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ЦЕЛ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ 

 
Защо е необходим нов документ относно Натура 2000 и горите? 
 
Настоящият документ е изготвен в отговор на опасенията, изразени от собственици на 
гори, от лица, управляващи горски стопанства, както и от страна на природозащитници, 
по отношение на управлението на горите в зони по Натура 2000, и за да бъдат взети 
под внимание новите заплахи и възможности, възникнали след публикуването на 
предишното ръководство1. За да се преодолеят тези опасения, през 2012 г. службите 
на Комисията от ГД „Околна среда“ и ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ 
създадоха ad hoc работна група, която да обедини различни заинтересовани страни и 
да създаде възможност за провеждането на задълбочена и откровена дискусия 
относно целите по Натура 2000 и въздействието ѝ върху собствениците на земя и 
лицата, управляващи горски стопанства, чийто гори са включени в обхвата на Натура 
2000. 
 
Настоящият документ е изготвен с цел е да се очертаят по лесен за разбиране начин 
основните разпоредби във връзка с Натура 2000 в контекста на други съответни 
политики и инициативи на ЕС за горите (по-специално новата стратегия на ЕС за 
горите и общата селскостопанска политика заедно със свързания с нея нов регламент 
за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г.), както и да се отговори на 
редица въпроси и опасения, изразявани често от заинтересованите страни по 
отношение на управлението на горите в обхвата на Натура 2000. Документът също 
така има за цел да се насърчи интегрирането на природозащитните цели на Натура 
2000 в управлението на гори, попадащи в обхвата на Натура 2000, като същевременно 
се подчертава значението на взаимния обмен на информация, на разбирането и 
сътрудничеството между всички страни, засегнати от или участващи в управлението на 
горите в обхвата на Натура 2000. 
 
По този начин документът следва да спомогне за оптимизиране на управлението на 
горите в обхвата на Натура 2000 с оглед постигането на целта за благоприятен 
природозащитен статус на свързаните с горите местообитания и видове, обхванати от 
Натура 2000, което ще бъде от основно значение за постигането до 2020 г. на целите 
на ЕС за прекратяване на и обрат в намаляването на биологичното разнообразие в 
рамките на ЕС. 
 
Значението на разнообразните горски екосистеми на Европа за опазването на 
богатото, но все по-застрашено биологично разнообразие на ЕС, не е преувеличено. 
То намира отражение и във факта, че горите съставляват приблизително половината 
от мрежата Натура 2000 и че тези гори обикновено са в по-добро състояние на 
запазване в сравнение с други основни групи местообитания, като например пасищата 
и влажните зони. 
 
Съществували са и все още съществуват редица неясноти относно естеството и 
целите по Натура 2000 по отношение на мотивацията, амбициите и целите на 
различните участници. Това е довело до редица погрешни схващания и „митове“, при 
които се наблюдава склонност да се прикриват някои много основателни опасения, 
изразени от различни страни. В резултат на това много от тези опасения са останали 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_en.pdf 
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без отговор поради липсата на подходящ диалог между различните заинтересовани 
групи. 
 
Работната ad-hoc група за горите и Натура 2000 дава възможност за огласяване на 
тези различни гледни точки и за изясняване на определени неясноти по балансиран и 
прагматичен начин. Благодарение на тези усилия се очаква настоящият документ да 
доведе до по-добро разбиране на това, което се цели да бъде постигнато чрез Натура 
2000 със сътрудничеството на всички участници. В настоящия документ е отразена 
голяма част от дискусиите на работната група и се подчертават възможностите за 
всички участници за развитие на нови полезни взаимодействия чрез изграждане на 
доверие, взаимно разбиране и сътрудничество. Обменът на мнения за това как най-
добре да се прилага Натура 2000 в сферата на горите ще продължи и в контекста на 
работната група ad-hoc и в резултат на това настоящият документ може да бъде 
преразгледан в бъдеще в съответствие с новите промени и натрупания опит. 
 
Натура 2000 е за природата и хората, а не за природата без хората. Само чрез 
съвместна работа между всички заинтересовани страни ще бъде възможно да се 
възползваме изцяло от многобройните функции и услуги, които могат да предложат на 
обществото горите в обхвата на Натура 2000, както и да се гарантира, че ще запазим и 
— при необходимост — ще възстановим богатото биологично разнообразие и 
уникалното природно наследство на Европа. 
 
Авторите биха желали да изкажат благодарност на всички, които участваха в 

изготвянето на настоящия документ, за ценния им принос и гледни точки. 

 
Защо е необходим градивен диалог? 
 
За да е възможно пълното постигане на целите по Натура 2000, е необходимо по-
нататъшно развитие на партньорства и полезни взаимодействия между различни 
заинтересовани групи, като например лесовъдните и природозащитните общности. 
Съществува голямо разнообразие от различни участници, които могат да обединят 
усилията си, за да оптимизират приноса на горите в обхвата на Натура 2000 за 
постигането на целите на ЕС по отношение на опазването и възстановяването на 
биологичното разнообразие. 
По-голямата част от горите в обхвата на Натура 2000 се използват отдавна от техните 
собственици за създаване на множество ползи, включително за обществото като цяло. 
Фактът, че тези гори са включени в мрежата Натура 2000 като територии с висока 
степен на биологично разнообразие или поне с потенциал за това, показва, че в 
повечето случаи традиционното горско стопанство не само е съвместимо с опазването 
на биологичното разнообразие, но и че то може активно да допринася за тази цел. От 
друга страна, природозащитната общност е натрупала значителни знания за 
природозащитния статус на видовете и местообитанията и за начините на поддържане 
и възстановяване на благоприятен природозащитен статус. 
 
Не съществува такова нещо като типичен собственик на гора или природозащитник. И 
при двете общности се наблюдава изключително богато разнообразие от членове и 
интереси. В целия ЕС собствеността върху горите се различава много, от много малки 
и разпокъсани гори, които са частна собственост, до обширни държавни гори, и от 
много малки фамилни стопанства до големи имоти, притежавани от частни дружества. 
Скорошно проучване, проведено в 10 държави — членки на ЕС, има за цел по-добро 
характеризиране на собствениците на гори и на лицата, управляващи горски 
стопанства, в ЕС. В резултат на това в Европа могат да бъдат идентифицирани 
различни видове собственици на гори и лица, управляващи горски стопанства, с 
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различни цели и социално-икономически характеристики. Така например някои 
собственици на гори се интересуват предимно от икономическия аспект на горското 
стопанство, като отдават предпочитание на управление на горите, ориентирано към по-
интензивен дърводобив, докато други практикуват „по-близко до природата“ екологично 
управление на горите. Други собственици на гори и лица, управляващи горски 
стопанства, отдават предпочитание на аспектите, свързани с отдиха. По подобен начин 
общността на природозащитниците в по-широкия смисъл включва членове с различни 
видове интереси, знания, степен на организация и цели (Sotirov и др. 2014 г.2). 
 
Прилагането на мерките за опазване и възстановяване на горите в обхвата на Натура 
2000 ще бъде успешно само ако различните участници обединят своите съответни 
познания, ноу-хау и опит при разглеждането на такива сложни екосистеми, каквито са 
горите. За да се направи това, е необходимо всички участващи страни да доразвият 
взаимното разбиране на техните съответни нагласи и приоритети. Това може да се 
постигне само посредством постоянен и градивен диалог. 
 
За да се илюстрират различните гледни точки и по-доброто разбиране на опасенията 
на различните страни, някои експерти сред тези участници, всички от тях членове на 
работната група ad-hoc, бяха помолени да изразят очакванията си по отношение на 
настоящия документ. 

                                                 
2
 . Sotirov, S. Storch, L. Cappelmann, M. Sotomayor, M., A. Sergent, P. Deuffic; D. Kleinschmit, P. 

Edwards; A. Dhubhain; M. Favero, D. Pettenella; B. Arts, M. Hoogstra-Klein; A. Riemer; C. McDermott 
(2014 г.): Synthesis report on barriers and drivers of integrated forest management in Europe 
(Обобщаващ доклад относно препятствията и факторите за интегрирано управление на горите 
в Европа). Доклад, представен на ГД „Научни изследвания и иновации“, Европейска комисия, 
30 април 2014 г. Фрайбург: Университет на Фрайбург www.integral-project.eu 

http://www.integral-project.eu/
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 Гледни точки и очаквания на някои експерти по отношение на настоящия документ 
 
„Изготвянето на настоящия документ представлява пълноценен опит за диалог между 
заинтересованите страни, които са наясно, че има много взаимосвързани истини. Целта за по-
добро обяснение и насърчаване на полезните взаимодействия между опазването на 
биологичното разнообразие и устойчивото управление на горите е постигната по много 
балансиран начин, който предоставя изключително полезен инструмент за извършващи 
планирането лица, лица, управляващи горски стопанства, и собственици на гори в зони по 
„Натура 2000“. 
 
Enrique Valero Gutiérrez del Olmo, председател на работната група за горско стопанство Copa-Cogeca, 
Брюксел, Белгия 

 
„Надеждите ни по отношение на настоящата публикация са свързани с това, че тя ще допринесе 
за по-добро разбиране на изискванията на директивата и на необходимостта от увеличени 
усилия за опазване и за отчитане на биологичното разнообразие в гористите зони по „Натура 
2000“, ако те могат да допринесат за благоприятния природозащитен статус. Също така се 
надяваме, че ще бъде изтъкната необходимостта от повишаване на нивата на структурите и 
функциите, които са основни за приложение II, или на вписаните в червения списък горски видове 
като стари гори, мъртва дървесина и стари дървета“ 
 
Anna Lindhagen и Erik Hellberg, Шведска агенция по опазване на околната среда, Стокхолм, Швеция 

 
„Аз гледам на горите като дългосрочна динамична реалност, в която управлението и проблемите, 
свързани с опазването, са действително двете страни на една монета. Поради това очаквам от 
настоящия документ гъвкав и предпазлив подход и предполагам, че това ще бъде изпълнено. 
Диалогът между различните участващи заинтересовани групи е подобрен и трябва да продължи. 
Настоящият документ представлява добра рамка за тази цел“. 
 
Francisco Javier Ezquerra Boticario, Служба по управление на горите, Junta de Castilla y León, 
Валядолид, Испания 

 
„Конфедерацията на европейските собственици на гори (CEPF) приветства този процес за 
изготвяне на нов документ относно „Натура 2000“ и горите. Сложният и в някои случаи 
противоречив контекст поставя пред работната група предизвикателна задача. Като спомагат за 
успеха на „Натура 2000“, собствениците на гори в Европа продължават да бъдат ключови 
партньори в управлението на горите в обхвата на „Натура 2000“. 
 
Clemens v. Doderer, Конфедерация на европейските собственици на гори, Брюксел, Белгия 

 
„Благодарение на добре управлявания интерактивен процес на изготвяне на нов документ 
относно „Натура 2000“ и горите бяхме в състояние да се поучим от други заинтересовани групи и 
едновременно с това да допринесем с резултати от собствените си анализи, както и за първи път 
не само да изложим много конкретни проблеми и нужди по отношение на управлението на горите 
и „Натура 2000“, но и да представим възможни решения. Надяваме се, че този процес ще 
стимулира допълнително комуникацията между всички заинтересовани групи с оглед на 
управлението и опазването на горските ни ресурси като основа за биологично разнообразна 
околна среда и жизненоспособна екологосъобразна икономика.“ 
 
Roland Kautz, Асоциация на европейските държавни горски администрации, Брюксел, Белгия 

 
„Насоките на Европейската комисия относно зоните по „Натура 2000“ и горите са навременни. 

Собствениците на гори и лицата, управляващи горски стопанства, играят важна роля за 
осигуряване на практическото изпълнение на целите за опазване на природата в гористите зони 
по „Натура 2000“ и информацията относно споделянето на добри практики се приема със 
задоволство. Там, където управлението на целите по „Натура 2000“ включва специални подходи 

или други условия, собствениците на гори и лицата, управляващи горски стопанства, следва да 
получат признание и да бъдат възнаградени за положените усилия, когато това е възможно, за 
осигуряването на тези важни екосистемни услуги“. 
 
Pat Neville, Coillte Forest, Newtownmountkennedy, Co Wicklow, Ireland, Ирландия 

 
„Горите са дом на голяма и съществена част от нашето биологично разнообразие с много редки, 
специализирани и застрашени видове и в същото време са източник на устойчива употреба, 
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„Горите са дом на голяма и значителна част от нашето биологично разнообразие с много редки, 
биологично приспособени и застрашени видове, и същевременно те представляват ресурс за 
устойчиво използване, предоставящо ползи като дървесина и много важни екосистемни услуги. 
Гледните точки и терминологията по отношение на опазването на горския фонд и природата са 
различни и настоящият свободен обмен и процес с участието на всички заинтересовани страни 
води до насоки за по-добро съвместно разбиране и бъдещо управление на горите в обхвата на 
„Натура 2000“, което е устойчиво както по отношение на горските продукти, така и по отношение 
на горското биологично разнообразие“. 
 
 Axel Ssymank, Федерална агенция по опазване на природата, Бон, Германия 
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Каква е целта на настоящия документ и за кого е предназначен той?  
 
Настоящият документ следва да бъде в помощ на компетентните органи и ключови 
заинтересовани страни, отговорни за управлението на горите, и групите за опазване на 
околната среда, при разработването и популяризирането на системи и практики за 
управление — особено в рамките на територии по Натура 2000 — което ще помогне за 
поддържането или, по целесъобразност, за възстановяването в целия Европейски 
съюз на благоприятния природозащитен статус на местообитанията и видовете от 
значение за ЕС. Документът също така може да подпомогне държавите членки и 
регионите при изготвянето на ориентирани към Натура 2000 мерки съгласно общата 
селскостопанска политика и съгласно програмата „LIFE“ в рамките на новия програмен 
период 2014—2020 г. 
 
