отглеждане на овце в обработваеми земи чрез агроекологична схема 
(Caballero and Fernández-Santos, 2009). Някои държави обаче (като Гърция, Франция и 
по-голямата част от Испания) са отделили малка част от своя бюджет по ЕЗФРСР за 
агроекология (Boccaccio et al, 2009). Като цяло схемите на държавите членки за 
агроекология и климат трябва да бъдат балансирани, за да се отговори както на 
потребностите на биологичното разнообразие в целия селскостопански ландшафт, 
така и на по-редките местообитания и видове от интерес за Общността.   

Лицата, стопанисващи земи, които не са основно земеделски стопани, като частни 
организации за опазване на природата, притежават значителни територии земя, която 
е важна за биологичното разнообразие. Подпомагането за агроекология и климат 
може да се плаща не само на земеделски стопани, но също така на други лица, 
стопанисващи земи, било то индивидуално или в групи. При изготвянето на ПРСР 
трябва да се направи необходимото, за да се гарантира, че подпомагането ще бъде 
достъпно за лицата, които най-добре биха могли да извършват екологичното 
управление, което е необходимо за постигането на заложените екологични 
приоритети. Плащанията обикновено се извършват на годишна база в продължение на 
5—7 години (по-дълго, ако е необходимо за постигането или запазването на ползите за 
околната среда), но може също така да бъде под формата на фиксирана ставка или 
еднократно плащане за „преустановяване на използването на площи за търговски 
цели“. При изчисляването на плащането се включват 20 % разходи по трансакции (30 % 
за групи). 

Традиционните и местните породи добитък, особено говеда и овце, са важни за 
управлението на полуестествените пасища и тази мярка, по която се предоставя 
подпомагане за тяхното опазване и използване, представлява полезен допълнителен 
ресурс за управлението на земеделските земи в рамките на „Натура 2000“. 

                                                      
76 Получателите на агроекологични плащания трябва да спазват така също изискванията по отношение 
на използването на торове и продукти за растителна защита, които държавите членки трябва да 
определят (както се изисква по член 39, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005). 
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Агроекологичните схеми за опазването на генетичните ресурси са използвани в 
предходни ПРСР, например в Италия, Португалия, Германия и Австрия, за да 
подпомогнат значителен дял от техните национални породи говеда (Nitsch, 2006), 
например унгарското сиво и петнисто говедо, прасета Mangalica и овце Racka, които 
пасат в панонските солени степи и блата; местния естонски кон и естонската порода 
говеда в крайбрежни ливади; както и словенската схема за 14 породи животни, 
включително говеда Cika, медоносна пчела Carniolan и овцете Jezersko-Solčava, които 
пасат по алпийските ливади. Отпусканото финансиране за каракачанските овчарски 
кучета пазачи в България се е оказало важно подпомагане за местообитанията с 
екстензивна паша по приложение I. 

Успехът на схемите за агроекология и климат зависи от редица фактори. Един от най-
важните е предоставянето на съвети и обучение за земеделските стопани по 
отношение на екологичното управление, както и достатъчен технически и 
институционален капацитет за планиране на схеми и мониторинг на резултатите. 
Схемите са по-успешни, ако са планирани заедно с участието на самите земеделски 
стопани и в процеса на планиране са използвани познанията на земеделските стопани 
(вж. описаните в приложение Д проучвания на конкретни случаи в Германия, Чешката 
република, Румъния и Естония).  

Договорите за агроекология и климат не са задължителни за земеделския стопанин, а 
успешното усвояване зависи от ставките на плащанията, които отразяват реалните 
разходи за земеделския стопанин и осигуряват достатъчно подпомагане за 
поддържането на икономически нежизнеспособни селскостопански системи. 
Агроекологичните плащания се изчисляват като допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи в резултат на изискванията за управление, но начинът, по който е 
била използвана тази формула, не е бил приложим за стопанствата с много ниски 
доходи, особено в планински животновъдни стопанства с ВПС, които така или иначе 
осигуряват висококачествено управление на околната среда, но нямат пропуснати 
доходи и може да не е необходимо да се променя селскостопанската система и 
съответно да се извършват допълнителни разходи. Ако ставките на агроекологичните 
плащания не вземат предвид също така разходите за труд и фиксираните разходи на 
селскостопанската система, реалистичният избор от икономическа гледна точка за тези 
земеделски стопани е да изоставят селскостопанската дейност. Държавите членки 
биха могли да се възползват в по-голяма степен от гъвкавостта, която е предвидена в 
търговските правила, залегнали в основата на тази формула, за да отразят пълните 
разходи по продължаването на селскостопанската дейност с ВПС, когато съществува 
доказан риск от изоставяне или интензификация (Barnes et al, 2011; RSPB & Birdlife 
International, 2011). Основен елемент в изчислението на плащането, който често се 
пренебрегва от държавите членки, е допълнителното плащане за разходите по 
трансакции на земеделския стопанин (времето и усилията, вложени в сключването и 
администрирането на договора). По този начин може да се добавят още 20 % към 
изчисленото плащане (30 % за групови договори) и представлява съществено важна 
разлика от гледна точка на земеделските стопани, но много управляващи органи 
понастоящем не добавят разходи по трансакции, когато изчисляват агроекологичното 
плащане, въпреки доказателствата, че това може да окаже влияние върху усвояването 
(Keenleyside et al., 2012 г.).  
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Каре 5.5. Агроекологични схеми, предназначени за местообитания по 
„Натура 2000“ през периода 2007—2013 г. 

Румъния — управление на ливади с ВПС. Схемата включва изисквания за използването на 
традиционен оборски тор, без да се използват химически торове, събиране на сеното в 
рамките на 2 седмици след косенето, ограничаване на пашата в наводнени пасища; за 
„запазване на традиционни практики“ има предвидено допълнително плащане 
(включващо предписание да се използва само косене на ръка) (ENRD, 2010; Güthler and 
Oppermann, 2005; Riccheri, 2006). Схемата дава възможност да се запази традиционния 
вид на ландшафта с мозаечно управление на сенокосните ливади, предвиждащо 
различни дати за косене, което е идеално за процъфтяването на разнообразни 
животински и растителни съобщества. 

Словакия — управление на полуестествени пасища и ливади. Агроекологичните схеми, 
предвиждащи защитата на полуестествени и естествени затревени площи, включват 
управление, което е съобразено със седем типа затревени площи (сухи затревени площи, 
средни затревени площи, планински сенокосни ливади, влажни затревени площи на по-
ниски надморски височини, алувиални затревени площи със Cnidion, влажни затревени 
площи на по-високи надморски височини, мочурища и ливади с Molinia, високопланински 
затревени площи), които са вписани в националния регистър на затревените площи като 
полуестествени (въз основа на диагностични видове). Предписанията за управлението 
включват косене през определени дати, пастирство без използване на ограждения, забрана 
за отводняване и никакво наторяване. В мочурищата и ливадите с Molinia пашата е 
забранена. В ниските алувиални ливади и в планинските сенокосни ливади пашата е 
разрешена след първото косене. Повече от 102 000 ha полуестествени затревени площи 
вече се финансират чрез агроекологични мерки (17 млн. EUR годишно). 

Испания — поддържане на dehesas. Агроекологичните схеми, които се прилагат в 
Естремадура, Кастиля–Ла Манча и Андалусия (както и в Кастиля и Леон, където съответната 
схема е насочена към опазване на околната среда в горите), включват изисквания за 
управлението, предвиждащи нулево или ограничено отглеждане на зърнени, бобови и 
фуражни култури (обичайни в по-интензивно управлявани части на dehesas), гъстота на 
животните между 0,1 и 1,0 ЖЕ/ha и други ограничения, за да се избегне прекомерното 
използване на растителността за паша, да се гарантира запазването на особеностите на 
ландшафта (напр. каменни огради), да се запази или увеличи гъстотата на дърветата 
(Quercus, Olea), изисквания за тяхното подкастряне и възстановяване, както и управление на 
храсталаците и някои доброволни ангажименти като площи без паша или биологични 
култури. Мярката може да се съчетае с друга агроекологична схема  за защита на местните 
породи (прасета, говеда, овце и др.), които традиционно подпомагат местообитанията от 
типа dehesas, както и с биологично отглеждане на добитък. (Ecologic, 2006a; Rauschmayer et 
al, 2009; SEO and Birdlife International, 2011) 

Швеция — управление на пасища по „Натура 2000“. Швеция предлага мерки за пасища със 
специфично значение (например варовикови пасища, планински пасища, сенокосни ливади 
и влажни зони), като тези мерки се отнасят до няколко типа местообитания по 
„Натура 2000“. По отношение на горските пасища са разработени други схеми. Схемите 
насърчават приемствеността на управлението с използване на малко ресурси, което е 
подходящо за тези местообитания, като установяват изисквания по отношение на 
управлението на използването на растителността за паша и прибиране на реколтата, 
забрана за използване на пестициди и ограничения на ротационната оран.   

Обединено кралство — общински пасища във влажна пустош. Включването на общинска 
земя в агроекологична схема често е трудно, но в Уелс (Обединено кралство) 16 лица с 
право да използват общинска земя и пасящи овце върху 800 ha пусти полета, които са 
защитена зона по „Натура 2000“, са сключили 5-годишен агроекологичен договор, за да 
повишат нивата на пашата на говедата през пролетта и лятото, като целта е да се потисне 
растежът на орловата папрат и да се опасва едрата растителност, която е започнала да 

доминира във влажните пусти полета. Броят на овцете е ограничен през зимата, за да се 
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Някои агроекологични схеми, целящи запазването на местообитания с голямо 
биологично разнообразие или конкретни видове, се основават на модела за плащане 
според резултатите, така че земеделските стопани могат да решат какъв тип 
управление е необходим (вж. описаното в приложение Д проучване на конкретен 
случай в Ирландия). Този вариант може да е подходящ за типове местообитания и 
видове, при които резултатът се проследява лесно и е пряко свързан с цялостното 
състояние на местообитанието, но може да има по-голям риск за земеделските 
стопани, тъй като резултатите за околната среда могат да зависят от външни фактори 

Каре 5.6. Успешно адаптиране на агроекологичните мерки към видовете по 
„Натура 2000“ 

Франция — фуражни култури за стрепета (Tetrax tetrax). След като беше въведена 
целенасочена агроекологична схема в региона Poitou Charentes през 2004 г., в областта се 
наблюдава възстановяване на популацията на стрепета. Целта на схемата е да бъдат 
отстранени двете основни причини за намаляването на този вид птици: унищожаване на 
гнездата и глад. Вариантите включват преминаване от годишни култури към фуражни 
култури и затревени площи; ограничения на косенето на поля с люцерна; както и забрана за 
използването на инсектициди и хербициди. 

Португалия — екстензивни псевдостепи със зърнени култури за дроплата (Otis tarda) и 
други степни птици. По агроекологичната схема в рамките на зоналната програма Castro 
Verde се подпомагат земеделски стопани за запазването на традиционните 
селскостопански практики по редуване на зърнените култури и се насърчава намаленото 
използване на инсектициди и хербициди и ниските нива на пашата. В резултат на това 
популацията на дроплата (Otis tarda) в района се е удвоила. Популациите на белошипа 
ветрушка (Falco naumanni) и на стрепета (Tetrax tetrax) също са се подобрили. Това е 
постигнато въпреки факта, че ставките на плащането са недостатъчни, за да се компенсират 
ограниченията в дейностите по управление, които търпят земеделските стопани.  

Словения — опазване на овощните градини в ливади и съответните птици. По схемата се 
подпомага подкастрянето и презасаждането на дървета (мин. 50, макс. 200 дървета/ha); 
ограничения по отношение на датите за подкастряне за определените дървета; паша по 
богатите с видове пасища под дърветата при ограничена гъстота на животните; както и 
ограничения на използването на продукти за растителна защита и торове. Видовете по 
приложение I, които имат полза от традиционните овощни градини, включват домашната 
кукумявка Athene noctua, папуняка Upupa epops и въртошийката Jynx torquilla. 

Обединено кралство (Англия) — управление на затревени площи за еуфидриаса 
(Euphydryas aurinia). Популациите на пеперудата еуфидриаса, които почти са изчезнали в 
големи части на Европа поради загубата на влажни и варовикови затревени площи, са се 
стабилизирали или се увеличават в резултат на прилагането на целенасочена 
агроекологична схема. По схемата се финансират варианти на управление, с които се 
създава разнородна мозайка от участъци с ниска и висока растителност върху влажни 
варовикови затревени площи, като се използва екстензивна паша на говеда или 
традиционни породи коне, както и селективно косене и отстраняване на храсталаци.  

Източници: (Poláková et al, 2011; RSPB & Birdlife International, 2011), лично съобщение на Liga 
para a protecção da natureza (LPN); описани в приложение Д проучвания на конкретни 
случаи във връзка с управлението на земеделски земи по „Натура 2000“ 
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извън техния контрол (например метеорологични условия и миграция). Този вариант 
също така затруднява националните органи при извършването на проверка на 
съответствието и може да доведе до завишен процент грешки и намалени плащания. 
За успеха на тези схеми е необходимо те да бъдат добре планирани и да не излагат 
земеделския стопанин на твърде високо ниво на риск.  

Инвестиции в непроизводствена дейност, свързани с агроекология и климат и 
„Натура 2000“ (стълб 2) 

Тази мярка е една от най-важните от мерките за агроекология и климат и по 
„Натура 2000“, по която се предоставят годишни плащания за определено управление 
на земята без да се предлага инвестиционно подпомагане. Инвестициите за 
непроизводствена дейност за околната среда, които често се изискват „авансово“ в 
началото на петгодишен договор, може да бъдат жизненоважни за осъществимостта 
на изпълнението на изискванията за управление на земята, особено в схеми, които са 
насочени към селскостопански дейности с ВПС и местообитания и видове по 
„Натура 2000“. 

Обхватът на предишната мярка по ЕЗФРСР, който сега се представя в рамките на по-
широка инвестиционна мярка77, е разширен, за да се включат инвестиции, свързани с 
„природозащитен статус на видовете и местообитанията, свързан с 
биологичното разнообразие“, както и по-познатите „постигане на агроекологичните 
цели и целите в областта на климата“ и „увеличаване на привлекателността на 
зоните по "Натура 2000" или други системи с висока природна стойност“. 

Мярката може да се използва също така за финансиране на инфраструктура, която е 
необходима за управлението на местообитания по „Натура 2000“, като драгиране на 
влажни зони, възстановяване на системи за управление на водите, за да се възстанови 
хидрологията на влажните зони, както и пътеки за достъп, ограждения и машини. По 
нея може да бъдат покрити до 100 % от разходите за инвестиции за околната среда, 
като възстановяване или създаване на живи плетове, огради, стени и други структури, 
които са от полза за околната среда, но чиито производствени цели са незначителни 
или изобщо няма такива и съответно не са привлекателни от икономическа гледна 
точка за земеделските стопани. Мярката е използвана широко, наред с мярката за 
агроекология, а през периода 2007—2013 г. множество действия по агроекологични 
схеми бяха финансирани и по двете мерки.  