Документът по-специално има за цел да: 

 улесни практическото прилагане на директивите за опазване на природата, като 
предостави отговори на редица често задавани въпроси относно управлението и 
опазването на горите в обхвата на Натура 2000; 

 насърчи интегрирането на природозащитните цели по Натура 2000 в по-широк 
кръг от политики и практики в областта на горското стопанство/лесовъдството; 

 подчертае значението на взаимния обмен на информация, на разбирането и 
сътрудничеството и споделянето на най-добри практики между всички страни, 
засегнати от или участващи в определянето и прилагането на мерки за опазване по 
Натура 2000, особено между различни компетентни органи, собственици на земи и 
лица, стопанисващи земи, и природозащитната общност; 

 подчертае множеството ползи, които горите, по-специално тези в обхвата на 
Натура 2000, могат да осигурят за обществото. 

 
В директивите за птиците и за местообитанията е заложен принципът на 
субсидиарност и държавите членки са тези, които определят мерките, които трябва да 
бъдат взети, за да управляват своите зони по Натура 2000 в съответствие с тези 
директиви. В настоящия документ се съдържа преглед на това как директивите за 
опазване на природата могат да се прилагат по най-добрия начин в сферата на горите 
и се предлага набор от практически идеи и примери, основани на натрупания опит във 
връзка с добри практики от целия ЕС. Основният акцент в документа е поставен върху 
Натура 2000 и горите, както и свързаните с тях разпоредби на директивите за птиците 
и за местообитанията. 
 
Настоящият документ служи само за информационни цели и не е правно 
обвързващ. Той е изготвен посредством активен диалог с основни заинтересовани 
страни (органи, действащи в сферата на горите и околната среда, асоциации на 
собствениците на гори, организации за управление на горите, неправителствени 
организации (НПО) в областта на околната среда, учени и т.н.), с цел да се гарантира, 
че е лесен за употреба и е подходящ за целта, както и за да се засили подходът на 
партньорство. Настоящият документ не е нормативен по същността си, а по-скоро има 
за цел да предложи полезен източник на информация и съвети в помощ на органите, 
управителите на зони и гражданското общество с цел по-добро прилагане на 
разпоредбите на директивите за местообитанията и за птиците. В бъдеще документът 
може да бъде актуализиран в съответствие с придобития нов опит и най-добри 
практики.  
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Какво можете да научите от настоящия документ? 
 
Документът е разделен на три части. 
 

 В част I (глави 1, 2 и 3) се съдържа кратък преглед на Натура 2000 в контекста на 
горите. В нея се обяснява какво представлява мрежата Натура 2000, как се избират 
териториите, определени като зони по Натура 2000, и как тези зони трябва да се 
управляват в съответствие със законодателството на ЕС в областта на околната 
среда. В тази част също така се очертават целите на новата стратегия на ЕС за 
горите и на фондовете на ЕС, предназначени за горите, като например LIFE+ и 
новият Регламент за развитие на селските райони (2014—2020 г.). 

 

 В част II (глава 4), която представлява същността на документа, се предлагат 
повече целенасочени обяснения за някои от най-често задаваните въпроси във 
връзка с горите в обхвата на Натура 2000. Така например тази част има за цел да 
обясни какво могат да означават на практика правните разпоредби, свързани с 
Натура 2000, за собствениците на гори или за лицата, управляващи горски 
стопанства, и как последните могат да потърсят подкрепа от други заинтересовани 
участници и заинтересовани страни, независимо дали са органи, НПО или 
широката общественост, за работата им по управлението на техните гори в полза 
на, наред с другото, на Натура 2000. 

 

 Част III: съдържа отделен придружаващ документ, в който са включени редица 
примери и придобит опит във връзка с най-добри практики от различни държави 
членки при управлението на горите в обхвата на Натура 2000 в целия ЕС. 

 
Документът е допълнен и от няколко приложения: 
 

 Приложение 1: речник на основните термини и съкращения 
 

 Приложение 2: съдържа списък на типовете горски местообитания и видове от 
значение за ЕС, които изискват определянето на зоните по Натура 2000 и/или които 
изискват строга защита в съответствие с директивите за местообитанията и за 
птиците. 
 

 Приложение 3: в него се описват основните заплахи и видове натиск върху горите в 
ЕС. 

 
 
На читателя, който не е запознат с Натура 2000 или с новата стратегия на ЕС за 
горите или с инструментите на ЕС за финансиране, се препоръчва да прочете 
най-напред част I, за да придобие обща представа за основните изисквания и 
възможности по отношение на горите в обхвата на Натура 2000. А тези, които 
вече са добре запознати с този въпрос, могат вместо това да преминат направо 
към често задаваните въпроси в част II.  
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ЧАСТ I: 

 
Въведение в Натура 2000, политиката на ЕС за горите и  

възможностите за финансиране по отношение на горите в 
обхвата на Натура 2000 
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1. ГОРИТЕ И КОНТЕКСТЪТ НА ПОЛИТИКАТА НА 

ЕС  

 
 
1.1 Състояние на горите в ЕС3 
 
Горите и другите залесени земи в рамките на ЕС—28 понастоящем обхващат 
176 милиона хектара, което представлява около 42 % от сухоземната площ на ЕС. 
Горската покривка се различава значително в цяла Европа. Държавите членки с най-
голям процент залесени земи са Финландия и Швеция, в които приблизително три 
четвърти от сухоземната площ е покрита с гори или други залесени земи. Най-слабо 
залесените държави членки са Малта, Нидерландия, Ирландия и Обединеното 
кралство. 
 
От 1990 г. насам горските площи в Европа се увеличават постоянно в резултат на 
програмите за залесяване и естествената сукцесия на растителността след изоставяне 
на селскостопанската дейност или пасищата. Степента на биологично разнообразие на 
горите в ЕС се различава значително в зависимост от тяхното управление, история, 
възраст, структура, състав и т.н. 
 

                                                 
3
 Източник: Работен документ на службите на Комисията: Нова стратегия на ЕС за горите: за 

горите и сектора на горското стопанство, SWD (2013) 342 final 20.9.2013 г.  
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Фигура 1. Карта на европейските гори, 2006 г.: Съвместен изследователски център 
(JRC) — Европейски център за данни за горите (EFDAC) 
Може да бъде намерена на адрес: http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping 

 

 

1.1.1. Екологичен контекст на горските местообитания в Европа 
 
В естествени условия горите, с някои регионални изключения, биха били 
преобладаващият вид растителна покривка в Европа. Много горски екосистеми в 
Европа не са зависими от управлението и могат да се ръководят само от естествената 
динамика, включително естественото възстановяване и етапите на развитие, както и 
широкомащабни смущения в динамиката в резултат на пожари, бури или нашествия от 
насекоми. От друга страна, много типове горски местообитания са създадени в 
резултат на предишно управление и все още са зависими от управлението (напр. 
средиземноморски склерофилни залесени пасища и феноскандинавските залесени 
пасища). 
 
Първоначалните естествени гори в Европа се характеризират с различни модели на 
естествена динамика. Малките по мащаб пропуски в динамиката и средната по мащаб 
мозайка от различните етапи на развитие са типични за по-голямата част от 
листопадните гори, докато широкомащабните естествени смущения вероятно са 
характерни за иглолистните гори. Процесите на естествена динамика обикновено 
оформят горите като мозайка от различни микроместообитания, подпомагащи богатото 
биологично разнообразие на горите. 
 

http://forest.jrc.ec.europa.eu/activities/forest-mapping
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1.1.2 Многофункционалното горско стопанство — основен принцип в сферата на 
горите в ЕС 

 
Дълго време горите в Европа са били използвани с оглед на многобройните им 
функции, като са осигурявали редица икономически, екологични и културни ползи. Те 
осигуряват възобновяеми и екологосъобразни суровини и играят важна роля за 
икономическото развитие, трудовата заетост и просперитета в Европа, и по-специално 
в селските райони. Горите са с висока степен на биологично разнообразие или в 
случаите, когато трябва да се разглежда съществуващият натиск, поне висок 
потенциал за възстановяване на биологичното разнообразие (вж. глава 2). 
 
Горите също така имат положителен принос за качеството на живот, като осигуряват 
приятна жизнена среда, възможности за отдих и профилактични здравни грижи, като 
същевременно поддържат и подобряват полезните качества на околната среда и 
екологичните стойности. Освен това горите съхраняват голям дял от характерното за 
Европа духовно и културно наследство,. 
 
Устойчивото управление на горите допринася за едновременното постигане на 
икономически, екологични и социални цели. Устойчиво управляваните гори могат да се 
използват за производството на дървесни и недървесни продукти, отдих, лов и т.н., 
като същевременно осигуряват обществената ценност на горите или постигането на 
целите, свързани с околната среда, като подобряване на здравния статус на горите, на 
биологичното разнообразие, устойчивостта на изменението на климата, опазването на 
водите и почвите. 
 
По отношение на производството на дървен материал производителността на горите 
се различава значително в държавите членки. Средно добивът се равнява на 60—70 % 
от годишния прираст, което означава, че нарастващият запас от дървесина 
продължава да се увеличава. Въпреки това нетният годишен прираст е само един от 
показателите за производителност на горите. При изчисляването на бъдещата 
наличност на дървесина трябва да се вземат предвид и други фактори като 
разпределение по възрастов клас или достъпност на горите. 
 

Горите в Европа и особено тези в Средиземноморския регион са важен източник и на 
недървесни продукти, като например корк. И накрая, но не на последно място, те са 
преобладаващ източник на биомаса за отопление и производство на електроенергия. 
Според последните прогнози до 2020 г. се очаква общият дял на горите от цялото 
количество биомаса, използвана като възобновяем източник на енергия, да нарасне до 
66 %. Това е отразено и в значителния дял (42 % — вж. графиката) дървесни ресурси, 
които се използват за производството на енергия. 
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Фигура 2. Дървесни ресурси в ЕС-27 през 2010 г., източник EUwood, 2010 г. 
 

1.1.3 Екосистемни услуги, предоставяни на обществото от горите в ЕС 

 

Освен че са източник на преки доходи от дървесина и други продукти (храна, гориво, 
дивеч, смола, корк и т.н.) и приютяват голяма част от богатото биологично 
разнообразие на Европа, горите осигуряват изобилие от други важни ползи за 
обществото и икономиката чрез предоставянето на екосистемни услуги. 
 
Така например те предпазват почвите от ерозия и регулират водосборните басейни и 
местните хидроложки системи, като поддържат водните потоци. Те регулират местния, 
регионалния и глобалния климат, складират въглерод, защитават ценни опрашители, 
пречистват въздуха и сладководните води и ни предпазват като цяло от природни 
бедствия като лавини, свлачища, суши и наводнения. Те също така подпомагат отдиха, 
туризма и образованието. 
 
Въпреки че някои функции, продукти и услуги на горите имат пряка парична стойност 
(напр. дървесина), има други екосистемни услуги, които все още трябва да бъдат 
правилно „оценени“ и понякога са платени (напр. отдих, културно наследство, качество 
и количество на водите и почвите). В ход са редица икономически проучвания за 
оценка на стойността на екосистемните услуги. 
 
Значителен дял от намиращите се в здравословен статус екосистеми в Европа са в 
рамките на Натура 2000. Според последните проучвания на Комисията ползите, 
произтичащи по-специално от териториите в рамките на мрежата Натура 2000, се 
очаква да бъдат от порядъка на 200 до 300 милиарда евро годишно. Общата стойност 
на въглерода от всички местообитания в рамките на Натура 2000 е значително по-
висока, като горските местообитания в рамките на Натура 2000 са с най-високите 
стойности на въглерод от всички други и те са в диапазона между 318,3 и 
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610,1 милиарда евро през 2010 г. (Източник: Институт за европейска политика в 
областта на околната среда — IEEP)4. 

                                                 
4
 Информационна брошура относно „Натура 2000“: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm
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1.1.4 Собственост върху горите 

 
Около 40 % от горските площи в ЕС са публична собственост. Публичната собственост 
(община, регион/провинция, държава и т.н.) преобладава в по-голямата част от 
държавите — членки на ЕС, в Източна и Югоизточна Европа. Средният размер на 
публичните горски стопанства в ЕС е над 1000 хектара, като се наблюдават значителни 
различия между държавите. 
 
Около 60 % от горите в ЕС са частна собственост, като частните собственици на гори 
са приблизително 16 милиона. Средният размер на частните горски стопанства е 
13 хектара, но по-голямата част от горите, които са частна собственост, са по-малки от 
5 хектара5. Средният размер на горите частна собственост се различава значително в 
държавите членки — от 0,7 хектара за стопанство в България до 130 хектара за 
стопанство в Словакия6. 
 
Важно е има яснота относно големите разлики в производителността на и 
собствеността върху горите в цяла Европа, тъй като те намират отражение и в горите, 
които са определени в обхвата на мрежата Натура 2000 и следователно могат да 
окажат значително влияние върху начина, по който тези гори в обхвата на Натура 2000 
се управляват на практика.  
 

1.1.5 Основни заплахи и натиск 

 
Горите са подложени на множество видове естествен и причинен от човека натиск и 
понасят вреди, причинени от биотични и абиотични източници. 
Основните заплахи и натиск върху горите в ЕС се различават значително в различните 
региони и според перспективата (горскостопански дейности или горска екология и 
опазване на природата), но обикновено те могат да включват едно или няколко от 
посочените тук: горски пожари, бури, замърсяване на водата или въздуха, суша, 
инвазивни чуждоземни видове, вредители, болести, разпокъсване на местообитания, 
друг вид развитие на земеползването, липса на структурно и видово разнообразие, 
неустойчиво управление, липса на управление и т.н. Допълнителна информация 
относно заплахите и натиска върху горите в ЕС можете да намерите в приложение 3. 
 
В много случаи тези заплахи оказват въздействие върху биологичното разнообразие на 
горите. Съгласно настоящите познания Международният съюз за опазване на 
природата и природните ресурси (IUCN) прогнозира, че 27 % от бозайниците, 27 % от 
сапроксилните бръмбари, 10 % от влечугите и 8 % от земноводните, които са свързани 
с горите, са застрашени от изчезване в ЕС (ЕТЦ—БР, 2010 г., въз основа на IUCN, 
2009 г.). 
 
Въпреки това се прогнозира, че състоянието на биологичното разнообразие в горските 
местообитания, ще продължава да бъде по-добро като цяло от други основни групи 
местообитания, като пасища и влажни зони в цяла Европа, за което свидетелства 
наблюдаваната тенденция при често срещаните птици в Европа (вж. фигура 3). 
 