По мярката се предоставя важно финансиране за дейности по възстановяване на 
местообитания в рамките на земи по „Натура 2000“, като инвестициите може да 
включват например управление и отстраняване на храсти; възстановяване на 
традиционни структури в земеделски земи като тераси, каменни стени и кошари за 
овце; възстановяване на влажни зони, като езера, зони с тръстикова растителност, 
блата и канавки; както и възстановяване на традиционни овощни градини, маслинови 
градини и горски пасища. По отношение на управлението по „Натура 2000“ е важно да 
се отбележи, че монтажът на ограждения, водоснабдяването и други необходими 
инфраструктури за управление на добитъка може да представляват значителни 
разходи за екологичните режими на паша, особено когато се въвеждат повторно. 

                                                      
77 Член 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември 2013 г. 
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Инвестиции могат да бъдат подпомагани също така за изграждането на пешеходни 
алеи, укрития за наблюдение на птици и информация за посетителите на защитени 
зони по „Натура 2000“, други защитени зони за опазване на природата и земи с ВПС. 

Компенсаторни плащания по „Натура 2000“ (стълб 2) 

В новия регламент по стълб 2 са предвидени някои промени в мярката78, за да се 
направи опит за нейното опростяване и да се насърчи нейното използване. Лица, 
стопанисващи земи, които не са земеделски стопани, ще бъдат допустими за 
плащания, ако това е обосновано. Плащания ще може да се отпускат така също за 
„други определени защитени природни зони с екологични ограничения по отношение 
на селското стопанство или горите, които допринасят за прилагане на член 10“ от 
Директивата за местообитанията. Тези зони не трябва да надхвърлят 5 % от 
защитените зони по „Натура 2000“, които попадат в териториалния обхват на дадена 
програма. 

Тази мярка е съвсем различна от други мерки в ПРСР от гледна точка на това, че по нея 
се предоставят компенсаторни плащания за ограничения в управлението на 
земеделски земи и гори, наложени от националното законодателство за прилагане на 
Директивата за местообитанията и Директивата за птиците (както и на Рамковата 
директива за водите). Плащанията за земеделски и горски стопани или други лица, 
стопанисващи земи в зони от „Натура 2000“, зависят от официалното определяне на 
защитената зона по „Натура 2000“, както и от наличието на план за управление или 
еквивалентно законодателство, уточняващо действията за управление, които лицата, 
стопанисващи земи, са задължени по закон да извършват, за да се възстанови и запази 
благоприятното екологично състояние на въпросната защитена зона.  

Плащанията са със стандартна фиксирана ставка на хектар въз основа на пропуснатите 
доходи и/или направените разходи поради ограниченията, които са наложени от 
законодателството по „Натура 2000“ и надхвърлят изискванията за кръстосано 
съответствие с ДСЕС и минималните дейности, установени в контекста на стълб I. Те 
може да включват например ограничения на гъстотата на животните, периодите за 
паша и косене или отказване от дейности по отводняване и залесяване.  

Тази мярка може да се окаже много важна част от пакета от мерки в ПРСР, с които се 
цели подобряването на природозащитния статус на ключовите местообитания в ЕС, 
които се намират в земеделски земи. Плащанията по нея за допустимите земеделски и 
горски стопани може да се извършват по стандартизирани ставки, разходите по 
трансакции са относително ниски и се осигурява база за по-целенасочени плащания за 
агроекология и климат и за инвестиции в непроизводствена дейност, например когато 
е необходимо възстановяване на местообитание или специализирано управление на 
видове по приложение 1. Разширяването на допустимостта с цел включване на други 
територии за опазване на природата би могло да помогне за подобряването на 
свързаността на местообитанието и адаптирането на биологичното разнообразие към 
изменението на климата, но може да бъде ограничено от изискването за въвеждането 
на „екологични ограничения“. 

                                                      
78 Член 30 от Регламента за развитие на селските райони. 
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Въпреки относителната простота на тази мярка по „Натура 2000“ нейното използване 
през периода 2007—2020 г. е много ограничено в много държави членки и 
представлява само около 0,5 % от разходите за ПРСР в ЕС като цяло. Само няколко 
държави членки са разпределили значително финансиране за тази мярка в бюджетите 
на своите ПРСР за периода 2007—2013 г., а до 2009 г. само Германия, Чешката 
република, Естония, Литва и Латвия бяха достигнали своите цели79. Ирландия също е 
разпределила средства, но не е достигнала своята цел. Това се дължи отчасти на 
факта, че за много защитени зони по „Натура 2000“ все още не са определени 
изисквания за управление, което означава, че държавите членки не са имали 
възможност да отпуснат каквито и да било плащания по тази мярка (European 
Commission, 2010c). Например в ПРСР на Полша за периода 2007—2013 г. беше 
включена възможност за директни плащания по „Натура 2000“, но изпълнението ѝ 
беше отложено до момента, когато бъдат изготвени планове за управление, а 
реалните икономически разходи и ограниченията за управлението да бъдат изчислени 
(CEEweb, 2011) (за териториите по „Натура 2000“ беше предложено подпомагане в 
контекста на агроекологичните плащания за доброволни ангажименти). 

Редица държави членки са предпочели да използват доброволната агроекологична 
мярка за финансиране на управлението на защитените зони по „Натура 2000“, тъй като 
тези схеми вече са установени, не са обвързани с план за управление на защитената 
зона и предлагат по-гъвкаво финансиране. 

Плащания за хуманно отношение към животните (стълб 2) 

Мярката за хуманно отношение към животните80 може да се използва за 
подпомагането на селскостопански дейности, които осигуряват хуманно отношение 
към животните, надхвърлящо задължителните изисквания, включително водата и 
храната да са по-близки до техните естествени потребности; подобрени условия, в 
които се отглеждат животните, например пространство, места за сън, естествена 
светлина; достъп до открити пространства и т.н.  

Мярката е използвана от някои държави членки за подпомагането на животновъдни 
системи със свободна паша, включително паша в рамките на „Натура 2000“. Така 
например в Германия се предоставя подпомагане за паша на говеда по летни пасища, 
включително алпийски ливади, както и говеда и прасета в свободни обори (без 
отделения) с възможност за паша. В регион Емилия-Романя (Италия) се предоставя 
подпомагане за производителите на сирене „Parmigiano-Reggiano“, които пасат своите 
говеда в планински райони, а в Каталуня (Испания) — допълнително подпомагане за 
животновъди, развиващи биологично производство (Zemekis et al, 2007). По мярката за 
хуманно отношение към животните може също така да се предоставя подпомагане за 
използването на отпадъци за постеля, чрез което потенциално се осигурява пазар за 
окосената трева от ливади по „Натура 2000“. 

                                                      
79 Европейска мрежа за развитие на селските райони (2011 г.), Програми за развитие на селските райони 
за периода 2007—2013 г., Показатели за реализирани крайни резултати за периода 2007—2009 г. Мярка 
213: Плащания по „Натура 2000“ и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО (РДВ) (актуализирана 
през юни 2011 г.). http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-in-figures/rdp-
monitoring-indicator-tables/output-indicators/en/output-indicators_en.cfm 
80 Член 33 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември 2013 г. 
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Предотвратяване на щети по горите от горски пожари и възстановяване на 
потенциала за селскостопанско производство (стълб 2) 

Когато в съседство до земеделската земя по „Натура 2000“ има гори (или земеделската 
земя е регистрирана като горска земя), има две мерки, които могат да се използват за 
подпомагане или възстановяване на пашата в пасища, които изпълняват важна роля 
като противопожарни просеки между или с гори.  

По мярката за горите81 се предоставя подпомагане за операции по управление на 
земя, при които се запазва защитната инфраструктура като противопожарните 
просеки. Мярката, с която се подпомага възстановяването на селскостопанския 
потенциал след природни бедствия или катастрофи82, евентуално може да се използва 
за финансирането на действия за възстановяване на местообитанията след пожари, 
като възстановяване на пашата при храсталаци, които са податливи на пожари. 

5.11   Плащания по линия на ОСП за проекти за сътрудничество и местни 
партньорства  

Местните партньорства изпълняват съществено важна роля за реалното прилагане на 
управление за опазване по „Натура 2000“. По ЕЗФРСР се предвиждат различни 
възможности за финансиране на групи за действие на земеделски стопани или 
партньорства между групи земеделски стопани и други местни организации, например 
местни органи или НПО, в това число Leader, групи на производители и проекти за 
сътрудничество. Обхватът на това подпомагане включва: 

 сътрудничество (стълб 2); 

 местни партньорства — Leader (стълб 2). 

Сътрудничество (стълб 2) 

Реформата за ОСП предлага на държавите членки разширена и по-гъвкава мярка за 
проекти за сътрудничество83 с оглед на насърчаването на къси вериги на доставки и 
местни пазари, като улеснява колективните подходи към екологичните проекти и 
екологичните практики от местно до транснационално ниво. Това финансиране може 
да се комбинира с финансиране от други източници от ЕС. Подпомагането включва 
предварителни проучвания, изготвяне на планове за управление и улесняване и 
изпълнение на проекти, като първоначалния седемгодишен период може да бъде 
удължен при колективни екологични проекти. 

За много екологични приоритети е нужно подпомагане и управление в по-широк 
ландшафтен план, далеч надхвърлящ границите на отделните стопанства. За 
ефективното управление на защитените зони по „Натура 2000“ и други защитени 
територии са необходими съвместни действия между различни лица, стопанисващи 
земи (земеделски стопани, собственици на гори, публични органи, управляващи 
публични земи), като тази мярка може да е особено ценна във важни от екологична 

                                                      
81 Член 24 от Регламента за развитие на селските райони. 
82Член 18 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември 2013 г.  
83 Член 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 от 17 декември 2013 г. 



 

 114 

гледна точка области, които са изложени на риск от икономически упадък, за да се 
насърчи екологичното управление и икономическото възстановяване. 

Агроекологичните схеми биха могли да обхванат ландшафта в много по-широк план 
благодарение на регионални асоциации и обвързването на групи от лица, които не са 
земеделски стопани, както е видно от холандските екологични кооперации (Franks & 
Mc Gloin, 2007 г.) и германските асоциации за грижи за земята. Тези кооперативни 
асоциации свързват групи за опазване на природата с местни земеделски стопани и 
местни общности в целия регион и често успяват да обединят групи с противоположни 
интереси да полагат заедно грижи за защитените зони по „Натура 2000“. Като 
обединяват интересите и силите на местно ниво, асоциациите за грижи за земята в 
Бавария прилагат интегрирани и устойчиви практики за управление на земята за 
защита на определената флора и фауна и за подпомагане на устойчивото развитие. 
Местните координатори разработват проекти за конкретни типове ландшафт, в това 
число научни мерки, финансови изчисления и прилагането на агроекологични схеми. 
Те кандидатстват за наличните средства на ниво държава и упражняват надзор върху 
изпълнението на дейностите, което се извършва главно от местни земеделски стопани, 
както и следят резултатите от проекта. Основата за успешни проекти е тясното 
сътрудничество със земеделски стопани, местни общности, групи за опазване на 
природата и държавни органи. В каре 5.7 са дадени някои примери за инициативи за 
сътрудничество по „Натура 2000“. 

Каре 5.7  Успешни инициативи на сътрудничество за насърчаване на продукти и 
агротуризъм по „Натура 2000“ с помощта на Leader и интегрирано финансиране 
по ОСП 

Австрийският „Almo Genussregion“ — ресторанти от Алменланд и предлагане на пазара на 
говеждо месо  

В региона по Leader+ „Almenland Teichalm — Sommeralm“ в Стирия се произвежда говеждо с 
отлично качество върху 3 600 ha алпийски пасища. „Almo“, т.е. говедо, което се отглежда в тези 
алпийски пасища, вече е регистрирана търговска марка, а продуктът е в процес на 
сертифициране. Местната група за действие рекламира региона на Almo като „Genussregion“ 
(регион на насладата) за туристи, а качествени ресторанти и магазини предлагат местното 
говеждо „Almo“. Ключът към успеха на целия процес се е оказала откритата комуникация с 
местното население и тясното сътрудничество между общини, земеделски стопани, 
доставчици на туристически услуги, регионалната кланица и преработвателното дружество. 
Говеждото вече се продава така също на щандове в около 250 търговски обекта на национална 
верига супермаркети. 

Италианска провинция Grosseto — интегрирано развитие на селските райони 

В провинция Grosseto в района на Тоскана е възприет силно интегриран подход към 
финансирането за развитие на селските райони. Агротуристическите посещения в провинция 
Grosseto са удвоени през периода 2000—2007 г. Селският туризъм се счита за начин за 
популяризиране на местните селскостопански продукти, както и природното и историческото 
културно наследство. Добавената стойност за селското стопанство нараства с 2 % годишно. В 
същото време територията, обхващаща регионални защитени територии, се е увеличила до 
около 10 % от региона, в това число 3 регионални парка и 35 национални резервата. Районът 
се характеризира също така с богато растително биологично разнообразие. 
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Източници: (Beaufoy et al, 2011b; European Commission, 2009; Keenleyside et al, 2012; Poláková et 
al, 2011); и http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf, 
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf  

  

http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case-study_Italy_1.pdf
http://www.herbmedit.org/flora/20-047.pdf
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Като пример за сътрудничество на национално ниво може да се посочи Нидерландия, 
където са въведени колективни договори за кандидатите по агроекологичната схема. 
Целта на тези колективни договори беше да се подобри комуникацията между 
земеделските стопани и да се повиши осведомеността им по отношение на околната 
среда, за да се укрепят техните възможности за осигуряването на екологични ползи 
чрез споделяне на най-добри практики. Този подход беше определен също така за по-
ефективно средство за постигане на агроекологичните цели от гледна точка на 
разходите. Тези колективни договори са довели до множество ползи за биологичното 
разнообразие, и по-специално за местни видове като хомяка и ливадните птици, а 
също така за особеностите на ландшафта (Allen et al., 2012b).  

Местни партньорства — подходът по Leader (стълб 2) 

Подходът по Leader има сериозен потенциал за използването на местни групи за 
действие, за разработване на иновативни проекти за обучение на земеделски стопани, 
да прилагане на управление на ниво ландшафт, което е благоприятно за земята, за 
разработване и прилагане на планове за управление на „Натура 2000“, както и за 
финансиране на транснационални проекти, с които се цели да се получи информация 
относно защитените местообитания, които излизат извън държавните граници (Cooper 
et al., 2006 г.). Leader допълва агроекологичните схеми и другото финансиране за 
опазването на природата, тъй като програмата е съсредоточена върху действия, които 
са дълбоко вкоренени в местните територии, ангажира местните жители чрез 
партньорства и финансира обучение и иновации. 

Държавите членки не са използвали Leader като важен източник на финансиране на 
мерки за управление по „Натура 2000“, но тази инициатива потенциално би могла да 
осигури значителни ползи чрез насърчаване на сътрудничеството между местните 
лица и разработването на интегрирани проекти, съчетаващи опазването на природата 
с устойчивото земеползване. Например Финландия е предложила финансиране по 
Leader на НПО за управление на ливади и влажни зони по „Натура 2000“, които не са 
собственост на професионални земеделски стопани (Figeczky et al., 2010 г.). Някои 
проекти по Leader са повишили стойността на защитените зони по „Натура 2000“ чрез 
схеми за развитие на екотуризъм или програми за производство и предлагане на 
пазара на качествени местни селскостопански продукти като говеждо, чрез което се 
подпомагат традиционните селскостопански системи и свързаните с тях 
полуестествени местообитания. Все пак до момента няма много сведения за реални 
постижения по отношение на биологичното разнообразие на място (Beaufoy & 
Marsden, 2010 г.; Cooper et al., 2006 г.; Redman, 2010 г.), а схемите са били обект на 
критика поради тяхната липса на прозрачност на процедурите и прилагането 
(Европейска сметна палата, 2010 г.) и поради невключването на лица с достатъчно 
експертни познания за околната среда в местните групи за действие (Birdlife 
International, 2009a; Boccaccio et al., 2009 г.). 

Подходът по Leader обхваща създадени на местна почва публично-частни 
партньорства, изграждане на капацитет и целенасочено управление и поради това той 
има потенциала да осигури ползи за биологичното разнообразие. Мярката84 позволява 

                                                      
84 COM(2011) 627 final/3, членове 42—45. 
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на местните групи за действие по Leader (МГД) да изпълняват задачи, които са им 
възложени от управляващия орган, вследствие на което се дава възможност за 
прилагане на местно ниво на целеви екологични мерки, евентуално свързани с 
тематични подпрограми. В настоящия програмен период се признава, че изграждането 
на капацитет е от съществена важност за подхода по Leader, като тази мярка вече 
обхваща разходите за стартов комплект по Leader, изграждане на капацитет, обучение 
и работа в мрежа. 

Подходът по Leader предлага в по-голяма степен местна автономност и гъвкавост по 
отношение на преодоляването както на екологични, така и на социално-икономически 
проблеми, отколкото това може да стане с конвенционалното предоставяне на 
подпомагане по ЕЗФРСР „отгоре надолу“, достъп до средствата по Leader има широк 
кръг от заинтересовани страни от селските райони и съответно се предлагат повече 
възможности. В бъдеще проектите по Leader може в по-голяма степен да бъдат 
насочени към постигането на целите по „Натура 2000“, особено когато Leader се 
използва в комбинация с други мерки за управление на земи с оглед на 
осъществяването на екологични приоритети.  Благодарение на новата тематична 
структура на ЕЗФРСР групите по Leader в по-голяма степен са стимулирани да участват 
в дейности по управление на земи, за разлика от миналия период, през който 
дейността по Leader понякога беше ограничена до прилагането на мерки по ос 3. Тези 
мерки могат да се използват за подпомагането и подобряването на социално-
икономическата жизнеспособност на селскостопанските дейности в територии по 
„Натура 2000“ чрез предлагането на местния пазар на селскостопански продукти с 
висока стойност, земеделски екотуризъм или други инициативи като образователни 
или културни услуги. Отговорно практикуваният туризъм в територии със земеделски 
земи в рамките на „Натура 2000“ може да се окаже жизненоважен фактор за местната 
икономика и катализатор за развитието на местните пазари за висококачествени 
селскостопански продукти по „Натура 2000“, както и за съживяването на други 
социални и културни инициативи. Един от основните инструменти за постигането на 
тази цел е процесът на планиране на управлението за териториите по „Натура 2000“, в 
който потребностите на групите потребители, в това число отдих и туризъм, и на 
местните предприятия се интегрират в подходящи мерки за защита на видовете и 
местообитанията.  

Как Leader и местните групи за действие (МГД) могат да подпомогнат 
междусекторните приоритети по отношение на околната среда, които се разглеждат 
тук, може да се онагледи с два примера от Полша през програмния период 2007—
2013 г. МГД Kraina Łęgów Odrzańskich подпомагаше малки местни проекти за 
поддържане и опазване на блата и влажни зони в защитени територии, и по-
специално такива, които попадат в рамките на защитени зони по „Натура 2000“. 
Местните граждани вземат участие в планирането и управлението. МГД Wrzosowa 
Kraina поддържаше и опазваше местна защитена зона от значение за околната среда, в 
която расте пирен. Тази МГД предоставя обучение, учебни занимания и 
комуникационни дейности с оглед на опазването на тази територия. Тя подпомага 
също така местния туризъм, като изгражда пешеходни алени в зоната. Докато и двете 
посочени местни инициативи предоставят много ползи за местната околна среда, 
повечето МГД в Полша не са фокусирани върху опазването на природата. Една от 
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поуките от този програмен период в Полша е, че Leader трябва да се използва по-
широко за целите на опазването на природата. 

5.12   Други фондове на ЕС за „Натура 2000“ 

Програма LIFE  

LIFE е основен инструмент на ЕС , предназначен за финансиране на аспекти на 
околната среда, и се управлява от Европейската комисия. Въпреки че фондът е малък, 
той осигурява финансиране, служещо като катализатор за най-добри практики или 
демонстрационни проекти, с които след това се очаква да се намери дългосрочно 
финансиране от други източници. Програма LIFE за периода 2014—2020 г. е разделена 
на две подпрограми — подпрограма за околната среда и подпрограма за действия по 
климата85. Програмата за околна среда допълнително е разделена на три приоритетни 
области: околна среда и ресурсна ефективност; природа и биологично разнообразие; и 
управление и информация, свързани с околната среда. По програма LIFE се 
предоставят главно безвъзмездни средства за дейности по финансиране на проекти в 
отговор на годишни покани за представяне на предложения, но могат да бъдат 
предоставяни така също безвъзмездни средства за оперативни средства за 
организации с нестопанска цел в областта на околната среда и действията по климата. 

Програма LIFE е изиграла централна роля, за да се финансира създаването и да 
започне управлението на мрежата „Натура 2000“ (COWI, 2009). Програма LIFE има 
стратегическо значение за „Натура 2000“, тъй като по нея се финансират много 
специфични, целеви мерки за опазване, които са по-трудни за финансиране от други 
източници на ЕС, като например мониторинг и надзор, определяне и установяване на 
техники за управление, както и управление на рискове за защитени зони по 
„Натура 2000“ (Gantioler et al, 2010; Kettunen et al, 2011).  Финансирането по програма 
LIFE е особено важно за територии, в които селскостопанското управление е било 
изоставено, а разработването на управление за „Натура 2000“ не е напреднало 
достатъчно, за да се кандидатства за финансиране от други източници (Kettunen et al, 
2011).    

Основната цел на LIFE е осигуряването на примери за най-добри практики, поради 
което текущи дейности за управление, които няма вероятност да бъдат определени 
като „най-добра практика“, могат да попаднат извън обхвата на финансирането. 
Съответно положителният ефект от проекта ще бъде изгубен, ако след приключването 
на проекта подходящото управление не се подпомага от други източници, и по-
специално агроекологични схеми (COWI, 2009). Поради това разработването на 
агроекологични схеми за управлението на „Натура 2000“ е приоритет при съставянето 
на бюджета на LIFE (European Commission, 2003). В много проекти за възстановяване по 
„Натура 2000“ финансирането по програма LIFE успешно е комбинирано с 
финансирането за развиване на агроекология с цел да се гарантира дългосрочно 
финансово подпомагане (WWF & IEEP, 2009). 

                                                      
85 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за 
създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 614/2007. 
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За финансирането по LIFE се изисква 60 % съфинансиране, но за проекти, свързани с 
ключовите местообитания и видове в рамките на „Натура 2000“, се предоставят 75 %. 
Следователно трябва да се намери финансиране от други източници, а в новия 
регламент за LIFE се поставя акцент върху мобилизирането на полезни 
взаимодействия с други политики и фондове, както и върху използването на 
иновативни финансови инструменти. Това може да включва вноски в съвместно 
финансирани интегрирани проекти, които се осъществяват в голям териториален 
мащаб. Тези проекти са предназначени за прилагането на политиката в областта на 
околната среда и климата и за по-доброто интегриране на целите на тази политика в 
други области на политиката. Все по-важно ще бъде да може да се демонстрират 
добавените ползи от проектите по LIFE: през юни 2017 г. Европейската комисия ще 
направи външна независима средносрочна оценка на LIFE, а от 2018 г. националните 
разпределения ще бъдат премахнати поетапно и проектите ще се подбират от целия 
ЕС въз основа на техните качества.  

Европейски структурни фондове: Фонд за регионално развитие, Кохезионен фонд 
и Социален фонд 

Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ) 
и Европейският кохезионен фонд съставляват повече от половината от централния 
бюджет на ЕС. Общата цел на фондовете е да се насърчава икономическото и 
социалното развитие на районите, секторите и социалните групи в ЕС в неравностойно 
положение, като се намалят регионалните различия и се подкрепи структурното 
развитие и коригирането на регионалните икономики (Farmer, 2011). За периода 
2014—2020 г. фондовете са ориентирани към целите на стратегията „Европа 2020“, 
Седмата програма на Съюза за действие за околната среда и други съответни 
стратегии и планове на ЕС в областта на околната среда и климата, както са 
определени в 11 тематични цели в Регламента за общоприложими разпоредби (вж. 
раздел 5.1).   

Затова е наложително да се демонстрират по-общите ползи от инвестирането във 
финансиране за „Натура 2000“, като се обвържат дейностите за опазване на 
биологичното разнообразие с ползите от създаването на работни места (особено за 
малки предприятия), други социални ползи, нисковъглеродната икономика, 
приспособяването към изменението на климата и ефективното използване на 
ресурсите (чрез екосистемни услуги и екологосъобразна инфраструктура). Например 
приоритетите на Европейския социален фонд за подобряване на предприемачеството 
и създаването на предприятия и повишаване на институционалния капацитет и 
ефикасната публична администрация са важни за земеделската земя в рамките на 
„Натура 2000“. Съществуват много доказателства и насоки как да се демонстрират тези 
ползи за „Натура 2000“ (вж. допълнителната информация по-долу). 

По линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) се дава възможност за 
разпределяне на средства за биологично разнообразие, и по-специално по целта за 
съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ефективното използване 
на ресурсите, включително чрез природното наследство, „Натура 2000“ и 
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екологосъобразните инфраструктури86.  По линия на Европейския социален фонд 
(ЕСФ) може да се подпомага изграждането на капацитет, насочен към създаване на 
възможности за нови работни места, свързани с „Натура 2000“ и малки предприятия. 

Фондовете дават възможност също така за разпределянето на средства за 
транснационално, трансгранично и междурегионално сътрудничество, което може да 
е от полза за защитените зони и видове в рамките на „Натура 2000“ — например 
развитие на региони за екотуризъм и защита, възстановяване и управление на речни 
басейни, крайбрежни зони, морски ресурси и влажни зони. Европейските структурни 
фондове може да осигурят значително финансиране за действия по възстановяване, 
опазване, управление и мониторинг в рамките на „Натура 2000“ (European Commission, 
2011) (вж. каре 5.8). Финансирането би могло да се използва също така за 
подпомагане на екотуризма, повишаване на осведомеността и комуникация, дейности 
за обучение и образование в територии по „Натура 2000“. 

Важно е да се отбележи, че възможностите, които са идентифицирани на ниво ЕС (т.е. 
възможности по различни регламенти и членове), са само ориентировъчни. 
Приоритетите за финансиране на всеки структурен фонд се определят в оперативните 
програми на национално или регионално ниво и е съществено важно в тези програми 
да бъдат заложени правилно приоритетите за финансиране на „Натура 2000“, за да се 
гарантира наличието на средства. Всяка оперативна програма трябва да се позовава на 
рамката за приоритетни действия за „Натура 2000“ на тази държава членка. Изготвени 
са насоки за начина, по който следва да се гарантира правилното включване на 
приоритетите по „Натура 2000“ в оперативните програми (вж. допълнителната 
информация по-долу).  

През периода 2007—2020 г. по-голямата част от регионите и държавите членки 
включиха биологичното разнообразие като приоритет в своите оперативни програми и 
повечето отделиха известни средства по линия на ЕФРР за опазване на природата и 
„Натура 2000“ (INTERREG IVC SURF Nature project, 2011). Въпреки това анализът на 
финансовия период 2007—2013 г. показва, че възможностите за финансиране на 
биологичното разнообразие, които предоставят структурните фондове, не са били 
използвани пълноценно (Kettunen et al, 2011). Като цяло е трудно да се направи 
количествена оценка на това колко средства са изразходвани за „Натура 2000“ и какво 
въздействие е оказало това върху биологичното разнообразие (Kettunen et al, 2011).  

Използването на структурните и регионалните фондове на ЕС за управлението по 
„Натура 2000“ е ограничено от значителните инвестиции, които са необходими, за да 
се кандидатства за средства, както и от дългия период на чакане, докато пристигнат 
средствата. Обикновено средствата са достъпни само за проекти с голям мащаб.  

                                                      
86 Член 5 от Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 
относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта 
„Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006. Официален 
вестник на Европейския съюз L347/289-302. 
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5.13 Пазарни инструменти и иновативни инструменти 

В настоящия раздел е направен преглед на инструментите, които може да се използват 
като средство за привличане на частно финансиране за управлението на „Натура 2000“ 
и/или за повишаване на икономическата жизнеспособност на управлението на 
„Натура 2000“. За да се помогне за създаването на схема по тези инициативи, често се 
ползват средства от ЕС по една или повече от описаните по-горе мерки. Съществуват 
редица други възможни мерки, чрез които публичното финансиране и/или действията 
в областта на политиката евентуално биха могли да стимулират по-високо 
финансиране от частния сектор за биологичното разнообразие, често в комбинация с 
публично финансиране, например от организации с нестопанска цел (напр. НПО, 
фондации), филантропски дарения от компании или от селски общности (Kettunen et 
al., 2011 г.). Налице е също така важен потенциал за микрофинансиране на местни 

Каре 5.8 — Използване на средства от ЕФРР за крайбрежни местообитания по 
„Натура 2000“ през периода 2007—2013 г. 