                                                 
5
 Източник: План за действие на ЕС за горите за периода 2007—2011 г. 

6
 Състояние на горите в Европа през 2011 г. Може да бъде намерено на адрес: 

http://www.foresteurope.org/full_SoEF 

http://www.foresteurope.org/full_SoEF
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Последиците от изменението на климата, които ще имат ясно изразено влияние върху 
ландшафта посредством повишаването на температурата и сушата в Южна Европа, 
вече са забележими в градиента надморска височина. Видове, обитаващи места с по-
ниска надморска височина в планините в Европа, вече страдат от намаленото 
количество на валежите и повишената температура7. 
 
Тези промени могат да намалят устойчивостта и здравния статус на горските 
екосистеми и да доведат до увеличаване на биотичните смущения, предизвикани 
например от видове вредители или инвазивни чуждоземни видове. Горите също така 
могат да станат по-податливи на абиотични смущения в резултат на по-чести бури, 
суша и горски пожари. 
 
 

 

 
 Всичко често срещани видове птици (136) 

               Често срещани видове птици, обитаващи обработваеми земи (36) 

    ----  Често срещани видове птици, обитаващи гори (29) 
 
 
Фигура 3. Често срещани видове птици в Европа — индекс на популацията (1980 = 
100) 

Източник: Европейска агенция за околна среда (http://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980) 
 
 

1.1.6 Устойчиво управление на горите (УУГ) в Европа 

 
Понастоящем около 87 % от горите в Европа са подложени в някаква степен на 
човешка намеса (ЕАОС, 2008 г.). По-голямата част от горите се управляват в 

                                                 
7
 Източник: Проекти MOTIVE и Trees4Future по седмата рамкова програма 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/common-birds-in-europe-2014-population-index-1980
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съответствие с принципите за устойчиво управление на горите (УУГ), определени и 
разработени в рамките на процеса „Forest Europe“ (предишна Министерска 
конференция за защита на горите в Европа — MCPFE), които в повечето случаи се 
допълват от национални или регионални политики или програми за горите. 
 
Устойчивото управление на горите се определя като: управлението и използването на 
горите и залесените земи по начин и в степен, даващи възможност да се съхрани 
биологичното им разнообразие, производителността, капацитетът за възстановяване, 
жизнеността и потенциалът им да изпълняват, понастоящем и в бъдеще, подходящи 
екологични, икономически и социални функции на местно, национално и глобално 
равнище, без да се причинява вреда на други екосистеми8. 
 
В рамките на ЕС са налице няколко инициативи за насърчаване и оценка на 
устойчивото управление на горите. Също така в рамките на „Forest Europe“ са 
разработени критерии и показатели за общоевропейския регион, за изготвяне на 
доклад относно изпълнението на устойчивото управление на горите по държави. 
 
Шестте общоевропейски критерия за докладване на УУГ са: 

 поддържане и целесъобразно разширяване на горските ресурси и техния принос 
към глобалния цикъл на въглерода; 

 опазване на здравния статус и жизнеността на горските екосистеми; 

 поддържане и насърчаване на производителните функции на горите (дървесни и 
недървесни); 

 съхранение, запазване и целесъобразно увеличаване на биологичното 
разнообразие в горските екосистеми; 

 поддържане, запазване и целесъобразно подобряване на защитните функции при 
управлението на горите (главно почви и води; и 

 поддържане на други социално-икономически функции и условия. 
 
Като цяло политиките или програмите за управление на горите са съсредоточени върху 
намаляването на заплахите, мерките за опазване и възстановяване, насърчаването на 
устойчивото използване, както и управлението на генетичните ресурси. Във връзка с 
това плановете за управление на горите (ПУГ) или равностойни инструменти 
представляват важен инструмент за осъществяването на устойчивото управление на 
горите на оперативно равнище. Плановете за управление на горите включват 
информация (текст, карти, таблици и графики...), събрана по време на периодичните 
инвентаризации на горите на равнището на оперативна горска единица (насаждения, 
компоненти) и операции, планирани за индивидуални насаждения или компоненти за 
постигане на целите на управлението. Следователно плановете за управление на 
горите на равнището на стопанствата са стратегически и оперативни инструменти за 
собствениците на гори и за лицата, управляващи горски стопанства. 
 
Сертифицирането на горите също е един от инструментите за документиране на 
устойчивостта на управлението на горите. То разчита на доброволно поетите 
ангажименти за спазване на принципите на устойчиво управление на горите, които се 
прилагат в определени територии. При разглеждане на сертифицираните хектари земя 
и продуктите, носещи логотипа за сертифициране, става ясно, че сертифицирането 
придобива значение с всяка изминала година. Около 50 % от горите и другите 
залесени земи в ЕС са сертифицирани от Съвета за стопанисване на горите (FSC)9 или 

                                                 
8
 Източник: Втора министерска конференция за защита на горите в Европа, 16—17 юни 1993 г., 

„Резолюция Н1 — общи насоки за устойчивото управление на горите в Европа“ 
9
 Съвет за стопанисване на горите: https://ic.fsc.org/ 



18 „Натура 2000“ и горите  

 

от Програмата за подпомагане на горските сертификационни системи (PEFC)10, 
въпреки че се наблюдават големи различия между държавите. 
 
 
1.2 Контекст на политиката на ЕС за горите 

1.2.1 Нова стратегия на ЕС за горите 

 
Въпреки отсъствието на обща политика за горите, други политики на ЕС като например 
тези в областта на развитието на селските райони, трудовата заетост, изменението на 
климата, енергетиката, водите и биологичното разнообразие оказват влияние върху 
решенията на държавите членки по отношение на горите. Поради това през 1998 г. 
беше приета първа стратегия на ЕС за горите11. Като изхожда от принципа на 
субсидиарност и идеята за споделената отговорност, стратегията създава рамка за 
свързани с горите действия в подкрепа на устойчивото управление на горите. Планът 
за действие за горите12, който обхваща периода 2007—2011 г., беше основният 
инструмент за осъществяването на стратегията. 
 
От приемането ѝ преди 15 години горите бяха засегнати от значителни социални и 
политически промени, както и от нарастващия брой на свързаните с гората политики, 
които заедно допринесоха за създаването на по-сложна среда за политиката за горите. 
В отговор на тези нови предизвикателства на 20 септември 2013 г. Европейската 
комисия прие нова стратегия на ЕС за горите13. 
 
Стратегията на ЕС за горите включва следните приоритетни територии: 
 
Устойчивото управление на горите допринася за постигането на първостепенни 
цели на обществото 
1. Подкрепа за нашите селски и градски общности. 
2. Насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта на отраслите на ЕС, 

свързани с горското стопанство, на биоенергията и на екологичната икономика в по-
широк аспект. 

3. Горите в контекста на изменението на климата. 
4. Опазване на горите и подобряване на екосистемните услуги. 
 
Подобряване на базата от знания 
5. Какво представляват нашите гори и как се променят те? 
6. Ново и иновативно горско стопанство и продукти с висока добавена стойност. 
 
Насърчаване на координацията и комуникацията  
7. Съвместна работа за съгласувано управление и по-добро разбиране на нашите 

гори. 
8. Горите от глобална гледна точка. 
 
Приоритет 4 „Опазване на горите и подобряване на екосистемните услуги“ се отнася за 
Натура 2000, като се подчертава, че държавите членки „до 2020 г. следва да постигнат 
значително и измеримо подобрение в природозащитния статус на горските видове и 
местообитания чрез пълното прилагане на законодателството на ЕС за защита на 
природата и чрез гарантиране, че националните планове за горите допринасят за 

                                                 
10

 Програма за подпомагане на горските сертификационни системи: http://www.pefc.org/ 
11

 Резолюция на Съвета от 15 декември 1998 г. относно стратегия на ЕС за горското стопанство.  
13 

http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/com_en.pdf 
13

 COM(2013)659 final, 20.9.2013 г. 
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подходящо управление на мрежата Натура 2000. Настоящият документ се счита за 
референтен документ, който може да се използва за постигането на тази цел. 
 

1.2.2 Финансова подкрепа на ЕС за горите 
 
Друго важно влияние върху горите и управлението на горите на равнището на ЕС 
произтича от политиката за развитие на селските райони. Горите и горският сектор 
понастоящем получават значително финансиране от ЕС, което е достъпно в различна 
степен за различните видове собственост. Мерките в областта на горското стопанство 
в рамките на Регламента за развитие на селските райони са основният дял от 
ресурсите на стратегията за горите (90 % от общите финансови средства, 
предоставяни от ЕС за горското стопанство) и основните ресурси от ЕС за горите и 
горските стопанства. Според последните данни 5,4 милиарда евро от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) са заделени за мерки в 
областта на горското стопанство през периода 2007—2013 г. 
 
Подобно равнище на разходите може да се очаква и за периода 2014—2020 г., въпреки 
че това ще зависи от плановете на държавите членки за развитие на селските райони. 
Тези разходи следва да бъдат предназначени да допринасят за постигането на целите 
на новата стратегия на ЕС за горите, и по-специално да се гарантира, че горите в ЕС 
доказано се стопанисват съгласно принципите за устойчиво управление на горите. 
 

1.2.2.1 Предишен опит във връзка с финансиране от ЕС в сферата на горите по 
ЕЗФРСР 
 
Предишният ЕЗФРСР за периода 2007—2013 г. предлагаше на държавите членки 8 
мерки, насочени конкретно към горите, и други 7, които могат да бъдат използвани, 
наред с друго, за свързани с горите дейности. Първоначално заделеното финансиране 
за специфични мерки във връзка с горското стопанство (6 милиарда евро) и мерки в 
областта на горското стопанство (1,2 милиарда евро) по ЕЗФРСР бе в размер на 
8 милиарда евро. Прилагането на мерките в областта на горското стопанство обаче 
започна бавно и според последните данни сумата, заделена за горепосочените 8 
специфични мерки във връзка с горското стопанство, е променена на 
5,4 милиарда евро. 
 
Според последните данни две мерки с насоченост към околната среда се изпълняват 
много под средното ниво; това са именно плащанията за опазване на околната 
среда в горите и мерките по Натура 2000, за които са изразходвани по-малко от 14 % 
от актуализирания план (2011 г.). Най-добре протича осъществяването на 
залесяването на земеделски земи (40 %). Мярката за възстановяване на потенциала 
на горското стопанство и превенцията срещу пожари и природни бедствия също 
достигна 40 % ниво на изпълнение. 
 
При проверките на финансирането на мерките, свързани с горите, държавите членки и 
заинтересованите страни посочват, че са срещнали проблеми при тълкуването на 
редица изисквания и считат, че голямата административна тежест (включително 
допълнителните изисквания на национални и регионално равнище) и ниските вноски за 
фонда са основните причини за ниското ниво на усвояване. 
 
Примери за това как е използвана програмата за развитие на селските райони за 
финансиране на мерките за управление при гори, определени като зони по Натура 
2000, са представени в част 3. 
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1.2.2.2 Финансова подкрепа, налична през периода 2014—2020 г. 

 
За текущия финансов период 2014—2020 г. ЕЗФРСР14 е разделен на шест 
приоритета, свързани със стратегията на ЕС до 2020 г. Регламентът за развитие на 
селските райони обхваща горите и горските стопанства в по-голямата част от тези 
шест приоритетни територии, които включват: 

 трансфер на знания и иновации в областта на горското стопанство (приоритет 1), 

 насърчаване на устойчивото управление на горите (приоритет 2), 

 възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и 
горското стопанство, като Натура 2000 се разглежда като приоритетна област 
(приоритет 4) и 

 насърчаване на ефективното използване на ресурсите, 
нисковъглеродна/устойчива на изменението на климата икономика в селското 
стопанство, сектора на храните и горското стопанство (приоритет 5). 

 
Съществува и общо изискване, че подкрепа за стопанствата над определен размер 
(който държавите членки определят в програмите си за развитие на селските райони) 
зависи от това дали горите да се управляват в съответствие с принципите за УУГ 
(както е видно от представянето на съответната информация от даден план за 
управление на горите или равностойни инструменти). Това изискване предоставя на 
държавите членки възможността да определят подходящ праг за плановете за 
управление на горите, в който са отразени техните социални и биогеографски 
особености, като същевременно се признава значението на подходящото планиране и 
постигнатите резултати в тази област. 
 
В рамките на новия регламент вече са налице следните основни мерки, свързани 
с горското стопанство:  

 Член 21: Инвестиции в развитието на горските площи и подобряването на 
жизнеспособността на горите: 

o залесяване и създаване на горски масиви (член 22) 
o създаване на агро-лесовъдни системи (член 23) 
o превенция и възстановяване на вредите върху горите от горски пожари и 

природни бедствия, включително нашествия от вредители и поява на 
болести, катастрофични събития и заплахи, свързани с климата (член 24) 

o инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност, както 
и на потенциала на горските екосистеми за смекчаване на последиците от 
изменението на климата (член 25) 

o инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането 
и търговията на горски продукти (член 26) 

 Член 30: Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите 

 Член 34: Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и 
опазване на горите 

 Член 35: Сътрудничество 

 

1.2.2.3. Подкрепа за горското стопанство от политиката на сближаване на ЕС 
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 Вж. Регламент № 1305/2013 на ЕС: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:BG:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:BG:PDF
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Освен ЕЗФРСР държавите членки и техните региони могат да се възползват също така 
от подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския 
социален фонд (ЕСФ). ЕЗФРСР съфинансира програми и проекти15, които могат да 
бъдат свързани пряко или непряко с горите и със сектора на горското стопанство в 
рамката на мерките, насочени към териториалното развитие. Някои примери, които 
могат да бъдат свързани с горите и с горските площи, са: инвестиции на ЕФРР в 
рамките на Натура 2000 и насърчаването на биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги, както и подкрепа за МСП и иновациите. 
 