Пример за новаторско използване на средства от ЕФРР за управление по „Натура 2000“ беше 
проектът за прилагане на Интегриран план за управление на речното устие на река Везер с 
неговите три зони от значение за Общността и трите специални защитени зони, както и 
крайбрежните градове Бремен и Бременхавен. В рамките на проекта (2010—2013 г.) е 
разработен интегриран план за управление с високо ниво на публично подпомагане и са 
възстановени редица местообитания и видове по речното устие. Средствата по ЕФРР са 
отпуснати по приоритет 2 „да се активира градската икономика и качеството на живот“ за 
дейности по възстановяване на естественото състояние на речния бряг и подобряване на 
възможностите за отдих и за възстановяване и управление на речния басейн.  

Проект Natureship, финансиран по Interreg в рамките на ЕФРР (Финландия, Швеция, Естония 
и Латвия) от 2009 г. до 2013 г., постави акцента върху новаторски подход към планирането и 
управлението на традиционния селски ландшафт по балтийското крайбрежие. Целта на 
проекта беше да се финансират решения, които са от полза за природата, опазването на 
водите, местните земеделски стопани и предприемачи, както и за населението, въз основа 
на интегрирано устойчиво планиране на крайбрежието и специален акцент върху територии 
по „Натура 2000“.  

TIDE (Развитие на речните приливи и отливи) (2010—2013 г.) беше проект по програмата за 
Северно море, финансиран по Interreg IV B в рамките на ЕФРР, за речните устия на реките 
Елба (Германия), Хъмбър (Англия), Шелда (Белгия и Нидерландия) и Везер (Германия). 
Целта на TIDE беше да се създадат инструменти за интегриране на планирането в местната 
политика, като в същото време се гарантира спазването на изискванията по „Натура 2000“ и 
Рамковата директива за водите, посредством идентифицирането на най-важните 
екосистемни услуги във всяко речно устие и свързаните ползи. По проекта бяха приложени 
редица мерки за управление и възстановяване на местообитанията в речни устиета, 
включително паша в крайбрежните блата. 

Източник: Hjerp et al., 2011 г., 
http://www.umwelt.bremen.de/de/detail.php?gsid=bremen179.c.8044.de, http://www.tide-
project.eu/, http://www.ymparisto.fi/natureship 

http://www.tide-project.eu/
http://www.tide-project.eu/
http://www.ymparisto.fi/natureship
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предприятия и кооперации, които подпомагат биологичното разнообразие, като 
например инициативи за директно предлагане на пазара. Добавената стойност, която 
се предлага на посетителите и туристите в територии по „Натура 2000“, може да се 
установи по-ефективно също така чрез интегрирани местни проекти за развитие и 
опазване. Важно съображение в това отношение е, че тези мерки като цяло трябва да 
могат по-скоро да доразвиват основите, поставени от базовата рамка на политиката и 
основните публични мерки за финансиране за управлението на земеделски земи в 
рамките на „Натура 2000“, описани в предходните раздели, отколкото да се считат за 
алтернативи. 

Плащания за схеми за екосистемни услуги 

Схемите за плащания за екосистемни услуги (схеми за ПЕУ) представляват 
договорености, чрез които бенефициерите на екосистемните услуги плащат на 
доставчиците на тези услуги, за да ги поддържат (ten Brink, 2011). Ето защо плащанията 
могат да послужат като стимул за опазване и възстановяване на биологичното 
разнообразие и местообитанията, за да се запази (или евентуално да се повиши) 
предоставянето на екосистемните услуги, които те осигуряват.   Обичайните 
екосистемни услуги, за чието подпомагане са предвидени схемите за ПЕУ, са следните: 
качество на подземните води, качество на речните води (ограничаване на оттичането 
на хранителни вещества и ерозията на почвата), както и задържане на въглерод. 
Схемите за ПЕУ може да действат между лица, стопанисващи земи, или земеделски 
стопани и публични организации (като например общински водоснабдителни 
дружества) или частни предприятия (като пивоварни), като може да се прилагат на 
местно или регионално равнище, на равнище водосборен басейн или в национален 
мащаб. Редица различни механизми за финансиране и плащане биват наричани 
„схеми за ПЕУ“, включително данъчни стимули, доброволни пазари и широки 
публични мерки като агроекологични схеми, но в настоящия раздел се говори само за 
схеми за ПЕУ, които се базират на директни плащания между бенефициери и 
доставчици. 

Схемите за ПЕУ понякога са обект на критики, че представляват замаскирани субсидии 
за насърчаване на съответствието със съществуващите стандарти и закони, които 
лицата, стопанисващи земи, и земеделските стопани следва да спазват без 
допълнителни плащания, като например мерките за управление, с които се цели да се 
ограничат емисиите на нитрати. Следователно факторите, които са критични за успеха 
на схемите за ПЕУ в Европа, включват да се осигури, че: 

 проектът на схемата се базира върху надеждна информация относно изходното 
състояние на земеползването и екосистемните услуги, за да се избегне 
надценяване на заплахата за околната среда; 

 всички основни заинтересовани страни участват в схемата; 

 плащанията са обвързани с редовен и прозрачен мониторинг на показатели, 
които по подходящ начин измерват подобрението в екосистемната(ите) 
услуга(и); 

 схемата не се използва за плащане на практиките за управление, които трябва 
да се прилагат с оглед на изпълнението на законоустановени задължения; 
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 схемата се коригира, когато съществуващите разпоредби и норми биват 
засилени; 

 схемата не се отслабва от противоречащи си политики и разпоредби, които 
причиняват влошаването на екосистемни услуги. 

За успеха на схемите е нужна прозрачност, надеждност (напр. на плащанията), 
утвърждаване на ценностите, на които се основава управлението на околната среда, 
доверие и силна ангажираност на всички основни заинтересовани страни. На практика 
схемите за ПЕУ ще могат да спрат влошаването или загубата на екосистемни услуги и 
биологично разнообразие, единствено ако са включени в по-широка група от 
инструменти на политиката, които са насочени към пълния диапазон от екосистемни 
услуги за дадена територия (ten Brink, 2011). 

Схемите за плащания за екосистемни услуги, различни от схемите за широко публично 
финансиране, все още са относително редки, но успехът на някои схеми показва 
потенциала, който имат за подпомагане и подобряване на управлението на 
земеделски земи в рамките на „Натура 2000“. Например по Програмата за устойчиво 
управление на водосборни басейни (SCaMP)87, разработена от едно водоснабдително 
дружество в Обединеното кралство в сътрудничество с RSPB, се прилага схема за 
плащане за екосистемни услуги, предвиждаща плащане за запазване на пашата в 
планинските пусти полета. Ползите за водоснабдителното дружество се изразяват в 
подобреното качество на водата, постигнато чрез намаляване на ерозията на 
торфените почви вследствие на обгарянето и прекомерното използване за паша (за 
повече информация вж. описаното в приложение Д проучване на този случай). 

Компенсиране на емисиите на въглероден диоксид и защита на богатите на 
въглерод местообитания 

Понастоящем съществуват доброволни и регулирани схеми за търговия с въглеродни 
емисии, които функционират в цяла Европа, което означава, че съхраняваният 
въглерод, ако бъде потвърден, би могъл да има икономическа и търговска стойност 
(Worrall et al, 2009). Това означава, че може да станат достъпни нови потоци доходи за 
управление на земята. Държавите — членки на ЕС, вече трябва да отчитат 
емисиите/поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в 
земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) в своите национални бюджети за 
въглерода, което е възможен стимул за засилване на защитата на богатите на въглерод 
местообитания. В същото време тези местообитания са сериозно засегнати както от 
смяната на земеползването, така и от изменението на климата (Holden et al, 2007; Reed 
et al, 2009).  

Мочурищата и пустите полета по непокътнати торфени почви може да се възползват от 
финансиране за въглеродни компенсации. В изследване, направено в Обединеното 
кралство, бяха моделирани ползите от намаляването на въглеродните емисии, 
произтичащи от целенасочени намеси в управлението на планински торфища, и беше 
оценено, че, като се имат предвид текущите разходи за възстановяване на торфищата 

                                                      
87 http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx 

http://www.unitedutilities.com/scamp.aspx


 

 124 

и стойността на компенсирането на емисиите на въглероден диоксид, вероятно в 51 % 
от тези планински райони, в които по оценки са реализирани ползи от намаляване на 
въглеродните емисии, компенсирането на емисиите на въглероден диоксид ще излезе 
на печалба в рамките на 30 години (Worrall et al, 2009). Този процент обаче зависи в 
голяма степен от използваната цена на въглерода. 

Допълнителна информация 

 Насоки за финансиране по „Натура 2000“ за периода 2007—2013 г. (скоро ще 
бъде публикуван и текстът за периода 2014—2020 г.) на адрес: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guid
ancehandbook 

 Допълнителна информация е публикувана на адрес: 
http://ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm 

 SURF Nature (2012 г.) — Наръчник за финансиране на биологичното 
разнообразие в контекста на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). 
http://www.surf-
nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2
012.pdf 

 База данни на Европейската мрежа за развитие на селските райони, съдържаща 
най-добри практики на програмите и мерките за развитие на селските райони 
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-
services/en/environmental-services_en.cfm 

 Kettunen & ten Brink (eds) (2013 г.), Социални и икономически ползи от 
защитените територии: Насоки за оценка. Routledge 

 Биологично разнообразие и опазване на местообитанията чрез прилагане на 
мерки по линия на ОСП и биологичното разнообразие. Доклад, изготвен за 
Европейската комисия, ГД „Земеделие и развитие на селските райони“. 
Институт за европейска политика в областта на околната среда (IEEP), Лондон, 
2011 г.: http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-
protection/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm#guidancehandbook
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://www.surf-nature.eu/fileadmin/SURFNATURE/Publications/FINAL_SURF_Handbook_V4_Sept_2012.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/themes/environment/environmental-services/en/environmental-services_en.cfm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/biodiversity-protection/index_en.htm
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6. ПЛАНИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА 
ПОДПОМАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В РАМКИТЕ НА 
„НАТУРА 2000“  

 

За какво се отнася настоящата глава? 
 
В настоящата глава са предоставени насоки за процеса на планиране, финансиране 
и предоставяне на подпомагане за селскостопанските системи и общности, от 
които зависи опазването на ключовите видове и местообитания по „Натура 2000“. 
Акцентът е поставен върху основните източници на финансиране, т.е. стълб 1 и 
стълб 2 на ОСП, като са направени препоръки за всеки етап от процеса.   
 

 

6.1 Стратегическо планиране на целите на опазването и определяне на приоритети 
за финансиране 

Препоръки:  

 да се осигури сътрудничество между природозащитните и селскостопанските 
органи и съответните заинтересовани страни в областта на стратегическото 
планиране за „Натура 2000“;  

 да се определят ясни стратегически цели и приоритети за опазване на 
ключовите местообитания и видове, които зависят от земеделската земя в 
рамките на „Натура 2000“; 

 рамката за приоритетни действия (РПД) да се използва като база за 
интегриране на приоритетите за финансиране на „Натура 2000“ в ЕЗФРСР и в 
другите програми за финансиране;   

   да се предприемат своевременни действия, за да се гарантира, че целите по 
„Натура 2000“ и нуждите от финансиране за периода 2014—2020 г. от ЕЗФРСР и 
другите фондове на ЕС са включени в споразумението за партньорство от 
държавата членка, представено за одобрение от Европейската комисия. 

 

Осигуряване на интегрирано стратегическо планиране за „Натура 2000“ 

Стратегическото планиране е важно за установяването на приоритетите на опазването 
и нуждите от финансиране за земеделски земи в „Натура 2000“ преди началото на 
програмния период 2014—2020 г. Това е важно, тъй като ресурсите за финансиране са 
ограничени, опазването на биологичното разнообразие трябва да се конкурира с 
много други цели, а приоритетите за националното финансиране и за финансирането 
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от ЕС се определят на ранен етап в процеса на планирането. Стратегическото 
планиране за земеделски земи в рамките на „Натура 2000“ трябва да е процес на 
сътрудничество, в който да участват органите, отговарящи за околната среда и за 
селското стопанство, и основните заинтересовани страни. 

По-долу са описани най-важните стъпки на стратегическото планиране и програмиране 
и за обезпечаването на финансиране. 

Определяне на ясни цели на опазването за земеделската земя в рамките на 
„Натура 2000“ 

В рамките на стратегическото планиране трябва да бъдат определени ясни цели и 
приоритети за опазването на национално и/или регионално ниво, като се вземе 
предвид природозащитният статус на основните селскостопански местообитания и 
видове, тяхната значимост в държавата или региона и други съответни аспекти. Важно 
е да се подпомагат съществуващи селскостопански системи, които запазват качеството 
на местообитанията, а не само територии със земеделски земи в рамките на 
„Натура 2000“, които са изложени на непосредствен риск от натиск, свързан с 
интензификация или изоставяне. Това може да се направи, като се вземе предвид 
оценката на природозащитния статус на местообитанията и видовете, направена в 
рамките на докладването по член 17, и данни за показателите за натиск като 
свързаните с риска от изоставяне. 

Целите на опазването може да бъдат определени на регионално или национално ниво 
и след това да бъдат пренесени на ниво защитена зона, т.е. към защитените зони по 
„Натура 2000“, в които се срещат целевите местообитания и видове (вж. също така 
раздел 3.1 относно определянето на целите на опазването). Предвид различията в 
условията на селскостопанска дейност и природозащитния статус, са необходими 
различни подходи за управление, като се започне от запазване на съществуващите 
селскостопански системи и практики и се стигне до възстановяване на местообитания 
и възобновяване на управлението върху изоставена земя.  

Не за всички територии е нужен план за управление на защитена зона (а в отделните 
държави членки се използват различни подходи на планиране на управлението за 
защитените зони по „Натура 2000“), но винаги трябва да се определят необходимите 
мерки за опазване за всички специални защитени зони в съответствие с член 6, 
параграф 1 от Директивата за местообитанията (вж. раздел 3.2). Важно е да се 
идентифицира състоянието на местообитанията и видовете в земеделски земи, както и 
целите на опазването, а също така да се предоставят насоки по подходящите варианти 
на управлението. Възможно е да се използва финансиране по ПРСР, за да се 
подпомогне процесът на подготовка и актуализиране на плановете за управление и 
процесите по „Натура 2000“ (вж. раздел 5.8). 

За да се запази и разшири достатъчно свързаността на местообитанието, така че 
съответните видове да се запазят или да достигнат жизнеспособна популация, мерките 
трябва да са насочени към целевите територии и да се прилагат върху достатъчно 
голяма по площ територия (Whittingham, 2007). Поради това за осигуряването на 
дългосрочния успех на опазването може да не е достатъчно мерките да са насочени 
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единствено към територии, в които понастоящем се срещат популации (RSPB & Birdlife 
International, 2011).  

Интегриране на целите на опазването на земеделски земи по „Натура 2000“ в 
съответните стратегически политики и програми и осигуряване на подходящо 
финансиране 

От съществена важност е да се идентифицират финансовите ресурси за подпомагане 
на управлението на земеделски земи в рамките на „Натура 2000“ и да се осигури 
дългосрочното икономическо оцеляване на селскостопанските системи, от които 
зависят. Идентифицирането на необходимите мерки за опазване в плановете за 
управление и други инструменти е само началото на процеса.  

В рамките за приоритетните действия на държавите членки за финансирането на 
„Натура 2000“ следва да бъдат определени стратегическите приоритети, мерките, 
които се изискват за програмния период 2014—2020 г., както и инструментите за 
финансиране, които може да се използват за прилагането на тези мерки (вж. 
раздел 3.3). За обезпечаването на съфинансиране от ЕС за периода 2014—2020 г. са 
нужни своевременни действия, преди да бъдат изготвени съответните оперативни 
програми. Програмният цикъл на програмите за развитие на селските райони за 
периода 2014—2020 г. е илюстриран на фигура 6.1. Някои държави вече са развили 
интересни подходи към интегрирането на потребностите от финансиране по 
„Натура 2000“ в съответните програми, съфинансирани от ЕС, в това число развитие на 
селските райони (вж. каре 6.1). 

Фигура 6.2. Типичен програмен цикъл на програмите за развитие на селските 
райони 
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Важно е целите на политиката по „Натура 2000“ да бъдат включени в стратегиите за 
устойчиво регионално развитие. Общностите, в които има земеделски земи в рамките 
на „Натура 2000“, могат да се възползват от инициативи като екотуризъм, които 
добавят стойност към селскостопанските продукти от земеделски земи в рамките на 
„Натура 2000“, етикети за качество и подпомагане за структури за директно 
предлагане на пазара. В някои случаи пазарните схеми, по които се предоставят 
плащания за екосистемни услуги, са доказали, че имат потенциал за подпомагане на 

Каре 6.1 Интегриране на „Натура 2000“ в програмите на ЕС за финансиране  

Словенската „Програма за управление на защитени зони по „Натура 2000“ за периода 
2007—2013 г.“ е чудесен пример за интегриран подход за планиране на опазването по 
„Натура 2000“ на национално ниво.    В рамките на програмата бяха подробно разработени 
цели на опазването, мерки за постигането на тези цели и предложения за мониторинг и 
научни изследвания за всички местообитания, видове и защитени зони по „Натура 2000“ в 
Словения. Програмата беше изготвена в сътрудничество със съответните публични служби, 
министерства и други субекти, запознати с нормативната уредба и регистъра на 
земеползването, и базирана върху подготвителните дейности и научните познания на 
експерти. Успоредно с това бяха включени определени мерки в плана за развитие на 
селските райони за периода 2007—2013 г. и в програмата за регионално развитие на 
Словения. По програмата беше направен анализ на финансовите нужди за управлението на 
„Натура 2000“, като беше конкретизирано използването както на средства на ЕС, така и на 
национални средства.  

Източник: (Министерство на околната среда и устройството на територията на Република 
Словения, 2007 г.). 
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управлението с цел опазване. За защитата на биологичното разнообразие в рамките на 
„Натура 2000“ в дългосрочен план може да е необходимо също така да се възроди 
културният и социалният капитал, като се използват възможностите на екологичните 
ценности, познанията, уменията и потенциалът за иновации, които съществуват в 
селскостопанските общности. Това може да включва начини за признаване на 
експертните познания в областта на екологията на лицата, стопанисващи земи, чрез 
награди и публичност, както и начини за насърчаване на кооперациите или 
асоциациите на земеделските стопани, за да се улесни управлението по „Натура 2000“ 
и да се получат добавени ползи. На фигура 6.1 са илюстрирани в по-широк план 
ползите от основан на общността подход към опазването по „Натура 2000“. 

Фигура 6.1 Положителни взаимодействия и ползи, които могат да бъдат 
постигнати с опазването на земеделската земя в рамките на „Натура 2000“ 
(според Mantino, 2011) 
 

 
 

6.2 Идентифициране на земеделски земи и селскостопански системи в рамките на 
„Натура 2000“ и съвместна работа със земеделските стопани 

Препоръки:  

 да се идентифицират площта и местоположението на земеделската земя в 
рамките на „Натура 2000“, включително на земята, която се използва от 
земеделски стопани, но не е заявена и не е вписана в СИЗП от 
селскостопанските органи като част от използваната земеделска площ; наскоро 
изоставените земеделски земи; както и земята извън защитената зона по 
„Натура 2000“, която е неразделна част от селскостопанската система, 
поддържаща „Натура 2000“;  
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 да се оцени настоящото състояние на земеделската земя в рамките на 
„Натура 2000“, икономическата жизнеспособност на селскостопанските системи 
по „Натура 2000“ и основните видове натиск и факторите за промяна в 
управлението на земята или земеползването;  

 да се ангажират земеделските стопани и местните общности в този процес на 
събиране на информация и да се развият отношения на партньорство, въз 
основа на които те да бъдат включени в пълна степен в планирането, 
прилагането и наблюдението на мерките за подпомагане на техните 
селскостопански системи и икономиката в селските райони. 

Идентифициране на площта и местоположението на земеделската земя в 
рамките на „Натура 2000“  

В повечето държави членки съществуващите селскостопански бази данни за вписване 
на земите и земеделските стопани, които са допустими за подпомагане по ОСП (като 
ИСАК и СИЗП), почти със сигурност не съдържат всички земеделски земи в рамките на 
„Натура 2000“. Поради това е съществено важно да се работи с местните експерти, 
самите земеделски стопани и органите, отговарящи за околната среда и за селското 
стопанство, за да се идентифицират реалните площи и местоположение на 
земеделската земя в рамките на „Натура 2000“. От полза може да са ресурси като 
регистри на местообитанията и видовете, както и снимки на земната повърхност, но на 
местно ниво нещата се познават най-добре. 

Често земеделската земя в рамките на „Натура 2000“ включва земя, използвана от 
земеделските стопани, която обаче понастоящем не е вписана от селскостопанските 
органи като използвана земеделска площ (по най-различни причини); наскоро 
изоставени земеделски земи; и земи извън защитената зона по „Натура 2000“, които са 
неразделна част от селскостопанската система, поддържаща земите в рамките на 
„Натура 2000“ (например низинни сенокосни ливади или пасища, които осигуряват 
храна през зимата за добитъка, пасящ в местообитания по „Натура 2000“ през лятото).  

Важно е също така да се идентифицират земите, използвани от земеделски стопани, 
които обаче са собственост на други лица, като общинска земя, и обработваемите 
земи или пасищата, в които безимотни животновъди пасат добитъка си през част от 
годината. В някои държави членки кадастралните регистри на земеползването може 
да не са актуални или селскостопанските земи да са записани като гора. Вписването на 
площта и местоположението на земеделската земя, свързани с „Натура 2000“, е 
първата и най-важната стъпка за обезпечаването на плащания на подпомагане, като 
информацията трябва да бъде събрана в ГИС формат, който лесно може да се 
актуализира и е съвместим със системата СИЗП, използвана от селскостопанските 
органи (вж. каре 6.2). В раздел 6.4 по-долу е разгледан важният въпрос за 
възможностите за определяне на правила за допустимост за включване на 
земеделската земя в рамките на „Натура 2000“ в плащанията по ОСП. 

Каре 6.2 — Интегриране на местообитанията в земеделската земя в рамките на 
„Натура 2000“ в административните системи на ОСП 

Национален списък на полуестествените затревени площи в Словакия: В Словакия са 
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картографирани типовете местообитания, представляващи полуестествени затревени площи, 
на национално ниво и това картографиране е включено в селскостопанската система за 
управление на земеделските парцели. Затова словашкият списък на затревените площи е не 
само един от най-добрите, които са разработени в Европа, но също така един от най-добре 
интегрираните в подпомагането за агроекология, въпреки че се нуждае от актуализиране. 
Картографирането се използва за насочване на дадена национална програма за 
агроекологични мерки за подпомагане на екстензивни селскостопански дейности на 
полуестествени затревени площи в цялата държава към районите, за които е отчетено, че имат 
минимална стойност на биологичното разнообразие (висока природна стойност), в това число 
защитени зони по „Натура 2000“. В програмата са определени специални селскостопански 
практики за конкретни типове местообитания, групирани в седем категории според списъка 
(сухи затревени площи, средни затревени площи, планински сенокосни ливади, влажни 
затревени площи на по-ниски надморски височини, алувиални затревени площи със Cnidion, 
влажни затревени площи на по-високи надморски височини, мочурища и ливади с Molinia, 
високопланински затревени площи).  

Източник: Seffer et al 2002 г., проучване на конкретен случай в Словакия в приложение Д 
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Оценяване на настоящото състояние на селскостопанската дейност в рамките 
на „Натура 2000“ и нейната икономическа жизнеспособност и идентифициране 
на основните фактори за промяна  

За да могат да определят подходящи цели, да приоритизират действия и да 
проектират програми, с помощта на които природозащитният статус на ключовите 
местообитания и видове в земеделски земи ще бъде подобрен, държавите членки 
трябва да направят свой собствен национален и/или регионален анализ на текущото 
състояние на селскостопанските системи в рамките на „Натура 2000“. В него трябва да 
се разгледа икономическата жизнеспособност на екстензивните селскостопански 
системи, както и факторите и натискът за промяна, пред които са изправени сега и за в 
бъдеще. Нерентабилните стопанства са особено уязвими на съвсем малки промени в 
обстоятелствата, които пряко ги засягат, а това може да доведе до големи промени в 
земеползването и управлението. В анализа трябва да се идентифицират районите, 
които са изложени на риск от натиск за интензифициране или изоставяне, но също 
толкова важно е да се идентифицират съществуващите селскостопански системи, 
които способстват за опазването на видовете и местообитанията, като райони със 
селскостопанска дейност с висока природна стойност (вж. раздели 2.4 и 2.5). 

Включване на земеделските стопани и местните общности и развиване на 
партньорски подход към планирането, проектирането и прилагането на мерки 
за подпомагане 

За интегрираното управление на земеделските земи в територии по „Натура 2000“ е 
нужно активното сътрудничество на селскостопанските органи и органите за опазване 
на природата/околната среда на национално и регионално ниво за определяне на 
стратегическите приоритети и разработването на подходящи мерки, но също така 
местно сътрудничество за разработването и прилагането на тези мерки. При 
разработването на подходящи инструменти и мерки земеделските стопани и лицата, 
стопанисващи земи, трябва да участват в разработването и прилагането на схемите. 
Това е от съществена важност, за да се гарантира, че механизмите за подпомагане ще 
бъдат подходящи за целта на местно ниво и че се приемат изцяло и се използват от 
местните общности. Има все повече сведения, че земеделските стопани желаят да 
имат право на глас при разработването на мерките за подпомагане и че това води до 
успешни крайни резултати (Poláková et al., 2011 г.). 

Често в политиката и инструментите за финансиране се пренебрегват начините за 
обединяване на хората и така те съответно не биват достатъчно добре признати и 
обезпечени с ресурси. В резултат на това някои общности продължават да питаят 
силно недоверие към „Натура 2000“. Това може да се преодолее само като се 
гарантира по-систематичен подход към диалога и сътрудничеството на местно ниво и 
като се създадат и използват местни организации или партньорства, които събират 
различните страни да обсъждат как практически да се интегрират всички интереси 
(както систематично се прави във Франция чрез local comités). Възможно е за 
подпомагането на този процес да се използва финансиране по ПРСР (вж. раздел 5.9). 

Принципът на партньорство вече е заложен в политиката за развитие на селските 
райони (подобно на други съответни фондове на ЕС), като е предвидено изискване 
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държавите членки и регионите да включват съответните социални, икономически и 
други подходящи органи (включително екологични организации) във всички аспекти 
на изготвянето, прилагането, мониторинга и оценяването на ПРСР. Законодателството 
за периода 2014—2020 г. изисква „партньорите“ да бъдат включвани на всеки етап от 
програмния цикъл и да бъдат членове на комитета за наблюдение. 

Благодарение на местните партньорства за прилагането на място на „Натура 2000“ 
може да се направи разликата между относително ниско ниво на успех и реално 
постигане на благоприятно природозащитно състояние и икономически 
жизнеспособна селскостопанска дейност. Селскостопанските органи и органите за 
опазване на природата, НПО, земеделски стопани и други заинтересовани страни 
работят във все по-тясно партньорство за разработването на схеми за управление на 
земята в защитените зони по „Натура 2000“, а чувството за колективна отговорност и 
активно местно участие е един от най-важните фактори за успеха на управлението на 
защитените зони (вж. каре 6.3). 

Определянето по „Натура 2000“ често е пораждало страхове и недоразумения, но има 
и някои добри примери, в които конфликтите във връзка с използването са успешно 
разрешени чрез партньорски подход на местно ниво, като различни мерки са били 
комбинирани успешно, за да се създаде ситуация, в която селскостопанската дейност в 
местообитания по „Натура 2000“ да бъде жизнеспособна от социална и икономическа 
гледна точка.  