ЕФРР съфинансира също така програми за трансгранично, транснационално и 
междурегионално сътрудничество16 (INTERREG), по които могат да се подпомагат 
проекти, свързани с горите и горското стопанство. Проектите могат да включват 
следните области на намеса: мониторинг и информационни системи, както и мрежи, 
свързани с горски пожари, устойчиво управление на земи, обмен на информация 
относно приспособяването към изменението на климата, задържането на въглерод и 
намаляване на риска, биологично разнообразие, политики, насочени срещу 
обезлюдяването в планинските райони, насърчаване на производството на 
биоенергия, сътрудничество за използване на възобновяеми източници на енергия и 
енергийна ефективност, както и устойчиво развитие на региони чрез МСП. 
 

1.2.3 LIFE 

 
Друг важен източник на финансиране за горите е инструментът на ЕС „LIFE“. Това е 
инструмент, който и понастоящем продължава да е единственият инструмент на ЕС, 
предназначен изключително за финансиране на проекти в областта на околната среда 
и на проекти, свързани с климата. Около 50 % от бюджета е определен специално за 
природата и биологичното разнообразие. От началото на програмата през 1992 г. по 
нея са финансирани над 300 проекта за управление и възстановяване на горски 
местообитания и видове в рамките на Натура 2000 с общ бюджет от няколко десетки 
милиони евро. Издадена е брошура за програмата „LIFE“, която е специално посветена 
на горите17. 
 
Обичайните действия във връзка с текущите проекти по приоритетна област „Природа 
и биологично разнообразие“ на програма „ LIFE“ включват: отстраняване на инвазивни 
чуждоземни видове, изготвяне на планове за управление и договаряне на подходящи 
режими за управление за горски местообитания с местни заинтересовани страни, 
финансиране на проекти за възстановяване с цел подобряване на структурното 
разнообразие на горите, започване на осъществяването на схеми за опазване на 
околната среда в горите в рамките на ПРР посредством демонстрации и проекти за 
най-добри практики. Инструментът „LIFE“ също и за разработването на насоки и 
инструменти за насърчаване на управлението на горите, които са от полза за 
биологичното разнообразие. 
 
 

                                                 
15

 Вж. Регламент № 1301/2013 на ЕС:  
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013R1301 
16

 Вж. Регламент № 1299/2013 на ЕС: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013R1299 
17

 Допълнителна информация може да бъде намерена в публикацията на Европейската комисия 
„LIFE и европейските гори“, публикувана на адрес:  
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf. 
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Фигура 4. Типове местообитания, обхванати от проекти по програма „LIFE“ (брой 
на проектите през периода 1992—2008 г.) 

Източник: База данни с проекти по програма „LIFE“ 

 
 

Проекти по програма „LIFE“ за управление по Натура 2000 в частни гори във Финландия 
 
Централната част на Финландия е в основата на дърводобивния сектор на страната. Тук по-
голямата част от горите са частна собственост и всеки собственик на земя притежава 
сравнително малки парцели гора. За да се превъзмогнат опасенията, че определянето на зони 
по Натура 2000 ще ограничи всички дейности, местните органи по опазване на околната среда 
започнаха осъществяването на проект в рамките на „LIFE Природа“ за повишаване на 
осведомеността за Натура 2000 и какво означава тя на практика за частните собственици на 
земи. Едно от основните действия по проекта бе да се предостави на всеки собственик, в 
рамките на дадена пилотна зона, възможност да получи план за управление на горите, изготвен 
за притежаваната от него земя. 
 
В тези планове се разглеждаха и двата аспекта — икономическият потенциал на гората и 
изискванията за нейното опазване. По този начин собствениците не само придобиха ясна 
представа за последиците от Натура 2000 за техните гори, но и получиха предложения за това 
как да спечелят средства от горите си по устойчив начин, който е съвместим с 
природозащитните цели на Натура 2000. Схемата се оказа много популярна. В противен случай 
малцина собственици биха инвестирали в подобни планове за горите. 

 
 

Проект по програма „LIFE“ за възстановяване на степни дъбови гори в Унгария
18
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 http://www.pusztaitolgyesek.hu/index.php?page=home 
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Степните дъбови гори са уникални местообитания в Унгария, които в продължение на векове са 
използвани за паша на селскостопански животни и сеч с търговски цели. Повечето от тях са 
превърнати в обезлесени пасища или обработваема земя. Освен това по време на 
залесяването на Голямата унгарска низина са се установили чуждоземни горски насаждения. 
Към днешна дата са оцелели само много малки участъци от първоначалната горска покривка. 
Степните дъбови гори на град Nagykőrös са едни от най-големите по рода си. 

 
Община Nagykőrös, заедно с дирекцията на Национален парк Дунав-Иполи и Световният фонд 
за дивата природа (WWF), разработиха проект по програма „LIFE-Природа“ за възстановяване 
на местообитанието на степните дъбови гори в рамките на зоната по проекта, който включва 
премахване на инвазивни чужди растения и засяване на местни горски видове. Правата за 
ползване на гори частна собственост, използвани преди това за производство на дървен 
материал, бяха преотстъпени на Националния парк за период от 90 години, като се използва 
иновативен договор за зони, включително степни дъбови участъци с най-добра степен на 
опазване, в които се прилага ориентирано към опазването управление. Собствениците 
получиха обезщетение за пропуснатите доходи вследствие на прекратяването на използването 
на тези зони за търговски цели, а дървеният материал от отстранените инвазивни видове (напр. 
рожков или черна череша) беше предоставен на лицата, управляващи горски стопанства. 
 
Изготвен беше и дългосрочен план за управление на зоната по Натура 2000 и беше изградено 
засилено партньорство със собствениците на гори посредством изпълнението на проекта. 

 
Новият инструмент „LIFE“19 влезе в сила през януари 2014 г. Той е разделен на две 
отделни подпрограми: една за околната среда (около 2,1 милиарда евро под формата 
на безвъзмездни средства за дейности) и една за действия по климата (около 
700 милиона евро). Малко повече от половината от бюджета за безвъзмездни средства 
за дейности по подпрограмата за околната среда е заделен за безвъзмездни средства 
за действия в областта на природата и биологичното разнообразие с подчертан акцент 
върху Натура 2000. Това представлява общо 1,22 милиарда евро за приоритетна 
област „Природа и биологично разнообразие“ за период от седем години. 
 
Освен съфинансирането на „традиционни“ проекти, както бе в миналото, е създаден 
нов тип интервенция: „интегриран“ проект. Всички те са предназначени за насърчаване 
на по-стратегически програмен подход към прилагането на законодателството на ЕС в 
областта на околната среда. По-специално проектите следва да спомагат за 
ускоряване на пълното изпълнение на приетите от държавите членки рамки за 
приоритетни действия (РПД) за техния дял от мрежата Натура 2000, например чрез 
подпомагане на управлението и възстановяването на зоните по Натура 2000 в рамките 
на по-широк географски район, като например цял регион или държава (за подробна 
информация относно РПД вж. раздел 2). 
 
През март 2014 г. беше приета първа многогодишна работна програма20. В нея се 
определят конкретни приоритетни територии за финансиране през следващите четири 
години в рамките на всеки от тематичните приоритети. По-долу са изброени някои от 
темите на проекти, които са от особено значение за горите: 
 
По приоритетна област „Природа“: 

 Проекти, които имат за цел подобряване на природозащитния статус на видовете 
местообитания или животински видове (включително птици) от интерес за 

                                                 
19

 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) 
20

 http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/life/about/documents/mawp_annex.pdf
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Общността, насочени към зони по Натура 2000, предложени или определени за 
тези видове местообитания или животински видове. 

 Проекти, с които се изпълняват едно или няколко действия, предвидени в 
съответната Рамка за приоритетни действия (РПД), актуализирана от държавите 
членки, или конкретни действия, които са установени, препоръчани или договорени 
в рамките на биогеографските семинари по мрежата Натура 2000. 

 Проекти, насочени към инвазивни чуждоземни видове, когато има вероятност те 
да влошат природозащитния статус на видовете (включително птици) или 
местообитанията от интерес за Общността, като по този начин се подпомага 
мрежата Натура 2000. 

 
По приоритетна област „Ресурсна ефективност“: 

 Дейности за мониторинг на горите и информационни системи за тях, както и за 
предотвратяване на горските пожари. В проектите под това наименование могат да 
се прилагат напреднали методологии за демонстриране на устойчивото управление 
на горите на регионално, национално или наднационално равнище, съгласно 
договорени (Forest Europe) критерии и показатели, в следствие на целите на новата 
стратегия на ЕС за горите и новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие 
до 2020 г. То включва също така проекти, в които се използва нова информация за 
горите, насочени към повишаване на тяхната устойчивост срещу заплахи в резултат 
на демографски промени, свързани с урбанизацията, изоставянето на земи или 
загубата на традиционни умения за управление на земи. 

 
По приоритетна област „Управление на информация, свързана с околната среда“: 

 Кампании за изграждане на капацитет, за да се създадат условия за координация 
и насоки по отношение на подходяща и представителна за ЕС информация за 
горите и горските пожари.  

 Проекти, с които се подпомагат обменът на най-добри практики и развиването 
на уменията на управители на зони по Натура 2000 в съответствие с препоръки от 
новите биогеографски семинари във връзка с мрежата Натура 2000. 
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2. Директивите на ЕС за птиците и за 

местообитанията 

 
2.1 Ангажиментът на ЕС за опазване на биологичното разнообразие на Европа 
 
Както бе посочено в предишната глава, новата стратегия на ЕС за горите определя 

„опазването на горите и подобряването на екосистемните услуги“ за един от 

своите приоритети, като се посочва, че държавите членки „до 2020 г. следва да 

постигнат значително и измеримо подобрение в природозащитния статус на 
горските видове и местообитания чрез пълното прилагане на законодателството 
на ЕС за защита на природата и чрез гарантиране, че националните планове за 
горите допринасят за подходящо управление на мрежата Натура 2000. 
 
Това е в пряко съответствие с поетите през 2010 г. ангажименти от държавите — 
членки на ЕС, да се „спре загубата на биологично разнообразие и влошаването на 
екосистемните услуги в ЕС до 2020 г. и те са да бъдат възстановени, доколкото това е 
възможно, като се увеличи приносът на ЕС за спиране на загубата на биологично 
разнообразие в световен мащаб“21. 

Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие22, приета през май 2011 г., 
определя рамката на политиката за постигане на тази обща цел. Няколко от целите на 
стратегията имат практическо значение за горите, включително цел 1, с която 
държавите членки се призовават за „пълно прилагане на директивите за птиците и за 
местообитанията и по-специално да се прекрати влошаването на състоянието на 
всички видове и местообитания, обхванати от законодателството на ЕС за опазване на 
природата, и да се постигне значително и измеримо подобрение на състоянието им до 
2020 г. в сравнение с настоящите оценки“. 
 
В стратегията на ЕС за биологичното разнообразие се определя следната амбициозна 
цел: 

Да се спре влошаването на състоянието на всички видове и местообитания, 
обхванати от законодателството на ЕС за опазване на природата, и да се 
постигне значително и измеримо подобрение на състоянието им, така че в 
сравнение с настоящите оценки: 
(i) броят на оценките, показващи подобрен природозащитен статус съгласно 

Директивата за местообитанията, да се увеличи със 100 % за 
местообитанията и с 50 % за видовете; и 

(ii) броят на оценките, показващи сигурен или подобрен статус съгласно 
Директивата за птиците, да се увеличи с 50% до 2020 г. 

На горите е отредена особено важна роля при постигането на тази цел. Те не само 
приютяват значителна част от застрашеното биологично разнообразие на Европа, но и 

                                                 
21

 Заключения, приети от Съвета по околна среда на 15 март 2020 г. Може да бъде намерено на 
адрес: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=BG&f=ST%207536%202010%20INIT 
22

 Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: Стратегия на ЕС за биологичното 
разнообразие до 2020 г. (COM(2011) 244), 3.5.2011 г. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final
%20lowres.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
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обхващат почти половината от общата площ на европейската мрежа Натура 2000. 
Поради това е важно собствениците на гори и лицата, управляващи горски 
стопанства,да са запознати добре с целите и правните изисквания на директивите за 
местообитанията и за птиците, особено по отношение на опазването и управлението 
на зоните по Натура 2000, така че да могат да дадат положителен принос за 
постигането им. 

Както се посочва в настоящата глава, това изисква повече от това просто да се 
прилагат общите принципи за устойчиво управление на горите. Възможно е да е 
необходимо да се разгледат допълнителни мерки на равнището на всяка отделна зона, 
за да се отговори на конкретните нужди от опазване на видовете и на типовете 
местообитания от значение за ЕС, които се срещат в зоната. 
 
По-долу са представени конкретните правни разпоредби на двете директиви на ЕС за 
опазване на природата заедно с други аспекти на директивите и политиката на ЕС в 
областта на биологичното разнообразие, които са пряко свързани със собствениците 
на гори и лицата, управляващи горски стопанства. Целта е да се предостави 
необходимата основна информация и правен контекст за раздела в част 2, включващ 
по-подробни въпроси и отговори.  
 
 
2.2 Директивите за птиците и за местообитанията 
 
Директивите за птиците23 и за местообитанията24 са основните елементи на политиката 
на ЕС в областта на биологичното разнообразие. Те дават възможност всичките 28 
държави — членки на ЕС, да работят заедно в рамките на обща законодателна рамка, 
за да бъдат опазени най-застрашените и ценни видове и местообитания в Европа в 
целия им естествен район на разпространение в рамките на ЕС. 
 
Директивата за птиците обхваща всички естествено живеещи в диво състояние видове 
птици в ЕС (приблизително 500 вида), докато Директивата за местообитанията е 
насочена към подгрупа от около 2000 вида, които се нуждаят от закрила, за да се 
предотврати тяхното изчезване, или поради това, че са представители на важни 
местообитания в Европейския съюз. Около 230 типа местообитания са защитени сами 
по себе си съгласно Директивата за местообитанията. Често пъти те се посочват като 
видове или местообитания от интерес за Общността (за повече подробности вж. 
глава 3 и приложение 2). 
 
Общата цел на двете директиви е да се гарантира, че видовете и на типовете 
местообитания, които се цели да бъдат опазени, се поддържат във или се 
възстановяват до благоприятен природозащитен статус25 в рамките на естествения им 
район на разпространение в рамките на ЕС. От държавите членки се изисква да 
предприемат необходимите мерки за постигането на тази цел, като същевременно се 
вземат предвид икономическите, социалните и културните изисквания и регионалните 
и местни характеристики. 