Каре 6.3 — Участие на земеделските стопани и лицата, стопанисващи земи, при 
разработването на мерките според местните условия   

Селскостопанска дейност за опазване в Бурен (Ирландия) 

Чудесен пример за селскостопански мерки, които във висока степен са съобразени с 
опазването на определени местообитания, са защитените зони по „Натура 2000“ в района на 
Бурен, където традиционната практика да се пасат говедата през зимата отдавна се цени, тъй 
като чрез нея се запазва богатото разнообразие на съществуващите видове и местообитания в 
района. Програмата на Бурен за селскостопанска дейност за опазване (BFCP) предоставя 
съвети на земеделските стопани как от тяхната земя да увеличат до максимум ползите за 
околната среда (чрез посещение на място, разработване на планове на стопанството и 
предоставяне на насоки, основани на най-добри практики). От земеделските стопани се очаква 
по своя собствена инициатива да създават оптимални затревени площи, характеризиращи се с 
богато многообразие на видове, и да предлагат действия и приоритети. Подпомаганите 
дейности се картографират и остойностяват от обучен консултант от екипа на BFCP 
(финансиран от Службата за националните паркове и дивата флора и фауна). Иновативните 
механизми за компенсиране, които са разработени за схемата, се считат за ключови за 
постигането на желаните крайни резултати. Плановете на стопанствата вече са съвсем прости и 
ясни като са сведени само до един лист хартия, отпечатан двустранно: на едната страна има 
карта на стопанството, в която са указани важните местообитания, културните особености и 
предложените действия, а на другата е поместен списък с действия, всяко едно от които е 
остойностено.  
Източник: проучване на конкретен случай в Ирландия в приложение А и Предложение за 
програма за развитие на селските райони на Ирландия (вж. 
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/press/pressreleases/2014/DraftConsultation%20Do
cRDP14%20Jan.pdf) 
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Управление на затревени площи в природен парк Krkonoše (Чешка република)  

От 2010 г. местообитанията със затревени площи в национален парк Krkonoše и СЗЗ се 
управляват в съответствие с приоритетите за опазване и селскостопанските практики, 
определени в десетгодишния план за управление. От парка са разработили пилотен модел за 
„екологосъобразно управление“ на ниво стопанство, за да се запази и подобри състоянието на 
местообитанията чрез селскостопанска дейност, която е жизнеспособна от икономическа 
гледна точка и добре приспособена към местните условия. Целта е също така да се 
хармонизират мерките за опазване на различните видове и местообитания на ниво стопанство 
и да се избегне влошаването на биологичното разнообразие поради неподходящи 
селскостопански практики (напр. премахването на храсти може да е вредно за някои 
пеперуди). Мерките са заложени в планове на стопанствата и са насочени към затревени 
площи, характеризиращи се с богато многообразие на видове, и към избрани видове от 
национално и европейско значение (напр. Crex crex). В плана на стопанството се описват 
природните ценности, които се срещат в стопанството, и се определят подробни предписания 
към управлението за всеки участък от земеделската земя. В него се описват наличните мерки 
въз основа на съществуващите агроекологични схеми и специфични мерки, като например по-
гъвкаво късно косене, разнообразни режими на паша, подпомагане за частично косене (на 
ивици, като мозайка) и намаляване на добитъка на хектар. Планът може да включва също така 
изключения от общите правила с разрешението на органа за опазване на природата, както и 
конкретни предписания за опазването на някои видове насекоми (напр. парцели без 
управление), за защита на птиците в ливадите (напр. косене от центъра към външния 
периметър) или за обработваемата земя (напр. намалено използване на торове). От 
съществена важност за повишаването на осведомеността по отношение на околната среда е 
ефективната система за съвети, както и редовната комуникация със земеделските стопани. 
Източник: проучване на конкретен случай в Чешката република, описано в приложение Д 

 

6.3 Осигуряване на допустимост за подпомагане по ОСП и определяне на 
референтното ниво 

Препоръки:  

На основата на съвместна работа и тясно сътрудничество между органите, отговарящи 
за околната среда и за селското стопанство:  

 да се гарантира, че са взети предвид всички възможности, за да може 
идентифицираните земеделски земи по „Натура 2000“ да бъдат определени 
като част от „земеделската площ“, както е дефинирана в новия регламент, 
включително всички селскостопански площи, които естествено се поддържат в 
състояние, подходящо за паша или за обработка; както и че тази земя е вписана 
в системите СИЗП/ИСАК; 

 да се използват възможностите за гъвкавост, дадени на управляващите органи в 
селското стопанство по регламентите за ОСП, за да се гарантира, че 
земеделските стопани, които използват земя в рамките на „Натура 2000“, са 
допустими за подпомагане както по стълб 1, така и по стълб 2 по ОСП (за които 
може да има различни правила за допустимост); 

 в рамките на законодателните граници, да се определят други правила за 
допустимост по ОСП по такъв начин, че да съответстват на характеристиките на 
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земеделските земи с висока природна стойност и/или в рамките на 
„Натура 2000“;  

 да се гарантира и напълно да се разбира от земеделските стопани ясното 
разграничение между а) правните задължения за земеделските стопани според 
националното или регионалното законодателство, свързано с прилагането на 
„Натура 2000“, които следва да представляват законоустановените изисквания 
за управление (ЗИУ) на кръстосаното съответствие, свързано както с 
Директивата за птиците, така и с Директивата за местообитанията; б) друго 
национално и регионално законодателство; както и в), ако е приложимо, 
изисквания в съответствие с член 4, параграф 1, буква в), подточки ii) и iii) от 
Регламент (ЕС) № 1307/2009. 

Осигуряване на допустимост за подпомагане по линия на ОСП въз основа на 
предвидената гъвкавост в разпоредбите на ОСП 

Важно е земеделските земи по „Натура 2000“ да бъдат класифицирани като 
„земеделска площ“, не само за целите на допустимостта за плащания по ОСП, и по-
специално за подпомагане на доходите по стълб 1, а защото показателите, които ще 
бъдат определени за оценка на постигнатия ефект вследствие на използването от 
държавите членки на средства по ЕЗФРСР, вероятно ще бъдат базирани на 
земеделската площ. Земята, която не се признава за земеделска, ще бъде изключена 
от тази оценка на ефективността на финансирането по ЕЗФРСР, вследствие на което ще 
бъде по-трудно да се обоснове финансирането в следващия програмен период. 

Селскостопанските органи, които управляват финансирането по ОСП и по ЕЗФРСР на 
ниво държава членка или на регионално ниво, носят отговорност за определянето и 
прилагането на правила за допустимост на земята и бенефициерите за плащания по 
ОСП и за воденето на документация и наблюдението на разходите. Изключително 
важно е да се създаде тясно и своевременно сътрудничество между органите по 
„Натура 2000“ и селскостопанските органи, за да се гарантира, че въпросите относно 
допустимостта ще бъдат разрешени по задоволителен начин, преди предложенията за 
следващия програмен период да бъдат завършени и представени на Комисията за 
одобрение. В разпоредбите за ОСП са заложени значителни възможности за гъвкавост, 
за да може да се отговори на специфичните потребности на земеделските стопани по 
„Натура 2000“, но няма задължение за органите да ги използват за тази цел (а често 
има натиск от други селскостопански сектори за определяне на правила, които в най-
голяма степен отговарят на по-големите и по-интензивни селскостопански системи). 

Трябва да се обърне специално внимание на положението на земеделските стопани, 
които използват земята на други земеделски стопани на неформални начала или само 
през част от годината; на земеделски земи със сложни системи на владение на земята 
като съвместното ползване; както и на много местообитания с паша по „Натура 2000“, 
характеризиращи се със значителен дял на дървета и храсти, които допринасят за 
тяхната стойност от гледна точка на биологичното разнообразие, но които са били 
изключени от плащането в миналото, често поради начина, по който държавите 
членки са тълкували правилата относно наличието на дървета. 
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Каре 6.4 Съдействие на дребните земеделски стопани в рамките на 
„Натура 2000“ за получаване на достъп до плащания за подпомагане по линия на 
ОСП 

Консултантски услуги в Трансилвания (Румъния) 

Неправителствената организация Fundaţia ADEPT Transilvania в района Târnava Mare в Румъния 

е създала консултантска услуга в областта на селското стопанство, свързваща опазването на 

биологичното разнообразие, задълженията за опазване на местообитанията и видовете по 

„Натура 2000“ и подпомагането на доходите в селските райони, в сътрудничество с местните 

общности и Министерството на земеделието и развитието на селските райони (МЗРСР) и 

Министерството на околната среда и горите (МОСГ) на Румъния. Нейното виждане по въпроса 

е да се постигне опазване на биологичното разнообразие на ниво ландшафт, като се работи с 

дребните земеделски стопани за създаването на стимули за опазване на полуестествените 

местообитания, които те са създали. Услугата е помогнала на дребните земеделски стопани да 

постигнат допустимост за директни плащания по ОСП. Около 60 % от стопанствата в района са 

под минималната големина (общо 1 ha, състоящ се от парцели от минимум 0,3 ha), която се 

изисква за получаването на директни плащания по стълб 1 на ОСП в Румъния. НПО е облекчила 

обаче подготвителната работа, в рамките на която активни земеделски стопани наемат земя от 

съседи, за да изпълнят изискванията за допустимост за плащания според площта на земята, 

която управляват. Освен това общините, които притежават обща земя за паша и не отговарят 

на изискванията за плащания, са се споразумели на дългосрочни наеми с асоциации за паша, 

така че да могат последните да кандидатстват за агроекологични договори. По този начин 

големи площи земи са включени в схеми за управление, които се финансират по ОСП, и 

съответно вече не са изложени на риск от изоставяне. 

Източник: проучване на конкретен случай в Румъния, описано в приложение Д 

Определяне на референтно ниво за плащанията 

Референтното ниво за подпомагане на доходите по ОСП, плащанията за агроекология 
и климат и други плащания за площ за програмния период 2014—2020 г. са 
променени, като са въведени плащания за „екологизиране“ и преразглеждане на ДСЕС 
и ЗИУ в рамките на кръстосаното съответствие (и съответните стандарти на 
национално или регионално ниво). 

Както и при допустимостта за плащания по ОСП, съществуват възможности за 
гъвкавост в начина на определяне на стандартите за ДСЕС и на понятието „постоянно 
затревена площ“, а държавите членки трябва да вземат предвид местните условия и 
установените местни практики, което означава, че трябва да има възможност за 
приемането на определения, които в голяма степен включват земите с ВПС и такива в 
рамките на „Натура 2000“ в схеми за подпомагане по стълб 1 и 2. И в този случай ще е 
нужно тясното и своевременно сътрудничество между органите, отговарящи за 
селското стопанство и околната среда, както за определяне на постоянно затревените 
площи, така и за изготвяне на нови стандарти за кръстосано съответствие. Вариантите, 
които държавите членки имат при определяне на бюджетните тавани за различни 
схеми и ставките на плащането на хектар по тези схеми, също следва да се вземат 
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предвид. Когато се определят законоустановени задължения на земеделските стопани 
за управление на земите в рамките на „Натура 2000“, е важно да се отчете, че те са 
включени така също в базата за изчисляване на плащанията за агроекология и климат. 
Въпреки че земеделските стопани могат да бъдат компенсирани за спазването на 
правните изисквания, тези плащания по „Натура 2000“ не могат да подпомогнат 
положителното възстановяване на управлението в същата степен като плащанията за 
агроекология и климат и не могат да бъдат съгласувани с потребностите на отделните 
стопанства или местообитания, а също така няма и разпоредба за плащане на 
разходите по трансакции на земеделските стопани. Правните изисквания в 
съответствие с Директивата за местообитанията и Директивата за птиците и тези две 
мерки по ПРСР следва да бъдат разработени като интегриран пакет от подпомагане за 
„Натура 2000“, който ефективно компенсира разходите на земеделските стопани за 
опазване на природата и за положително управление. 

6.4 Разработване и насочване на единни пакети за подпомагане по ОСП за 
стопанства в рамките на „Натура 2000“ 

Препоръки:  

 да се възприеме подход на приобщаващо партньорство при разработването на 
мерки за подпомагане на „Натура 2000“, при който целевите земеделски стопани 
се включват в пълна степен и се използват техните експертни познания за 
управлението на стопанството и местообитанието; 

 да се разработят единни и интегрирани пакети за подпомагане и по двата стълба 
на ОСП, за да бъдат посрещнати специфичните нужди на селскостопанските 
системи в рамките на „Натура 2000“ и ключовите местообитания и видове, които те 
управляват. Те трябва да отговарят на местните потребности от подпомагане за: 

- продължаване на селскостопанската дейност; 
- екстензивни селскостопански системи; 
- изграждане на капацитет и добавяне на стойност към продукцията на 

стопанството; 
- селскостопанско управление на местообитания и видове по „Натура 2000“; 

 да се разгледат възможностите за обезпечаване на лесен достъп за дребните 
земеделски стопани до подходящо подпомагане и по двата стълба на ОСП; 

 да се използват вариантите на новите тематични подпрограми в рамките на ПРСР 
за планински и за дребни стопанства, за да се разработят специални варианти за 
„Натура 2000“, предвиждащи по-високи ставки на подпомагането; 

 да се гарантира, че ставките на плащанията за райони с природни ограничения 
(РПО), „Натура 2000“ мерките за агроекология и климат отразяват в пълна степен 
разходите за управление, особено когато доходите, които може да бъдат 
пропуснати са малки или никакви, и да се използва възможността към изчислените 
суми да се добавят разходите за транзакции, когато има такава възможност; 

 да се използва наличното финансиране по ефективен начин от гледна точка на 
разходите, като подпомагането се планира и насочва във възможно най-тясна 
връзка с изискванията на стопанствата и местообитанията в подходящия 
пространствен мащаб; 
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 да се използват в пълен обем възможностите за прилагане на групови и 
кооперативни подходи, по-специално когато участват няколко дребни стопанства, и 
да се насърчава подхода „отдолу нагоре“ по линия на Leader. 
 

Разработване на единни, интегрирани пакети за подпомагане  

След като са идентифицирани целевите нива, целите на опазването и нуждите от 
опазване в съответния мащаб, ще е необходимо да се разработят и подберат 
подходящи инструменти и мерки за управление за постигането на тези цели. 
Изясняването на целите е от съществена важност при разработване на ответната 
политика, насочена както към разрешаване на проблемите, така и към гарантиране на 
съгласуваност между различните мерки, особено по отношение на критериите за 
допустимост и изискванията за управление по тях. 

За селскостопанските системи по „Натура 2000“ и ключовите местообитания и видове, 
които зависят от тях, има нужда от единни, интегрирани пакети за подпомагане и по 
двата стълба на ОСП. По стълб 1 се предоставят различни видове плащания за 
подпомагане на доходите, а новата структура на ЕЗФРСР в голяма степен улеснява 
планирането на единни пакети за подпомагане по линия на ПРСР за програмния 
период 2014—2020 г. (за разлика от миналите ПРСР, при които подпомагането за 
икономически, екологични и социални цели можеше да се съчетава само при 
използването на Leader).  

Понастоящем много селскостопански системи по „Натура 2000“ са „бедните роднини“ 
на системата на ОСП поради непълния достъп до разпокъсани източници на 
подпомагане и ниските нива на плащане. Екстензивните селскостопански системи, 
които осигуряват съществуването на местообитанията по „Натура 2000“, трябва да 
бъдат жизнеспособни в икономическо и социално отношение, а това зависи от 
осигуряването на подходяща и надеждна база за плащанията по линия на ОСП за 
подпомагане на доходите и за изграждане на капацитет за стопанствата, както и от 
осигуряването на плащания за покриване на специфичните нужди на управлението на 
определени местообитания и видове.   В процеса на проектиране трябва да се 
възприеме холистичен подход към потребностите на тези стопанства, за да се създаде 
единен пакет от четири типа подпомагане, които са свързани: 

• да се осигури продължаване на селскостопанските дейности в земите в рамките 
на „Натура 2000“; 

• да се подпомогнат екстензивни селскостопански системи, свързани с ключови 
видове и местообитания; 

• да се изгради капацитет и да се добави стойност към продукцията на 
стопанствата, да се подобри икономическата устойчивост; 

• да се подпомогне специфичното управление за опазване на местообитания и 
видове по „Натура 2000“. 

Логическата структура на тази йерархия от съгласувано подпомагане е първо да се 
обезпечи селскостопанската система и нейната икономическа жизнеспособност, а след 
това да се предоставят стимули за много детайлно изложеното управление на 
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местообитанията и видовете. Диапазонът на потенциалните мерки за посрещане на 
тези потребности е илюстриран в таблица 6.1 по-долу, а всеки вид подпомагане е 
описан в глава 5. Изборът на мерки е твърде богат и ще зависи от стратегическите 
цели, характеристиките на селскостопанските системи в „Натура 2000“, заплахите, 
пред които те са изправени, и наличните възможности на икономиката в селските 
райони. 

Важно е да се възприеме подход на приобщаващо партньорство при разработването 
на мерките за подпомагане по „Натура 2000“. Успешните схеми трябва да съчетават 
някои елементи на стратегическото планиране отгоре надолу с разработването на 
подходящи практически мерки за управление отдолу нагоре. Важно е също така при 
планирането на мерките за опазване да се ползват местните познания, като целевите 
земеделски стопани участват в пълна степен и се използва тяхното разбиране за 
управлението на стопанствата и местообитанията. 

Особено е важно да се вземат предвид възможностите, с които държавите членки 
разполагат, за да се гарантира, че дребните земеделски стопани ще имат достъп до 
плащания по двата стълба на ОСП. По-горе е разгледан въпросът с допустимостта, но 
някои от тези земеделски стопани може изобщо да не са запознати с 
административната система. Изключително е важно да им се окаже съдействие от 
доверен източник в лесно достъпна форма и на подходящо място, например 
индивидуална консултация в местен офис. 

Предложените варианти по новите тематични подпрограми по ПРСР за държавите 
членки включват акцент върху планинските стопанства, като се предвиждат 
интегрирани програми за подпомагане и по-високи ставки на плащането. Съществува 
възможност в рамките на тези подпрограми да се разработят специфични мерки за 
селскостопански системи в рамките на „Натура 2000“ и други такива с ВПС, което може 
да се очертае в споразумението за партньорство с Европейската комисия и напълно да 
се развие в ПРСР. 
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Таблица 6.1 Мерки по линия на ОСП за подпомагане на селскостопанските 
системи и управлението по „Натура 2000“ (мерките, които са изписани с удебелен 
шрифт, са задължителни за държавите членки) 

Цел  Стълб 1 Стълб 2 

Да се осигури продължаване на 
селскостопанските дейности 

- Схема за основно плащане и 
схема за единно плащане на 
площ 

- Плащане за екологизиране  

- Плащания за райони с 
природни ограничения (РПО) 

- Доброволно обвързано с 
производството подпомагане  

- или, като алтернатива на 
всички директни плащания по 
стълб 1, схема за дребни 
земеделски стопани  

 

- Компенсаторно плащане за 
РПО 

Да се подпомагат екстензивни 
селскостопански системи  

- Плащане за РПО 

- Обвързани с производството 
плащания  

- Компенсаторно плащане за 
РПО 

- Биологично земеделие  

Да се изгради капацитет и да 
се добави стойност  

- Схема за млади земеделски 
стопани 

- Консултантски услуги 

- Трансфер на знания и действия 
за осведомяване 

- Инвестиции в материални 
активи 

- Развитие на стопанствата и 
предприятията 

- Създаване на групи на 
производителите 

- Схеми за качество на 
селскостопанските продукти 

- Основни услуги (изготвяне на 
планове за управление на 

„Натура 2000“/райони с ВПС) 

Специфично управление за 
опазване на местообитания и 
видове в рамките на 
„Натура 2000“ 

 - Агроекология и климат 

- Инвестиции в 
непроизводствени дейности 

- Плащания по програма „Натура 
2000“ 

- Плащания за хуманно 
отношение към животните 

- Предотвратяване на горски 
пожари и възстановяване на 
селскостопанския потенциал  
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Изчисляване на плащанията за РПО и за агроекология и климат 

Определянето на ставките за плащанията е от съществена важност за успешното 
усвояване на плащанията за екологично управление на земята в ПРСР, тъй като 
земеделските стопани няма да кандидатстват по схемите, ако считат, че ставките на 
плащанията са твърди ниски. Системата за плащане трябва да бъде прозрачна и да 
осигурява отчетност, за да се изгради доверие със земеделските стопани, с 
природозащитните организации и със широката общественост. 

Формулата за изчисляване на плащането (пропуснати доходи + направени разходи + 
разходи по трансакции на бенефициера88) и използваните данни следва да отговарят 
на разходите по настоящите нормални селскостопански практики и работата за 
опазване в областта, в която се прилага схемата. Това означава, че плащания по един и 
същ вид мярка може да варират значително от едно място до друго в зависимост от 
обстоятелствата. Много е важно да се гарантира, че ставките за плащания по мерки за 
РПО, „Натура 2000“ и агроекология и климат отразяват в пълна степен разходите за 
управлението, особено когато пропуснатите доходи са ниски или изобщо няма такива. 
Разходите по трансакции следва да се добавят към тези изчисления, тъй като те може 
да отнемат значително време на земеделските стопани по силно желани схеми, като 
тези за територии по „Натура 2000“, както и за земеделските стопани, които не 
разполагат с административна помощ. Държавите членки следва да спазват 
максималните ставки за плащане, определени в Регламента, освен ако могат да 
обосноват по-високи ставки, какъвто понякога може да е случаят в някои територии по 
„Натура 2000“, и по-специално ако те са изложени на риск от изоставяне. 

Насочване и мащаб на подпомагането 

Важно е наличното финансиране да се използва ефективно от гледна точка на 
разходите, като подпомагането се планира и насочва във възможно най-тясна връзка с 
изискванията на стопанствата и местообитанията и в подходящия пространствен 
мащаб. 

В някои ситуации хоризонтални мерки може да са полезни за определени типове 
местообитания или видове, когато няколко прости изисквания може да се прилагат в 
целия ландшафт в даден регион или държава, в който се осъществяват 
селскостопански дейности, какъвто е случаят с опазването на затревени площи в 
Словакия или балтийските ливади в Естония (вж. каре 6.5 и проучванията на конкретни 
случаи, описани в приложение Д).  

Каре 6.5 Стратегически подходи, насочени към широкомащабно опазване на 
определени местообитания  

Сътрудничество между министерствата на околната среда и на земеделието 
във връзка с ключовите местообитания в земеделски земи в Естония 

През 2001 г. Министерството на околната среда на Естония стартира национална схема за 
възстановяване и управление на балтийските крайбрежни ливади. Първата стъпка беше да се 

                                                      
88 Това е допълнителна сума в размер до 20 или 30 % в зависимост от схемата.  
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възстановят тези ливади до ниво, на което те отново ще може да се използват редовно за 
паша и да бъдат косени. Работите по възстановяването се извършваха главно от местните 
собственици на земи и от земеделските стопани, които сключиха договори за управление с 
Министерството на околната среда. След това Министерството на земеделието разработи 
специална агроекологична схема за полуестествени местообитания по естонската ПРСР (2007—
2013 г.). Много от земеделските стопани, които са започнали по схемата на Министерството на 
околната среда, впоследствие се присъединиха към схемата по ПРСР. Агроекологичната схема 
беше насочена към много по-обширна територия и обхващаше също така и други типове 
полуестествени местообитания като влажни ливади, горски ливади, алварови местообитания, 
наводнени ливади и мочурищни ливади, хвойнови гъсталаци, пусти полета и затревени площи 
върху минерални почви — всички от които представляват местообитания с висока природна 
стойност и са защитени по Директивата за местообитанията.  
Схемата се управлява от Министерството на земеделието в тясно сътрудничество с Държавния 
център за опазване на природата, който дава мнение и одобрява всяко заявление за 
агроекологично подпомагане. Основен елемент за успеха е тясното сътрудничество между 
двете министерства. До момента в агроекологичната схема са били включени около 
половината от всички крайбрежни ливади в Естония. 

Източник: Проучване на конкретен случай в Естония, описано в приложение Д  

 

В много случаи в някои райони може да са необходими по-специфични местни 
подходи, като тясно специализирани и целенасочени мерки, които са най-пригодни за 
специфичните нужди на управлението на конкретен вид или конкретно местообитание 
от дадено местоположение. Целевото насочване често е изключително важно за 
множество местообитания и видове по „Натура 2000“, тъй като те не винаги може да 
бъдат опазени посредством широко мащабни (напр. национални) агроекологични 
мерки, които преди всичко целят запазването на дадено местообитание в широк 
смисъл. Например при словашките схеми за полуестествени затревени площи беше 
установено, че хоризонталните мерки не са много ефективни, тъй като различните 
видове и местообитания често имат различни нужди, свързани с опазването, които 
може да се различават на местно ниво. Следователно целта е да се подобри 
ефективността на схемата, като се разработят по-специфични мерки, насочени към 
приоритетни области (напр. защитени зони по „Натура“), и ако е необходимо, на 
местно равнище се съгласуват (и следят) предписанията на управлението. 
Следователно за постигането на това е необходимо разработване на мерките отдолу 
нагоре чрез координиран на местно ниво диалог със земеделските стопани (каре 6.6). 

За насочване на агроекологичните мерки очевидно е необходим достъп до надеждни, 
актуални и подробни екологични данни (напр. списъци, карти на местообитания и 
атласи на видове) и поради това трябва да се проведат проучвания и да се съставят и 
картографират регистри. Подобни действия може да струват скъпо и може да изискват 
значителни инвестиции, за да се повиши капацитетът на природозащитните 
организации. Тези действия обаче биха могли да бъдат ефективни от гледна точка на 
разходите, ако чрез тях се намалява площта, за която трябва да се прилагат мерките за 
постигане на желания краен резултат по отношение на опазването. 

Каре 6.6 В голям мащаб или на местно ниво?  

Намирането на баланс между различните изисквания към управлението на различните видове 



 

 143 

и местообитания в дадена защитена зона по „Натура 2000“ може да бъде много трудно, но 
традиционното селскостопанско управление в райони, където видовете и местообитанията 
оцеляват, може да подскаже решения, които са добре приспособени към местните 
потребности. Например затревените площи в разливни равнини в Словакия са дом на 
различни видове пеперуди, включени в Директивата за местообитанията, като Maculinea 
teleius, M. nausithous и Lycaena dispar, които са тясно свързани с традиционно използваните 
алувиални ливади. Тези видове са приспособени към традиционното мозаечно косене, тъй 
като защитената зона никога не е косена изцяло наведнъж. Мозаечното управление е важно 
също така за ливадния дърдавец (Crex crex), особено в годините с по-кратки наводнени 
периоди. Обратно, други видове птици от европейско значение като червеногърбата сврачка 
(Lanius collurio) или черния щъркел (Ciconia nigra) може да имат полза от широкомащабно 
косене, защото прясно окосените затревени площи са много привлекателни източници на 
храна.  
Източник: RSPB и BirdLife International, 2011 г.) 

 

Групови и кооперативни подходи  

За осигуряването на ефективността на много схеми за управление на земи се разчита 
на значително усвояване в по-широк ландшафтен план и съвместни действия между 
различни типове лица, стопанисващи земи (земеделски стопани, собственици на гори, 
публични органи, управляващи публични земи). Поради това управляващите органи 
следва да си сътрудничат с широк кръг от заинтересовани страни, включително 
селскостопански и горски общности, във връзка с разработването на своите ПРСР, 
както и по най-добрия начин да се възползват от възможностите, които предлагат 
разпоредбите за улесняване и подпомагане на усвояването на ниво ландшафт. 
Понякога може да се окаже по-ефикасно земеделските стопани да бъдат насърчавани 
и улеснявани да се обединят в кооперации или асоциации, за да подпишат 
агроекологични споразумения, вместо да се подписват споразумения с отделни 
земеделски стопани. 

Груповите и кооперативни подходи към прилагането на мерките по ПРСР може да са 
особено полезни за „Натура“, особено когато участват множество дребни стопанства. 
Например в Румъния организацията Fundaţia ADEPT работи с дребномащабни 
земеделски стопани в защитената зона по „Натура 2000“ в Târnava Mare, за да бъдат 
включени в схеми за подпомагане, като насърчава подобрения в разработването на 
схемата за осигуряване на достъпността за дребномащабните земеделски стопани (вж. 
каре 6.4 и проучването на конкретен случай в Румъния, описано в приложение Д). 
Ролята на модераторите или координиращата организация е особено важна при 
груповите споразумения и може да се подпомага по ПРСР.  

Включването на групи от лица, които не са земеделски стопани, и възприемането на 
подход „отдолу нагоре“ към прилагането на схеми с местна насоченост може да се 
подпомагат по Leader. Нидерландските екологични кооперации добре илюстрират 
това (Franks and Mc Gloin, 2007), както и германските асоциации за грижи за земята 
(вж. каре 6.6). Тези кооперативни асоциации свързват групи за опазване на природата 
с местни земеделски стопани и местни общности в целия регион и често успяват да 
обединят групи с противоположни интереси да полагат заедно грижи за защитени 
зони по „Натура 2000“. Основата за успешни проекти е тясното сътрудничество със 
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земеделски стопани, местни общности, групи за опазване на природата и държавни 
органи. 

Каре 6.6 Партньорства за съвместни действия със земеделски стопани и с 
местни общности 

В Германия асоциациите за грижи за земята работят по прилагането на подходящи 
селскостопански мерки по „Натура 2000“ в сътрудничество със земеделските стопани и 
местните общности. Тези регионални неправителствени асоциации свързват природозащитни 
групи с местни земеделски стопани и местни общности. 155 асоциации за грижи за земята 
(поне по една във всяка федерална провинция) работят на ниво район заедно с 
20 000 земеделски стопани, повече от 3 000 местни органа и 1 000 НПО. Тези групи с често 
противоположни интереси работят заедно за прилагането на практики за интегрирано и 
устойчиво управление на земята в много защитени зони по „Натура 2000“. Например в 
Алтмюлтал — район със суха затревена площ по „Натура 2000“ в Бавария, Германия — 
асоциациите за грижи за земята са изиграли съществено важна роля за подпомагането на 
овцевъдите, които координират екстензивната паша на около 25 000 овце и произвеждат 
сертифицирано агнешко от долината Altmühl. Координацията между земеделските стопани е 
необходима също така, за да се гарантира, че мерките за управление не се изпълняват 
синхронно във всички райони, напр. косенето, така че да се осигури достатъчно разнородност 
в местообитанията, от което всички видове имат полза. 