                                                 
23

 Директива 2009/147/ЕО на Съвета (кодифицирана версия на Директива 79/409/ЕИО на 
Съвета относно опазването на дивите птици, изменена) – вж. http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=EN  
24

 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна, консолидирана версия от 1.1.2007 г. — 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm  
25

 Понятието „благоприятен природозащитен статус“ не се посочва в Директивата за птиците, но 
съществуват аналогични изисквания по отношение на специалните защитени зони. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=BG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=BG
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
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Тази цел е определена в положителен смисъл и е насочена към благоприятна 
ситуация, която трябва да бъде постигната и поддържана. Така че това представлява 
повече от просто предотвратяване на влошаването на състоянието на видовете и 
местообитанията. 
 
По-специално директивите на ЕС за опазване на природата изискват от държавите 
членки да:  
 

 Определят, опазват и при необходимост да възстановяват основните зони за 
опазването на видовете и на типовете местообитания, изброени в приложения I и II 
към Директивата за местообитанията и приложение I към Директивата за птиците, 
както и за мигриращите птици. Заедно тези зони са част от общоевропейската 
мрежа Натура 2000. 
 

 Създадат специален защитен режим за всички видове европейски птици, 
живеещи в диво състояние, и други застрашени видове, изброени в приложения IV 
и V към Директивата за местообитанията. Този защитен режим се прилага в целия 
естествен район на разпространение на видовете в ЕС, т.е. както в рамките на, 
така и извън зоните по Натура 2000. 
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2.3 Природозащитен статус на защитените видове и местообитания в ЕС  
 
На всеки шест години държавите членки докладват на Комисията относно 
природозащитния статус на тези типове местообитания и видове от значение за ЕС, 
които се срещат на тяхна територия, а не само в зоните им по Натура 2000. За тази цел 
се използва стандартна методология26, която дава възможност на Комисията да 
обобщи данните както на биогеографско равнище, така и на равнището на ЕС.  
 
Последният „доклад за околната среда“ по отношение на природозащитния статус на 
видовете и местообитанията, защитени съгласно двете директиви за опазване на 
природата, беше публикуван през май 2015 г. и обхваща периода 2007—2012 г. Тази 
информация е много полезна не само при извършване на оценка дали директивите 
постигат целта си, но и за определяне на нови и коригиране на съществуващи 
природозащитни цели и приоритети с оглед на най-новите данни. Оценката от 2015 г. 
показва, че природозащитният статус на горските местообитания не е добър като цяло 
и все още трябва да се направи много, ако целите, заложени в стратегията на ЕС за 
биологичното разнообразие и в новата стратегия на ЕС за горите, трябва да бъдат 
постигнати до 2020 г. 
 

Какво означава благоприятен природозащитен статус (член 1 от Директивата за 
местообитанията) 

Природозащитният статус на дадено 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, и 
- природозащитният статус на характерните за него видове е благоприятен. 
 
Природозащитният статус на видовете се счита за „благоприятен“, ако: 
- въз основа на данните от динамиката на вида може да се приеме, че този вид е 

жизнеспособен елемент на естественото си местообитание и ще продължи да бъде такъв в 
дългосрочен аспект, и 

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

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

 
Резултатите от изготвената оценка на природозащитния статус на всички горски 
местообитания в 9 биогеографски региони за периода 2007—2012 г. показват, че само 
15 % от оценките на природозащитния статус са благоприятни, докато 80 % са с оценка 
„неблагоприятен“ (фигура 5). 
 
Ако тези резултати се сравнят с резултатите от предходната оценка за периода 2001—
2006 г. (вж. фигура 6 по-долу), най-напред могат да се забележат определени 
подобрения по отношение на знанията относно природозащитния статус. Броят на 
оценките, свързани с лош статус на типовете горски местообитания, е намалял, но като 
цяло процентът на оценките с „неблагоприятен“ статус е по-висок (80 %) в сравнение с 
предходния период (63 %). Необходимо е обаче сравнението на резултатите за двата 
периода да се извършва внимателно поради подобряването на знанията и 
методологиите за оценка. 
 

                                                 
26

 Може да бъде намерено на адрес: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 
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Фигура 5. Природозащитен статус на горските местообитания в периода 2007—
2012 г. 

Забележка: броят на оценките е посочен в скоби 
Източник: собствена разработка от наличните резултати в мрежата за информация и 
наблюдение на околната среда (EIONET) — портал по член 17
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Фигура 6. Природозащитен статус на горските местообитания в периода 2001—
2006 г.  

Забележка: броят на оценките е посочен в скоби. Географски обхват на ЕС—25 (с 
изключение на България и Румъния). Източник: Европейски тематичен център за 
биологично разнообразие (ЕТЦ—БР) 2008 г. 

 
 
2.4 Основни видове натиск и заплахи за горските местообитания и видове от 
значение за ЕС 

 
Следва кратко обобщение на основните заплахи за и видовете натиск върху типовете 
горски местообитания от интерес за Общността, докладвани от държавите членки в 
техните доклади по член 17 за периода 2007—2012 г. То се основава на 
предварителен анализ на наличните национални доклади, достъпни на референтния 
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 Настоящата графика се основава на оценката на 81 типа горски местообитания, включени в 
Директивата за местообитанията под група 9. Гори. Резултатите от оценките могат да бъдат 
намерени на адрес: http://bd.eionet.europa.eu/article-
ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment 
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http://bd.eionet.europa.eu/article-ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment
http://bd.eionet.europa.eu/article-ñ17/reports2012/habitat/progress/?period=3&group=Forests&conclusion=overall+assessment
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портал по член 1728. Списъкът на заплахите и видовете натиск, използвани в 
настоящия период на докладване, може да бъде намерен на този портал. 
 
Основните заплахи и видове натиск са докладвани от държавите членки за всеки тип 
местообитание във всеки биогеографски регион29, в който се срещат, и се различават в 
различните региони. Ето защо по-долу те са обобщени за всеки биогеографски регион. 
 
Алпийски регион 
 
Основните заплахи, докладвани за типовете горски местообитания в този регион, са 
свързани с лесовъдството и горското стопанство, главно поради управлението и 
използването на горите (включително отстраняване на мъртви и умиращи дървета, 
презасаждане на гората с чуждоземни видове, обезлесяване на горско стопанство и 
т.н.), и експлоатацията на горите без презасаждане или естествен повторен растеж. 
Човешката намеса, свързана главно с изграждането на ски комплекси, също е често 
докладвана като основна заплаха в този регион. 
 
Някои други заплахи, които трябва да бъдат взети под внимание, са изграждането на 
пътища и магистрали, вреди, причинени от дивеч (прекалена плътност на 
популацията), замърсяване на въздуха (пренасяни по въздуха замърсители), горски 
пожари, промяна във видовия състав (сукцесия), и изместване и промяна на 
местообитанието. 
 
Атлантически регион 
 
Някои варианти на управлението, свързани с лесовъдството и горското стопанство са 
сред основните заплахи, докладвани за атлантическите гори, включително 
прекомерното отстраняване на мъртви и умиращи дървета. Присъствието на 
инвазивни чуждоземни видове и антропогененното намаляване на свързаността на 
местообитанията са също основни видове натиск, докладвани за много горски 
местообитания в този регион. 
 
По отношение на крайречните и алувиалните гори за основни заплахи се считат 
замърсяването на повърхностните води (езерни и сухоземни), измененията вследствие 
на наводнения и водочерпенето от подпочвени води. 
 
Бореален регион 
 
Управлението на горите, като обезлесяването на гори и оредяването на дървесния 
слой, са докладвани като основни заплахи заедно с атропогенното намаляване на 
свързаността на местообитанията и еволюцията на биоценозата (сукцесия). Важни 
заплахи са и тези, свързани с изменението на природните системи, като например 
причинени от човека промени в хидроложките условия (канализация и отвеждане на 
водите, липса на наводнения...). Тези аспекти засягат не само алувиалните и 
крайречните гори, но и някои други видове бореални гори, като блатистите гори и 
тайгата. 
 

                                                 
28

 Вж.: http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013 
29

 В Европейския съюз има девет биогеографски региона, всеки от които е със свое характерно 

съчетание от растителност, климат и геология. Вж.: 
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1 
 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/chapter1
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И накрая, като важна заплаха за горските местообитанията в този регион трябва да 
бъдат взети предвид и вредите, нанасяни от тревопасните (включително видовете 
дивеч). 
 
Континентален регион 
 
Основните заплахи, докладвани за горските местообитания в континенталния регион, 
включват пренасяно по въздуха замърсяване, инвазивни чуждоземни видове, 
антропогенно намаляване на свързаността на местообитанията, промяна във видовия 
състав (сукцесия), вреди от тревопасни животни (включително видове дивеч) и 
изграждане на пътища и магистрали. По отношение на управлението на горите 
основните докладвани заплахи за горските местообитания в този регион са и 
презасаждането на горите с неместни дървета, отстраняването на ниската горска 
растителност и прекомерното отстраняване на мъртви и умиращи дървета. 
Обезлесяването също представлява проблем.  
 
Някои други докладвани заплахи включват липсата на или неподходящо прилагане на 
мерките за опазване, горски пожари, естествена еутрофикация, болести (микробни 
патогени), суша или намалено ниво на валежите, изместване и промяна на 
местообитания и причинени от човека промени в хидроложките условия (главно за 
алувиални и крайречни гори). 
 
Макаронезийски регион 
 
Основните заплахи за горските местообитания в макаронезийския регион са свързани с 
пашата, развъждането на животни и вредите от тревопасни животни (включително 
видове дивеч). За основна заплаха се считат и инвазивни чуждоземни видове. 
 
Някои други фактори, които трябва да бъдат взети предвид, са спортните дейности на 
открито и развлекателните дейности, дейности, свързани с отдих, промяна на 
хидроложките условия, междувидова конкуренция (флора), природни бедствия (бури) и 
температурни изменения (напр. повишаване на температурата и екстремни стойности). 
 
Средиземноморски регион 
 
Пожарът е един от основните рискове за средиземноморските гори. Други важни 
заплахи са неустойчивият контрол върху пашата (както по отношение на дивеча, така и 
по отношение на селскостопанските животни), инвазивните чуждоземни видове, 
екзотичните инвазивни вредители и болестите. Обезлесяването вследствие на 
промени в земеползването (урбанизация, промишлени дейности, изграждане на 
пътища, зауствания, спортни дейности и структури за отдих и т.н.) и измененията на 
естествената система (причинени от човека промени в хидравличните условия) са 
други важни проблеми. Някои заплахи са свързани с управлението на горите (напр. 
експлоатацията на горите без презасаждане или естествен повторен растеж и т.н.). 
 
Панонски регион 
 
Основните заплахи са свързани с лесовъдството и горското стопанство главно поради 
управлението и използването на горите (презасаждане на горите, обезлесяване на 
горите, прекомерно отстраняване на мъртви и умиращи дървета и т.н.). 
Обезлесяването също представлява проблем. Вредите, нанесени от дивеча 
(прекомерна плътност на популацията) и инвазивни чуждоземни видове, се считат за 
значими заплахи за някои типове горски местообитания, намиращи се в този регион. 
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И накрая, изменението на хидрогеографското функциониране се счита за основна 
заплаха за алувиалните и крайречните гори и някои други панонски гори, съставени от 
Quercus и Carpinus 
 
Черноморски регион 
 
Някои варианти на управление, свързани с лесовъдството и горското стопанство, са 
сред основните заплахи, свързани с горите в този регион (презасаждане на горите с 
неместни дървета, отстраняване на мъртви и умиращи дървета. и т.н.). Някои други 
заплахи, които следва да бъдат взети предвид са обезлесяването, пашата в 
горите/залесените земи, брането на гъби, лишеи, горски плодове и т.н., горските 
пожари и промяната във видовия състав (сукцесия).  
 
Степен регион 
 
Пашата в горите и залесените земи се счита за най-голямата заплаха за горските 
местообитания в този регион заедно със сушата и намаленото ниво на валежите. 
Някои други значими заплахи, докладвани от държавите членки, са изместване и 
промяна на местообитания, промяна във видовия състав (сукцесия), паразитизъм 
(фауна) и конкуренция (флора). 
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2.5 Мрежата Натура 2000 
 
До момента в мрежата Натура 2000 са включени над 27 000 зони. Заедно те обхващат 
общо около 18 % от сухоземната територия на Европа, както и значителни морски 
райони. 
 
Размерът на отделните зони по Натура 2000 е в диапазона от по-малко от 1 хектар до 
над 5000 km² в зависимост от видовете или местообитанията, които трябва да бъдат 
опазени. Някои от тях са разположени в отдалечени райони, но повечето от са 
неразделна част от ландшафта ни и са обект на определена форма на управление или 
земеползване. 
 
Изчислено е, че в мрежата Натура 2000 са включени приблизително 375 000 km² 
гори. Те представляват приблизително 50 % от общата площ в рамките на Натура 
2000 и около 21 % от общия горски ресурс в ЕС (вж. таблица 1). 
 
Високият процент на горите в Натура 2000 отразява не само широкото 
разпространение на горите в цяла Европа, но и цялостното им значение за 
биологичното разнообразие. Много от горите са ценни именно поради начина, по който 
са били или не са били управлявани досега, и ще бъде от голямо значение статуквото 
да се запази и в бъдеще, за да продължат да приютяват редки и застрашени видове и 
местообитания, за които са определени по Натура 2000. Други гори, определени като 
зони по Натура 2000, са с висока степен на биологично разнообразие, тъй като не се 
различават много от девствените гори (стари гори) или има много малко признаци за 
човешка намеса (стари гори). Някои от най-големите територии, заемани от такива 
гори, се намират в Бореалния биогеографски регион. 
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Мрежата Натура 
2000, състояние за 

2012 г. 

Зони по Натура 2000 
(съгласно директивите за 

птиците и за 

местообитанията) 

Обхват на външни данни 

 
Фигура 7: Мрежата Натура 2000 (2012 г.) 
 
Таблица 1. Горски площи в обхвата на Натура 2000 
 

Държава 
членка 

Общо 
Натура 2000 

върху 
сушата (km²) 

(1)
 

Общо 
горски* 
площи в 

обхвата на 
Натура 2000 

(km²) (2)
 

% от Натура 
2000, 

представляващ 
гори* 

Гори и 
други 

залесени 
земи 

(km²) 
(3)

 

Общо 
гори* в 
рамките 

на 
Натура 

2000 (%) 

АВСТРИЯ 12 559 4 790 38 40 060 12 

БЕЛГИЯ 3 883 2 130 55 7 060 30 

БЪЛГАРИЯ 38 066 22 220 58 39 270 57 

КИПЪР 1 628 880 54 3 870 23 

ЧЕШКА 
РЕПУБЛИКА 

11 062 
7 510 

68 
26 570 

28 

ГЕРМАНИЯ 55 142 26 550 48 110 760 24 

ДАНИЯ 3 584 760 21 5 910 13 

ЕСТОНИЯ 8 076 4 670 58 23 500 20 

ИСПАНИЯ 137 365 79 780 58 277 470 29 

ФИНЛАНДИЯ 48 851 28 910 59 232 690 12 

ФРАНЦИЯ 69 127 30 090 44 175 720 17 

ГЪРЦИЯ 35 761 15 550 43 65 390 24 

ХЪРВАТИЯ 20 675 9 172 44 24 740 37 

УНГАРИЯ 19 950 8 080 41 20 290 40 
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ИРЛАНДИЯ 9 222 410 4 7 890 5 

ИТАЛИЯ 57 137 29 300 51 109 160 27 

ЛИТВА 7 890 4 910 62 22 400 22 

ЛЮКСЕМБУРГ 469 280 60 880 32 

ЛАТВИЯ 7 449 4 030 54 34 670 12 

МАЛТА 41 20 49 0 - 

НИДЕРЛАНДИЯ 5 563 1 210 22 3 650 33 

ПОЛША 61 059 33 470 55 93 370 36 

ПОРТУГАЛИЯ 19 010 7 460 39 36 110 21 

РУМЪНИЯ 53 788 22 390 42 67 330 33 

ШВЕЦИЯ 57 410 23 530 41 312 470 8 

СЛОВЕНИЯ 7 673 4 990 65 12 740 39 

СЛОВАКИЯ 14 442 9 460 66 19 330 49 

ОБЕДИНЕНОТО 
КРАЛСТВО 

20 884 
1 290 

6 
29 010 

4 

Общо 787 766 383 842 49 1 802 310 21 

Източници:
  

(1) 
Барометър на Натура 2000, основан на най-новите данни, предоставени на ЕС от държавите 

членки до края на декември 2013 г.
 

Състояние на горите в Европа през 2011 г. „Forest Europe“, ИКЕ на ООН (UNECE) и Организация 
на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) Данни, предоставени от ГД „Околна среда“, с 
изключение на Хърватия (данни, предоставени от националните органи). 
(3) Евростат. Статистически данни, свързани със селското стопанство, горското стопанство и 
рибарството. Издание за 2013 г. 

Забележка: Изчисления на горските площи, извършени въз основа на данни на Corine Land 
Cover за 2006 г. и Corine Land Cover за 2000 г. за Обединеното кралство и за Великобритания. 
CLC класове, групирани като гори: 311 Широколистни гори; 312 Иглолистни гори; 313 Смесени 
гори; 323 Склерофилна растителност; 324 Храсталаци на прехода към гората. 
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Как се избират зони за Натура 2000?  

 
ДИРЕКТИВА ЗА 
МЕСТООБИТАНИЯТА

Национален списък 
на предложените 
територии (pSCI)

Зони от значение 
за Общността (ЗЗО)

Специална 
защитена 

територия (СЗТ)

ДИРЕКТИВА ЗА 
ПТИЦИТЕ

Специална 
защитена зона

(SPA)

 
 
Зоните се избират, за да бъдат включени в мрежата Натура 2000, тъй като те приютяват най-важните 
територии за типовете местообитания и видовете от значение за ЕС, които са защитени съгласно двете 
директиви за опазване на природата (вж. приложения 3 и 4).  
По отношение на Директивата за местообитанията подборът се осъществява съгласно научни критерии, 
определени в приложение 3 към Директивата за местообитанията, и се извършва на няколко етапа — 
първо на национално равнище, след това на биогеографско и европейско равнище — за да се гарантира, 
че колективно избраните зони могат да предоставят достатъчно покритие за всеки тип местообитание и 
вид в целия ЕС.  
По отношение на Директивата за птиците зоните се класифицират от държавите членки и се включват 
директно в мрежата Натура 2000 след извършване на оценка. 

 
 

НАБЛЮДАТЕЛ НА Натура 2000 
 
Наблюдател на Натура 2000 е онлайн географска информационна система (ГИС) за 
картографиране, с която се определя точното местоположение на всяка зона по Натура 2000 в 
мрежата на ЕС. Зоните могат да бъдат разглеждани при много точно определени координати, 
което позволява техните граници и ключови характеристики на ландшафта да бъдат 
разглеждани с много висока резолюция. 
За тези зони е достъпен онлайн и стандартен формуляр за данни (СФД). В него се определят 
видовете и на типовете местообитания от значение за ЕС, за които е определена зоната, както 
и прогнозният размер на популацията им и условията на опазване в рамките на зоната, както и 
общото значение на зоната за видовете или типовете местообитания в рамките на ЕС като цяло 
(http://natura2000.eea.europa.eu/#). 

 
 
2.6 Опазване и управление на зоните по Натура 2000 
 
Опазването и управлението на зоните по Натура 2000, определени съгласно някоя от 
директивите, се урежда с член 6 от Директивата за местообитанията30. В член 6 се 
съдържат трите основни разпоредби, които задължават държавите членки да: 

 определят необходимите мерки за опазване за всяка зона, които да отговарят 
на екологичните изисквания на защитените типове местообитания и видове от 
значение за ЕС, представени в тези територии (член 6, параграф 1); 

 вземат мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието на 
местообитанията или всяко значително обезпокояване на видовете, за които 
са определени териториите (член 6, параграф 2); 

 въведат процедура за оценка на планове или проекти, които могат да окажат 
значително отрицателно въздействие върху зоните по Натура 2000 (член 6, 
параграфи 3 и 4). 

                                                 
30

 Вж. документ с насоки на ЕС: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf
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Съгласно член 2, параграф 3 от Директивата за местообитанията мерките, взети в 
изпълнение на настоящата директива, вземат под внимание икономическите, 
социалните и културните изисквания, както и регионалните и местните особености. В 
директивата изцяло се отчита, че човекът е неразделна част от природата и че 
мерките по опазване на природата и социално-икономическите дейности се 
осъществяват най-добре в рамките на партньорство. Целта на Натура 2000 не е да се 
предотвратяват икономическите дейности, а по-скоро да се определят параметрите, 
посредством които те могат да се извършват, като същевременно се запазват най-
ценните видове и типове местообитания в Европа. 
 

Извадка от Директивата за местообитанията: 

Член 2 

1. Настоящата директива има за цел да допринесе за осигуряване биологичното 
разнообразие чрез запазване на естествените местообитания, както и на дивата 
фауна и флора върху европейската територия на държавите-членки, за които е 
валиден Договорът. 

2. Мерките, взети в изпълнение на настоящата директива, имат за цел да запазят 
или възстановят благоприятното състояние на запазване на естествените 
местообитания и видовете диви животни и растения от интерес за Общността. 

3. Мерките, взети в изпълнение на настоящата директива, вземат под внимание 
икономическите, социалните и културните изисквания, както и регионалните и 
местните особености. 

 

Член 6 

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, представени в тези територии.  

2 Държавите членки вземат подходящи мерки за предотвратяване в специалните 
защитени територии на влошаването на състоянието на естествените 
местообитания на видовете, както и обезпокояване на видовете, за които са 
определени териториите, доколкото това обезпокояване може да има значително 
въздействие с оглед на целите на настоящата директива. 

3. Планове или проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на 

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

4. Ако даден план или проект трябва да бъде осъществен въпреки негативната 
оценка на въздействието върху територията поради наложителни причини от по-
важен обществен интерес, включително и такива от социален или икономически 
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характер, и поради липсата на алтернативно решение, държавата членка 
предприема всички необходими компенсационни мерки, за да осигури цялостната 
съгласуваност на Натура 2000. Държавата членка информира Комисията за 
приетите от нея компенсационни мерки. 

Ако в съответната област има приоритетен природен тип местообитание и/или 
приоритетен вид, единствените съображения, които могат да бъдат посочени, са 
свързаните със човешкото здраве или обществената безопасност, с благоприятни 
въздействия върху околната среда от първостепенно значение или други 
наложителни причини от приоритетен обществен интерес съгласно становището 
на Комисията. 
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2.6.1 Определяне на природозащитни цели 
 
За да се прилагат мерките за опазване съгласно член 6, параграф 1, от съществено 
значение е най-напред да се определят ясни природозащитни цели за всяка зона по 
Натура 200031. Чрез тези цели се описва желаното състояние на всеки от 
представените видове и типове местообитания от значение за ЕС (в количествени 
и/или качествени термини)32, като се вземат предвид свързаните с тях екологични 
изисквания и заплахи и видовете натиск, с които се сблъскват в рамките на конкретна 
зона, както и потенциалният принос на зоната за постигане на благоприятен 
природозащитен статус на национално и биогеографско равнище.  
 
Природозащитните цели в различните зони ще бъдат различни, дори когато зоните 
приютяват еднакви видове или местообитания. Това е така поради местните 
екологични условия (природозащитен статус, заплахи и т.н.), както и поради 
стратегическото значение на дадена зона, тъй като местообитанията и видовете, 

представени в нея, могат да се различават значително в различните зони. Върху 

всяка зона влияние оказва и социално-икономическият контекст, който може да 
повлияе върху осъществимостта на определени природозащитни цели и мерки за 
опазване. Поради това е препоръчително съответните заинтересовани страни да се 
информират, консултират и да участват не само при определянето на мерки за 
опазване, но и при определянето на природозащитните цели. 
 
Може да се очаква природозащитните цели да са достатъчно стабилни във времето, 
като в повечето случаи те наистина трябва да се основават на дългосрочни цели (напр. 
увеличение на популацията от черен кълвач в зоната с 10 % за 20 години; периодът от 
време може да е дори по-дълъг, например когато се предвижда възстановяване на 
горско местообитание). От друга страна, мерките за опазване са свързани с 
практическите дейности, необходими за постигането на тези цели. Тези мерки могат да 
бъдат коригирани в зависимост от променящите се заплахи и натиск, местни интереси 
и участие на заинтересовани страни или с оглед на положителните резултати от 
предходни мерки за опазване. 
 
Така че след като природозащитните цели за дадена зона по Натура 2000 вече са 
определени, съществува определена гъвкавост при въвеждането и прилагането на 
мерките за опазване, необходими за постигането на тези цели, като се вземе предвид 
пълният набор от социално-икономически дейности и интереси в рамките на зоната. 
 

2.6.2 Въвеждане на необходимите мерки за опазване 
 

                                                 
31

 Препоръчително е всяка държава членки/регион да определи най-напред природозащитните 
цели на национално или регионално равнище за всички типове местообитания и видове от 
интерес за Общността, представени на нейна територия, като се вземат предвид 
природозащитният им статус, оценен съгласно член 17 от Директивата за местообитанията, и 
необходимостта да допринасят за постигането на благоприятен природозащитен статус за 
всяко местообитание и вид във всеки биогеографски регион. Това предоставя полезна основа 
за определяне на природозащитните цели на равнището на зоната, като същевременно се 
вземе предвид приносът, който всяка зона може да окаже за постигане на благоприятен 
природозащитен статус (вж. примери в приложение 2). 
32

 Службите на Комисията са публикували обяснителна бележка относно определянето на 
природозащитните цели за зоните по „Натура 2000“. Вж.: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf


40 „Натура 2000“ и горите  

 

Както беше посочено по-горе, мерките за опазване представляват действителните 
механизми и практическите действия, които трябва да бъдат осъществени, за да могат 
да бъдат постигнати природозащитните цели за зоната. Тези мерки все пак не са 
задължителни. Съгласно член 6, параграф 1 трябва да бъдат взети мерки за опазване, 
които отговарят на екологичните изисквания на видовете и местообитанията, 

представени в тези територии. Мерките за опазване могат да включват активно 

управление и дейности по възстановяване или просто чрез тях да се гарантира, че 
съществуващите практики на управление се запазват, когато това е необходимо за 
поддържане на съществуващите защитени местообитания или видове, както и пасивно 
управление (мерки, при които не се предприема нищо)33. 
 
Ето защо начинът на прилагане на мерките за опазване на практика ще бъде различен 
във всяка зона, като ще зависи от специфичните за нея условия (екологични фактори, 
социално-икономически контекст, традиционно управление и т.н.). С член 6, 
параграф 1 се предоставя голяма степен на гъвкавост във връзка с това и всяка 
държава членка има възможност сам да изготви и въведе мерките за опазване на 
своите зони по Натура 2000. Държавите членки могат да използват мерки от правно, 
административно и/или договорно естество, в зависимост от това кое считат за 
най-подходящо. 
 

2.6.3 Инструменти за планиране на управлението по Натура 2000 
 
За да помогнат да се гарантира, че зоната се управлява по ефективен и прозрачен 
начин, управителите на зоните се насърчават да разработят, в сътрудничество с 

местните заинтересовани страни, планове за управление по Натура 2000. Плановете 

на равнището на зоната (за отделна зона или група от зони) могат да се използват за 
формулиране на природозащитните цели за зоната заедно с мерките, необходими за 
постигането на тези цели. Плановете също така могат да се използват като инструмент 
за определяне на съответните роли и отговорности на различните участници 
(компетентни органи, собственици на земя и управители, други заинтересовани страни, 
включително неправителствени организации) при прилагането на необходимите мерки 
за опазване, които са били набелязани. 
 