Местните координатори за грижи за земята разработват проекти за конкретни видове 
ландшафт, в това число научни мерки, финансови изчисления и подходящи агроекологични 
схеми. Те кандидатстват за наличните средства и надзирават изпълнението на дейностите, 
което се извършва главно от местни земеделски стопани, както и следят резултатите от 
проекта. Основата за успешни проекти е тясното сътрудничество със земеделски стопани, 
местни общности, групи за опазване на природата и държавни органи. Управлението по 
„Натура 2000“ се основава на комбинация от три основни елемента на финансиране: 1) 
директни плащания, 2) програми за агроекология, 3) програми за управление на земите, 
финансирани чрез мярката за природно наследство по ЕЗФРСР. 

Източници: www.altmuehltaler-lamm.de и www.lpv.de 
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6.5 Обезпечаване на финансови, технически, консултантски и административни 
ресурси за реализацията 

Препоръки: 

 да се осигурят достатъчно финансови и други ресурси за дългосрочно 
подпомагане, включително обучен персонал на консултантските и 
разплащателните агенции, притежаващ техническите експертни познания, 
които се изискват за управлението на земята в рамките на „Натура 2000“;  

 следва да се предоставят съвети и информация чрез източници, на които 
земеделският стопанин вярва. 

Осигуряване на достатъчно финансови и други ресурси за дългосрочно 
подпомагане 

Финансирането по линия на ПРСР трябва да бъде на дългосрочна база, ако това 
изобщо е възможно, тъй като периодите без финансиране нарушават доверието 
между земеделските стопани и собствениците на земята и ги възпират да 
предприемат дългосрочни мерки (като възстановяване на местообитания). Ако няма 
достъпно дългосрочно финансиране, земеделските стопани по-скоро ще се насочат 
към мерки, чийто ефект лесно може да бъде обърнат, което в някои случаи ще доведе 
до трайна загуба на ползи, които може да са били обезпечени през срока на дадена 
схема. По този начин ще се намалят дългосрочните ползи от публичните разходи. 

От съществена важност е да се обезпечи финансиране не само за плащания на 
земеделски стопани, но също така за покриване на всички разходи по изпълнението и 
страничните разходи, направени от институцията. Някои от тези разходи се 
съфинансират от ЕЗФРСР, например консултантски услуги, обучение и придобиване на 
умения (включително обучение на консултанти и инструктори), изготвяне на планове 
за управление на „Натура 2000“ и на земи с ВПС, групова медиация и Leader. В много 
случаи тези услуги се предоставят от изпълнителите на договори с правителството, в 
това число НПО и организации на земеделски стопани (вж. глава 5 за подробности).  

Когато се разпределят ресурсите за предоставянето на подпомагане по „Натура 2000“, 
е важно да се отчете пропорционално по-високата тежест на институционалните 
разходи по трансакции, когато участват голям брой дребни земеделски стопани и 
когато както земеделските стопани, така и персоналът по изпълнението участват за 
пръв път. Ще е нужно специализирано обучение по отношение на управлението и 
селскостопанските системи по „Натура 2000“ за персонала по изпълнението, и по-
специално за персонала на разплащателната агенция, отговарящ за съответствието, 
който ще решава дали земеделските стопани са изпълнили изискванията за 
кръстосано съответствие и своите агроекологични договори и съответно може да им се 
плати. 

Следва да се осигури финансиране за наблюдение на въздействията на дейностите по 
управление на ниво стопанство. 

Предоставяне на интегрирани съвети и информация  
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Консултациите и информацията следва да се предоставят от източници, на които 
земеделският стопанин има доверие (в противен случай има вероятност да бъдат 
пренебрегнати), и винаги следва да включват съвети за опазването и съвети как то 
може да бъде интегрирано в селскостопанската система (вж. каре 6.7). Консултантите 
изпълняват съществено важна роля също така като връзка между изследователите и 
земеделските стопани, като идентифицират потребностите на земеделските стопани, 
събират практически опит и прилагат в местния контекст знанията, получени от 
научните изследвания. Трябва да се внимава, за да се гарантира, че лицата, които 
предоставят съветите, имат необходимия технически капацитет и експертни познания 
за тази цел, и по-специално за земеделската земя в рамките на „Натура 2000“. 
Консултантски услуги може да бъдат предоставяни така също от организации, 
базирани на местно ниво, като НПО и асоциации на земеделските стопани. Наличието 
на подпомагане по ОСП за съвети и информационни услуги е описано в раздел 5.6. 
Важно е също така да се използват възможностите за финансиране на 
професионалното обучение и на обучението за придобиване на умения, семинари и 
наставничество, демонстрационни дейности и посещения на стопанства, както и 
краткосрочни обмени за запознаване с управлението на стопанството. Посещенията в 
стопанства и обмените между земеделски стопани изпълняват особено важна роля за 
насърчаване на земеделските стопани да се присъединят към агроекологичните схеми, 
за повишаването на тяхната мотивация и за поощряването на креативността и 
иновациите в управленските практики за опазването (вж. описаните в приложение Д 
проучвания на конкретни случаи в Ирландия, Германия, Чешката република, Румъния, 
Австрия и Нидерландия, където са въведени ефикасни системи за съвети и редовна 
комуникация със земеделските стопани).  
 

Каре 6.7 Интегрирани съвети за земеделските стопани във връзка със селското 
стопанство и опазването  

Програма Partnerbetrieb Naturschutz в Райнланд-Пфалц, Германия 

На земеделските стопани се предлагат интегрирани съвети в областта на селското стопанство и 
опазването за цялото стопанство по инициативата Partnerbetrieb Naturschutz, както и основано 
на диалог планиране. Консултантските екипи включват консултанти, специализирани както в 
околната среда, така и в агрономията. Земеделският стопанин и консултантският екип 
провеждат диалог и правят анализ на ситуацията в цялото стопанство и заобикалящия го 
ландшафт. За цялото стопанство се разработва план за опазване, включващ анализ на 
потенциала за опазване на стопанството и цели на опазването за конкретното стопанство, като 
се използват карти и снимки от въздуха и предназначението на земята и се обръща специално 
внимание на местообитанията и видовете по „Натура 2000“ и на целите на опазването по 
Рамковата директива за водите. След това земеделският стопанин и консултантският екип 
разработват и съгласуват план за опазване за конкретното стопанство. Екипът текущо предлага 
индивидуални консултантски услуги, оценка и обратна връзка. Резултатите се измерват и 
оценяват съвместно от земеделския стопанин и екипа на годишна база. Земеделските стопани 
търсят отговори на въпроси, които са специфични за тяхното стопанство, като например какво 
ще бъде въздействието на екстензивното управление на пасищата върху млекопроизводството 
на стопанството? Какъв е смисълът от дадена мярка за управление? Какво е въздействието от 
неизвършването на нещо? Какви ресурси на околната среда, местообитания или видове мога 
да опазя в моето стопанство? Предоставянето на убедителни отговори е ключов елемент при 
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изграждането на доверие по отношение на предложените мерки за опазване. 

Източник: проучване на конкретен случай в Германия, описано в приложение Д 

6.6  Мониторинг, оценка и преразглеждане 

Препоръки:  

 да се наблюдава усвояването и покритието на мерките по отношение на всички 
съответни местообитания и видове по „Натура 2000“, да се прави проверка 
спрямо набелязаните цели и, ако целите не се постигат, да се преразгледа 
проекта и прилагането на схемата; 

 да се гарантира включването на системи за събиране на данни в процесите на 
прилагане на схемата от самото начало; 

 да се гарантира достатъчен капацитет както за мониторинг, така и оценяване на 
крайните резултати; 

 да се посочат желаните крайни резултати или „основни етапи“ и да се 
определят подходящи процедури за мониторинг и показатели, които лесно 
могат да се прилагат и разбират от земеделските стопани; 

 да се включват земеделските стопани в извършването на мониторинг, а 
резултатите и основните заключения от съответните оценки да им бъдат 
съобщавани. 

Осигуряване на ефективен мониторинг и оценка 

Ефективният мониторинг и оценката са от съществена важност, за да се оцени доколко 
мерките изпълняват съответните цели ефективно и ефикасно и да се даде възможност 
за адаптиране и прецизиране на схемите и практиките за управление с течение на 
времето.  

Мониторингът и оценката трябва да се извършват на различни нива. Редовният 
мониторинг трябва да бъде неразделна част от всяка програма за подпомагане по 
„Натура 2000“. Мониторингът дава възможност за оценка на усвояването и покритието 
на мерките, на евентуални трудности и ограничения по отношение на тяхното 
прилагане, както и въздействието им с оглед на изпълняваните цели на опазването. 
Важно е също така в подобренията, предприети в резултат на препоръките към 
управлението, да се включват научен мониторинг и резултати от научни изследвания 
(вж. каре 6.9 и раздел 4.3). 

Важно е да се разработят схеми за мониторинг, даващи възможност да се прилагат и 
на ниво стопанство, като се използват подходящи показатели, които лесно може да се 
проверяват. Включването на земеделските стопани в редовния мониторинг на 
резултатите, постигнати в резултат на прилагането от тяхна страна на нужните мерки, 
се оказва не само много ефективно, но така също и начин за подобряване на участието 
им в прилагането на схемите Комуникацията с по-широката общественост също е 
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много важна за създаването на положителен имидж на целевите видове и 
местообитания и за изразяването на внимание към лицата, които полагат усилия за 
запазването им. 

Държавите членки следва да интегрират резултатите от редовните доклади за 
мониторинг от „Натура 2000“ в механизмите за финансиране и съответно да 
пренасочат съществуващите инструменти на политиката. За тази цел по-специално е 
необходимо резултатите от мониторинга по „Натура 2000“ да се интегрират в мерките 
на селскостопанската политика, които оказват пряко въздействие върху основните 
видове и местообитания в земеделски земи в рамките на „Натура 2000“ . За да се 
осигури ефективното прилагане на интегрирана програма от комбинирани мерки, е 
важно да се разработи обща информационна система за данни, обединяваща 
селскостопански, ботанически и зооложки данни, както и данни за земеползвателите в 
рамките на „Натура 2000“. 

Мониторингът на ПРСР ще се извършва по показатели, които следва да бъдат 
определени в нова обща рамка за мониторинг и оценка (определена в актове за 
изпълнение по-късно през 2014 г.). Те трябва да се прилагат във всички държави 
членки и да включват общи контекстни показатели за териториите по „Натура 2000“, 
природозащитния статус на местообитанията в земеделски земи и селскостопанските 
дейности с ВПС. Държавите членки могат също така да разработят допълнителни 
показатели, които са от значение в съответните национални/регионални условия. В 
допълнение към тези официални изисквания за оценка процесите за вътрешен 
преглед по ускорената процедура, въведени от управляващите органи през първите 
две години от прилагането на дадена схема, могат да предложат много ефективен 
начин за идентифицирането и разрешаването на проблеми, преди те да засегнат 
прилагането, ефективността от екологична гледна точка или отношението на 
земеделските стопани.  

На национално или регионално ниво основната цел на дейностите за мониторинг и 
оценка е да се предостави обратна връзка на управителите на схемата и лицата, 
отговорни за изработването на политиката, относно това доколко схемата по 
„Натура 2000“ функционира добре и дали постига своите цели. Това реално е част от 
„процес на активно учене“, който дава възможност на управляващия орган да 
преглежда и преразглежда съществуващи схеми и мерки и да подобрява проектите на 
бъдещи схеми и мерки. Когато схемите за управление на „Натура 2000“ се въвеждат за 
пръв път, тяхната ефикасност, приемане и прилагане може да се подобрят с пилотни 
изпитвания и оценки в малък мащаб. 

Каре 6.8 Земеделските стопани и изследователите си сътрудничат за 
оптимизиране на опазването на видовете  

В Нидерландия беше въведено управление, благоприятно за хомяка, включващо ефективно 
сътрудничество между земеделските стопани и изследователите. Резултатите от 
изследванията и гъвкавите разпоредби по отношение на управлението позволиха 
въвеждането на адаптивно управление. Съветите по отношение на управлението бяха 
променени значително в хода на проекта вследствие на задълбочената информация, получена 
от изследователското наблюдение на хомяка, извършено от Alterra, Wageningen & Radboud 
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University Nijmegen. Гъвкавото управление беше възможно, защото проектът официално беше 
експеримент по разпоредбите на ЕС, позволяващ на свързаните страни да сменят 
разпоредбите и предписанията към управлението. Например в годишните договори беше 
договорена 20 m ивица за оцеляване, затова всяка година изследователите можеха да се 
обръщат към земеделските стопани, разполагащи с най-доброто местоположение, в рамките 

на което да се осигурят ползи за хомяците. 

Преките и постоянни съвети и индивидуалното подпомагане на земеделските стопани също 
допринесоха значително за успеха на проекта. По време на проекта изследователите 
уведомяваха и подпомага земеделските стопани във връзка с управлението на културите и 
други аспекти, касаещи хомяка, като отговаряха на въпроси като „Възможно ли е да се 
прибира реколтата?“ или „Намерих дупка, както трябва да направя?“. Координатор по 
хомяците извършва мониторинг, проверява искания за нови споразумения за управление и 
проверява спазването на мерките за управление на културите. 

Източник: Проучване на конкретен случай в Нидерландия, описано в приложение Д 
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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

СЪКРАЩЕНИЕ ПЪЛНО ОПИСАНИЕ 

РПО Район с природни ограничения (по-рано наричан „необлагодетелстван 
район“) 

СОП Схема за основно плащане 

ОСП Обща селскостопанска политика 

КЗП КОРИНЕ земно покритие 

ОРМО Обща рамка за мониторинг и оценка 

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕФГЗ Европейски фонд за гарантиране на земеделието 

ЕНП Екологично насочена площ 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЕСФ Европейски социален фонд 

ЕСИ фондове Европейски структурни и инвестиционни фондове 

СССС Система за съвети в селското стопанство 

БСЗ благоприятно природозащитно състояние 

ДСЕС Добро селскостопанско и екологично състояние 

ВПС Селско стопанство с висока природна стойност 

ИСАК Интегрирана система за администриране и контрол 

МГД Местна група за действие (по Leader) 

НР Необлагодетелстван район (сега РПО) 

LIFE Финансов инструмент на ЕС за околната среда 

СИЗП Система за идентификация на земеделските парцели 

ЗПЗГС Земеползване, промени в земеползването и горско стопанство 

НПО Неправителствена организация 

РПД Рамка за приоритетни действия 

ЗНП Продукт със защитено наименование за произход 

ПЕУ Плащания за екосистемни услуги 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

СЗЗ Специална защитена зона 

СЕПП Схема за единно плащане на площ 

СЗЗ Специална защитена зона от интерес за опазването 

СЕО Стратегическа екологична оценка 

МСП Малки и средни предприятия 

ЗИУ Законоустановено изискване за управление 

СЗЗ Специална защитена зона 

СЕП Схема за единно плащане 

ИЗП Използвана земеделска площ 
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