Плановете за управление по Натура 2000 могат да бъдат специално предназначени за 
въпросната зона или интегрирани в други планове за развитие, като например планове 
за управление на горите, при условие че е очевидно, че природозащитните цели по 
Натура 2000 са включени в тези планове. С други думи, един-единствен документ може 
да обхване по принцип както общите разпоредби за управление на горите за 
определен район, така и целите и мерките за опазване по Натура 2000, необходими за 
тази зона. 
 
В плановете за управление по Натура 2000 обикновено се предлага подробно 
обяснение за това защо зоната е била определена като такава, какъв е настоящият 
природозащитен статус на видовете и на типовете местообитания от значение за 
Общността, както и кои са основните заплахи и видове натиск за тях. В плановете 
също така се предлага възможност за анализиране на съществуващите видове 

                                                 
33

 Вж. обяснителната бележка относно въвеждането на мерки за опазване на зоните по „Натура 
2000“: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20
measures.pdf и насоки относно определянето на мерки за опазването на зоните по „Натура 
2000“: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/comNote%20conservation%20measures.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/conservation%20measures.pdf
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земеползване и социално-икономическите дейности в зоната, както и връзката 
(включително възможните полезни взаимодействия) между тези дейности и 
природозащитните цели за зоната. 
 

2.6.4 Предотвратяване на влошаването на състоянието и на неблагоприятни 
въздействия 
 
В допълнение към установяването на необходимите мерки за опазване на зоните по 
Натура 2000 държавите членки са длъжни също така да вземат подходящи мерки за 
предотвратяване на влошаването на състоянието на естествените местообитания и 
местообитанията на видовете и всяко значително обезпокояване на видовете, за които 
е определена зоната (член 6, параграф 2 от Директивата за местообитанията). 
Природозащитните цели са в основата на оценката на това дали дейността може или 
не може да причини влошаване на състоянието на дадена зона. 
 
В случай на нови дейности по развитие с член 6, параграф 3 Директивата за 

местообитанията се въвежда процедура за оценка, за да се гарантира опазването на 

зоните по Натура 2000 срещу всяко значително увреждане вследствие на планове или 
проекти. Поради това всички планове или проекти, които не са непосредствено 
свързани с управлението на територията или не са необходими за него, но които 
поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти могат да окажат 
значително влияние, се подлагат на оценка (така наречената подходяща оценка), за 
да се оцени въздействието им върху територията от гледна точка на 
природозащитните цели за зоната.  
 
Компетентните органи могат да одобрят плана или проекта едва след като са 
установили, че той няма да окаже неблагоприятно въздействие върху целостта на 
съответната защитена зона. Понякога това може да изисква прилагането на мерки за 
смекчаване с цел отстраняване на всяко потенциално отрицателно въздействие или за 
намаляване на такова въздействие до незначително равнище. 

 

Да работим заедно в рамките на Натура 2000 — биогеографският процес по 
Натура 2000 
 
От 2011 г. насам Комисията е установила процедура за насърчаване на работата в 
мрежа и на сътрудничеството между всички участници в управлението на зони по 
Натура 2000. Целта е да се постигне съгласуваност при управлението на мрежата на 
биогеографско равнище и в целия ЕС. Процедурата също така дава възможност за 
насърчаване на трансграничното сътрудничество, обмена на най-добри практики и за 
подобряване на общото разбиране за природозащитния статус, целите и мерките по 
опазване. По-подробна информация се съдържа на комуникационната платформа по 
Натура 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm  
 

 

2.6.5 Подобряване на свързаността на мрежата Натура 2000  
 
Много от местообитанията в Европа, включително горите, са силно разпокъсани в 
резултат на обезлесяване и други минали или настоящи промени, земеползване и 
изменения на земната покривка. Това значително намалява възможността им да 
предоставят ценни екосистемни услуги на обществото. В член 10 от Директивата за 
местообитанията се предвижда държавите членки да насърчават управлението на 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
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елементите на ландшафта, които са от съществено значение за дивата фауна и 
флора, по-специално с оглед подобряване на екологичната съгласуваност на мрежата 
Натура 2000. 
 
През май 2013 г. Европейската комисия прие нова стратегия за насърчаване на 
екологосъобразна инфраструктура в цяла Европа34, която, наред с другото, ще 
допринесе за постигането на тази цел. Със стратегията се създава рамка за 
насърчаване на проекти за екологосъобразна инфраструктура в рамките на 
съществуващите правни и финансови инструменти и инструменти на политиката на 
ЕС. 
 
Подобряването на свързаността на горските местообитания е много подходяща цел, 
като се има предвид, че разпокъсаността е една от най-значимите заплахи за горските 
местообитания. Това може да се осъществи например като се увеличи територията на 
някои от типовете горски местообитания в подходящи райони чрез повторно 
залесяване или подобряване на екологичното качество на съществуващите горски 
местообитания. 
 

2.7 Финансиране на управлението на зоните по Натура 2000 
 
Въпреки че основна отговорност за финансирането на Натура 2000 носят държавите 
членки, член 8 от Директивата за местообитанията свързва осигуряването на 
необходимите мерки за опазване с разпоредбата за съфинансиране от ЕС. В 
раздел 1.2.2 вече бе представен общ преглед на най-важните фондове на ЕС за горите 
и Натура 2000. 
 
Тези фондове са описани допълнително в наръчник с насоки относно финансирането 
на Натура 2000, чието предназначение е да бъде в помощ на органите, управителите и 
собствениците, за да се възползват от многото налични възможности в рамките на 
настоящия финансов период (2014—2020 г.) за мерки за управление в рамките на 
зоните по Натура 2000, включително мерки за горите в обхвата на Натура 200035. 
 
С цел най-добро оползотворяване на предоставяните от ЕС средства Комисията 
насърчава държавите членки да предприемат по-стратегически многогодишен подход 
на планиране за финансирането по Натура 2000. Това се осъществява под формата на 
рамки за приоритетно действие (РПД), с които се определят нуждите от 
финансиране и стратегическите приоритети по отношение на Натура 2000 на 
национално или регионално равнище за периода 2014—2020 г. Тези РПД са специално 
разработени за улесняване на интегрирането на устойчиви мерки за опазване в новите 
оперативни програми за различните инструменти на ЕС за финансиране36. Новата 
програма „LIFE“ за периода 2014—2020 г. предоставя възможността за финансиране 
на интегрирани проекти, предназначени за улесняване на цялостното прилагане на 
РПД в дългосрочен план. 
 
На равнището на отделната зона набелязването на необходимите мерки за опазване 
(напр. в плановете за управление и други инструменти) трябва също така да бъде 

                                                 
34

 Съобщение на Комисията: Екологосъобразна инфраструктура (GI) (COM(2013) 249 final) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=EN  
35

 Вж. новото ръководство с насоки относно финансирането на „Натура 2000“, което може да 
бъде намерено на адрес: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
36

 SEC(2011) 1573 окончателен. Вж.: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0249:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/
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придружено от оценка на финансовите ресурси, необходими за тяхното изпълнение. 
Във връзка с това е важно да се вземат предвид не само разходите, свързани с 
мерките, но и последствията от тяхното изпълнение, по-специално когато се предлага 
да се ограничат или адаптират съществуващите практики за управление на горите, 
което в някои случаи може да означава пропуснати  доходи37. 
 

2.8 Опазване на видовете на територията на целия ЕС 
 
Втората основна група разпоредби на двете директиви на ЕС за опазване на 
природата засяга опазването на определени видове в ЕС, т.е. извън и в рамките на 
зоните по Натура 2000. Разпоредбите за опазване на видовете обхващат всички 
естествено живеещи в диво състояние видове птици в ЕС, както и други видове, 
изброени в приложения IV и V към Директивата за местообитанията. 
 
По същество те38 задължават държавите членки да забранят: 
- умишленото убиване или улавяне на защитени видове по какъвто и да е метод; 
- умишленото разрушаване или събиране на яйца или гнезда, или бране, събиране, 

рязане, изкореняване или унищожаване на защитени растения; 
- повреждането или унищожаването на места за размножаване или почивка; 
- умишленото обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане 

на малките, презимуване и миграция; 
- държането, търговията и транспортирането на екземпляри, взети от дивата 

природа. 
 
Дерогации от посочените разпоредби са разрешени при определени обстоятелства 
(например с цел предотвратяване на сериозни увреждания на реколтата, на добитък, 
гори, рибарници и води), ако не съществува друго задоволително решение (напр. 
забавяне на планираните дейности) и последствията от тези дерогации не са 
несъвместими с общите цели на директивите. Условията за прилагане на дерогации са 
определени в член 9 от Директивата за птиците и в член 16 от Директивата за 
местообитанията. 
 

2.9 Справяне с чуждоземни видове в цяла Европа 

 
Член 22, буква б) от Директивата за местообитанията гласи, че държавите членки 
осигуряват регулирането на умишленото въвеждане в природата на неместни видове 
да се извършва по начин, който не би увредил нито естествените местообитания в 
тяхната естествена област на разпространение, нито местните представители на 
дивата флора и фауна, и в случай че считат това за необходимо, забраняват такова 
въвеждане. 
 

                                                 
37

 Не всички потенциални пропуснати доходи трябва или могат да бъдат компенсирани, 
например когато пропуснатите доходи са в резултат на прилагането на правно изискване, 
предназначено за предотвратяване на влошаването на състоянието от нов тип управление 
(член 6, параграф 2) (например без компенсация за задължението за опазване на буковите 
насаждения и за недопускането на превръщането им в иглолистни насаждения).  
38

 Точните термини са посочени в член 5 от Директивата за птиците (за птици) и член 12 (за 
животни) и член 13 (за растения) от Директивата за местообитанията — Вж. документа с насоки 
относно строгата защита на животинските видове от интерес за Общността съгласно 
Директивата за местообитанията 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Важно е да се отбележи все по-нарастващият проблем с инвазивните чуждоземни 
видове (ИЧВ), тъй като те представляват основна заплаха за естествената дива 
природа и местообитанията в Европа, като всяка година причиняват щети за милиони 
евро. 
 
През 2014 г. Европейският парламент и Съветът на ЕС приеха нов регламент на ЕС 
относно инвазивните чуждоземни видове39, чиято цел е да се създаде съгласувана 
общоевропейска правна рамка за действия с цел превенция, намаляване и смекчаване 
на отрицателните въздействия на ИЧВ върху биологичното разнообразие и 
екосистемните услуги, както и за да се ограничи вредата от тях за икономиката и 
човешкото здраве. 
 
Регламентът включва три различни вида мерки, които следват международно 
признатия йерархичен подход за борба с ИЧВ: 

 Превенция: предвидени са редица строги мерки за превенция от самото начало от 
навлизането на ИЧВ в ЕС, независимо дали преднамерено или непреднамерено. 

 Ранно предупреждение и бързо реагиране: държавите членки трябва да въведат 
система за ранно предупреждение, за да определят присъствието на ИЧВ 
възможно на най-ранен етап и да предприемат мерки за бързо реагиране за 
предотвратяване на установяването им. 

 Управление на вече установени инвазивни чуждоземни видове: някои инвазивни 
чуждоземни видове вече са добре установени на територията на ЕС; необходимо е 
конкретно действие за тяхното управление, за да не се разпространяват повече и 
да се намалят в най-голяма степен причинените от тях вреди.  

 
Последната мярка е особено важна за горските екосистеми, в които икономическите, 
социалните и екологичните въздействия, причинени от ИЧВ, могат да бъдат особено 
значими. 

                                                 
39

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

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
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3 ГОРИТЕ В ОБХВАТА НА Натура 2000: ПРЕГЛЕД 

 
 
 
3.1 Европейските гори и тяхното значение за биологичното разнообразие  
 
Горите в Европа са сред най-богатите на биологично разнообразие от всички 
сухоземни местообитания в ЕС. Благодарение на структурната си сложност, 
разнообразие и динамична природа те от векове са основно хранилище на по-голямата 
част от биологичното разнообразие на Европа. Това се отнася не само за видовете, 
които живеят изключително в затворени горски образувания, но и за други видове, 
особено безгръбначни и птици, които изискват смесица от затворено горско 
образувание и други залесени земи, включително отворени храстовидни и горски 
пролуки. 
 
Различните региони на Европа са развили свои собствени видове гори, адаптирани 
към местните условия на околната среда. Буковите гори преобладават в Централна 
Европа, докато иглолистните гори се срещат най-често в планинските райони и в 
Северна Европа. В Средиземноморския регион преобладаващи са смесените дъбови и 
иглолистни гори Изчислено е, че в ЕС има общо 14 категории и 79 типа горски 
местообитания (Barbati и др. 2014 г).40 
 
През вековете естествената горска растителност в повечето региони на Европа е 
заменена от други видове земеползване или от полуестествени гори, управлявани и 
използвани в по-малка или по-голяма степен за различни цели, като например 
добиване на дървен материал, паша и т.н. В сравнение с други части на света 
понастоящем в Европа има няколко напълно девствени гори (около 5 %) (ЕАОС 
2010 г.)41. В по-широко разпространените полуестествени гори, дори в случаите, когато 
управлението наподобява някои модели на естествената динамика, 
продължителността на цикъла за смяна със следващото поколение гори е намален 
приблизително наполовина, намалява и наличието на стари дървета, насаждения и 
свързани микроместообитания, и това управление оказва влияние върху някои 
елементи на биологичното разнообразие. Въпреки това някои гори продължават да 
имат жизненоважно значение за биологичното разнообразие, понякога тъкмо поради 
начина, по който са били управлявани досега. Натрупан е богат опит във връзка с 
интегрирането на опазването на биологичното разнообразие в европейското горско 
стопанство42. 
 

                                                 
40

 Видове гори в Европа — Категории и видове, по отношение на които трябва да се провежда 
политика на устойчиво управление на горите и изготвяне на доклади във връзка с това. 
Технически доклад на ЕАОС 09/2006, преразгледан от Barbati и др. Видове гори в Европа и 
показатели за устойчиво управление на горите на Forest Europe: инструменти за наблюдение на 
напредъка по опазването на биологичното разнообразие на горите. Екология и управление на 
горите, том 321, 1 юни 2014 г. 
41

 10 съобщения за горските екосистеми през 2010 г. Европейска агенция за околната среда, 
2010 г. Може да бъде намерено на адрес: http://www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-
2010-2014-3 
42

 Вж. прегледа: Kraus D. и Krumm F. (eds.) 2013 г. Integrative approaches as an opportunity for the 
conservation of forest biodiversity (Интегрираните подходи като възможност за опазване на 
биологичното разнообразие на горите). Европейски институт за горите. 284 стр. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/321/supp/C
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3.2 Гори, определени за Натура 2000 
 
Не е изненадващо, че половината от мрежата Натура 2000 се състои от гори, макар и 
със значителни разлики между държавите и биогеографските региони. Площта на 
горите в обхвата на Натура 2000 е различна, от 6,4 % в Обединеното кралство до 
53,1 % в България. 
 
 

 
 

Фигура 8. Процент гори в обхвата на Натура 2000 по държави членки (2012 г.) 

Забележка: процентите гори в обхвата на Натура 2000 се изчисляват, като се използват 
класовете по Corine Land Cover. Не всички горски площи съвпадат с типовете 
местообитания в приложение I. 

Източник: Развитие на селските райони в ЕС — Статистическа и икономическа 
информация, доклад за 2013 г. 
 

 
Съществуват три основни причини, поради които дадена гора може да бъде включена 
в Натура 2000. 
 

 Зоната съдържа важна територия за един или повече вида местообитания от 

европейски интерес, изброени в приложение I към Директивата за 

местообитанията. В приложение I са включени общо 85 типа горски 

местообитания43, включително 29 приоритетни местообитания 44 (за повече 

информация вж. приложение 2). Според приложение I към директивата типовете 

горски местообитания се определят като: естествена и полуестествена горска 

                                                 
43

 Включително 81 типа местообитания, определени под група 9. Гори в приложение I към Директивата за 
местообитанията и други 4 типа местообитания от директивата, разглеждани като горски местообитания в 
настоящия документ (включително гористи поляни и дюни). 
44

 Приоритет означава типове естествени местообитания, застрашени от изчезване, за които Общността 

носи конкретна отговорност; тези приоритетни типове естествени местообитания са посочени в 
приложение I със звездичка (*). 

  

  

  
  
      гора     гора, включително  храсталаци на прехода към гората   
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растителност, състояща се от местни видове, образуващи гори от високи 

дървета, с типична ниска горска растителност и отговаряща на следните 

критерии: редки гори или остатъци от такива и/или представляващи 

местообитания на видове от интерес за Общността. 

 

Големият брой типове горски местообитания от интерес за Общността не 

предполага задължително изобилен ресурс. Напротив, оказва се, че много типове 

местообитания са редки и остатъци от такива, като повече от половината от тях са 

ограничени до относително малък район на разпространение в една или две 

държави, като апенински букови гори (9210*, 9220*), палмови горички от Phoenix 

(9370*), каледонийски гори (91C0*), макаронезийски лаврови гори (9360*). Въпреки 

това има някои по-широко разпространени гори, като например западна тайга 

(*9010), букови гори от типа Asperulo Fagetum (9130) и гори от Quercus ilex и 

Quercus rotundifolia (9340).  

 Зоната включва едно или повече важни местoобитания (напр. за развъждане, 

почивка или събиране на фураж) за един или повече видове от европейско 

значение, изброени в приложение II към Директивата за местообитанията или 

приложение I към Директивата за птиците (общо около 121 вида по приложение II 

към Директивата за местообитанията са свързани с горите, включително: 11 

земноводни, 23 бозайници, 44 безгръбначни и 43 растения) 45. Счита се, че около 

63 вида, изброени в приложение I към Директивата за птиците, са тясно свързани с 

горите — за по-подробна информация вж. приложение II към настоящия документ); 

също така много от тези видове са с ограничено разпространение поради статута 

им на силно застрашени или ограничения район на местообитанието им. 

 Самата гора не е основно местообитание за защитен вид или тип местообитание в 
ЕС, но тя е важна за цялостната екологична съгласуваността на зоните по 
Натура 2000 (напр. екологичен коридор, свързващ основните местообитания за 
защитените видове в рамките на зоната, буферна зона около основната територия 
и т.н.).  

 
Важно е да се припомни, че обосновката за включване на дадена гора в зона по 
Натура 2000 ще окаже пряко влияние върху вида на мерките за опазване, които 
могат да се изискват съгласно член 6, параграф 1 от Директивата за 
местообитанията. 
 

Примери за типове горски местообитания от приложение I 
 

                                                 
45

 Основен стандарт на ЕС от 2010 г. за биологичното разнообразие (ЕАОС, 2010 г.) Приложение III — 
Разпределение на видовете за всяка екосистема. Цифрите не включват видове, които са добавени 
впоследствие след присъединяването на България, Румъния и Хърватия. 
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Феноскандинавски залесени пасища (9070) в 

Южна Швеция. Снимка: Vikki Bengtsson 

 

Букови гори от типа Luzulo-Fagetum (9110), 

Национален парк Söderåsens, Швеция. Снимка: 

Oddvar Fiskesjö 

 

 

 

Макаронезийски лаврови гори (9360*) в Баранко 

де Нието, Тенерифе (Испания). Снимка: Andy 

Gillison 

 

 

 

(Суб-) Средиземноморски борови гори с ендемични 

подвидове черен бор (9530*) в Алпите (Италия). 

Снимка: P. Susmel 
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Част II: 

 
 

Често задавани въпроси 
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4.  ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

4.1 Въведение 
 
Настоящата глава има за цел да даде отговори на редица често задавани въпроси за 
горите в обхвата на Натура 2000. Въпросите са определени с помощта на работна 
група ad hoc, сформирана от Комисията с цел изготвяне на настоящия документ. За 
тези, които не са запознати с Натура 2000, настоятелно се препоръчва да прочетат 
първо част I от документа, за да придобият ясна представа за целите и правните 
задължения, произтичащи от директивите за местообитанията и за птиците, и по-
специално опазването на зоните по Натура 2000.  
 
С цел по-лесно използване често задаваните въпроси са групирани в следните 
рубрики:  

 Определяне на зони по Натура 2000  

 Определяне на природозащитни цели за зоните по Натура 2000 

 Прилагане на мерките за опазване на горите в обхвата на Натура 2000 

 Гарантиране на недопускане на влошаването на състоянието на горите в обхвата 
на Натура 2000 

 Практики за управление на горите и изисквания по Натура 2000 

 Възможности за финансиране за подпомагане на горски дейности в рамките на 
Натура 2000 

 Нови дейности в Натура 2000: процедурата за издаване на разрешително 

 Мониторинг и оценка на напредъка във връзка с мерките за опазване 

 Комуникация, сътрудничество, активно участие на заинтересовани страни 

 Мерки извън зоните по Натура 2000.  
 

В началото на всеки въпрос се посочва: 

 дали въпросът предполага правно задължение (в съответствие с директивите за 
местообитанията и за птиците), препоръка или просто информация; 

 основната целева публика, към която е насочен въпросът (напр. собственици на 
гори, лица, управляващи горски стопанства, органи, обществеността — 
включително неправителствени организации); 

 референтният номер на подобни казуси, посочени в част III. 
 
Правните задължения (ПЗ) се отнасят за специфични задължения съгласно 
директивите. Може да става въпрос за задължение за органите и/или за собствениците 
на гори или за лицата, управляващи горски стопанства. Държавите членки са длъжни 
да транспонират разпоредбите на директивите в собствената си правна система. Някои 
от тези транспонирани разпоредби трябва след това да се прилагат от съответните 
участници (напр. лица, управляващи горски стопанства, или собственици на гори). 
Текстът има за цел да поясни последиците от правните задължения, като се позовава, 
когато това е възможно, на съдебната практика. 
Препоръките (П) имат за цел да предоставят възможни варианти за разглеждане на 
определени аспекти на директивите. Те служат само за информация и не предполагат 
някакво задължение. 

Текст, обозначен като информация (И), се предоставя с цел по-добро разбиране на 
Натура 2000 и на директивите за птиците и за местообитанията. Всички примери, 
посочени в текста, се отнасят към тази категория.  
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4.2 Определяне на зони по Натура 2000 

 
 

Въпроси:  
1. Защо почти половината от мрежата Натура 2000 е съставена от гори?  
2. Какви видове гори са включени в Натура 2000? 
3. Как мога да науча повече за зоните, определени за зони по Натура 2000? 

 
 

1. Защо почти 50 % от мрежата Натура 2000 е съставена от гори?  

Информация 

Целева аудитория: 
обществеността, лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер)  

Горите приютяват много голяма част от биологичното разнообразие на Европа. Това 
включва много редки и застрашени видове и типове местообитания, изброени в 
директивите за местообитанията и за птиците. Най-подходящите райони са 
определени за част от Натура 2000, за да се гарантира дългосрочното им оцеляване в 
рамките на ЕС. В резултат на това понастоящем в рамките на мрежата Натура 2000, 
която обхваща 28 държави, са включени приблизително 375 000 km2 гори. Държавата 
членка с най-голяма площ гори, включени в обхвата на Натура 2000, е Испания 
(приблизително 79 800 km2), следвана от Полша (приблизително 33 500 km2) и 
Франция (30 090 km2). 

Високият процент на горите в обхвата на Натура 2000 е отражение и на факта, че 
горите обхващат около 42 % от територията на ЕС и съставляват значителна част от 
сухоземната площ на Европа. Също така много от горите са били управлявани по 
начин, чрез който са запазени защитените местообитания и видове съгласно 
Директивата за птиците или Директивата за местообитанията и това обяснява тяхната 
сравнително висока степен на биологично разнообразие в сравнение с други видове 
земеползване. Освен управляваните по този начин гори мрежата Натура 2000 включва 
също така значителни територии със стари гори. Определянето на дадена гора за зона 
по Натура 2000 представлява признание за високата стойност на тази гора по 
отношение на целите на Директивата за птиците или Директивата за местообитанията. 
Това обаче не означава непременно, че всички типове местообитания или видове, за 
които е определена тази зона, са вече в добро състояние в територията. В някои 
случаи ефектът може да е обратен и да са необходими специфични мерки за опазване 
с цел подобряване на положението. Тези мерки могат да включват строга защита, 
както и активно управление, като например паша, опазване на стари дървета, 
отстраняване на нежелани дървесни видове и т.н. 

 

2. Какви видове гори са включени в Натура 2000?  

Информация 

Целева аудитория: 
обществеността, лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

Горските площи са включени в Натура 2000, тъй като те приютяват най-добрите зони в 
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рамките на ЕС за видовете и за типовете горски местообитания, защитени съгласно 
двете директиви на ЕС за опазване на природата. Подборът на зоните се извършва на 
научни основания. 

По отношение на Директивата за местообитанията процесът на подбор включва 
няколко стъпки, като се започва с идентифицирането на най-подходящите зони на 
национално равнище, както е посочено в приложение III към директивата. След това 
Комисията, в сътрудничество с държавите членки и научни експерти, обновява 
националните списъци, за да се гарантира, че те заедно осигуряват достатъчно 
покритие за всеки тип местообитание и вид в рамките на целият им естествен район на 
разпространение в ЕС и формират единна мрежа. По отношение на Директивата за 
птиците зоните се класифицират от държавите членки и се включват директно в 
мрежата Натура 2000 след извършване на научна оценка.  

При избирането на зоните по Натура 2000 за 85 типа горски местообитания46, защитени 
по силата на Директивата за местообитанията, държавите членки трябва да прилагат 
критериите, посочени в приложение III към директивата. Според тези критерии зоните 
се избират, наред с другото, тъй като територията включва добър пример за даден тип 
местообитание в съответната зона и се характеризира с добра степен на опазване на 
структурата и функциите на съответния тип местообитание или добри възможности за 
възстановяване. Големият брой на типовете местообитания показва много 
разнообразната природа на горите в ЕС.  

Горите също така се определят като зони по Натура 2000, ако приютяват важни 
местообитания, свързани с размножаване, почивка или събиране на фураж за един 
или повече вида от европейско значение, изброени в приложение II към Директивата за 
местообитанията или приложение I към Директивата за птиците, или редовно 
срещащите се мигриращи видове птици, които не са изброени в приложение I. Първият 
вид обхваща следните видове, свързани с горите: 43 вида растения, 44 вида 
безгръбначни, 23 вида бозайници и 11 вида земноводни, докато вторият обхваща 63 
вида птици, които са тясно свързани с горите. Също така много от тези видове са с 
ограничено разпространение поради статуса си на силно застрашени видове или 
поради ограничения обхват на местообитанието им. 

Дадена зона може да бъде избрана и поради размера и плътността на популациите от 

видове, представени в нея, и поради общата стойност на зоната за опазването на 

съответния тип местообитание или вид. Съгласно Директивата за птиците зоните се 
избират, тъй като са определени като най-подходящите по брой и площ територии за 
опазването на тези видове, изброени в приложение I към директивата, или за редовно 
срещащите се мигриращи видове. 

И накрая, дадена гора може да бъде включена в обхвата на Натура 2000, въпреки че тя 
самата не е основно местообитание за защитен вид или тип местообитание в ЕС, тъй 
като все пак е от жизненоважно значение за цялостната екологична съгласуваността на 
дадена зона или на мрежата (напр. екологичен коридор, свързващ основните 
местообитания на защитените видове в рамките на зоната, буферна зона около район 
на отглеждане и т.н.). 

Не всяка зона, приютяваща тип местообитание или вид от значение за ЕС, е включена 
в Натура 2000. Целта е да се определят само най-подходящите и важни зони, за да се 
гарантира тяхното опазване. Поради това за някои от най-широко разпространените 

                                                 
46

 Включително типове горски местообитания, залесени ливади, пасищни гори (dehesas) и 
залесени дюни. С присъединяването на България и Румъния в приложение I към Директивата 
за местообитанията се включват 9 нови типa горски местообитания (подкатегория 9 — Гори). С 
присъединяването на Хърватия в Директивата за местообитанията не са включени нови типове 
горски местообитания. 
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горски местообитания, защитени по силата на Директивата за местообитанията, като 
например западната тайга (код на местообитанието 9010), букови гори от типа Asperulo 
Fagetum (9130) или гори от Quercus ilex и Quercus rotundifolia (9340), в Натура 2000 е 
включена само част от цялото горско местообитание. Подобно е положението и с 
редица от горските видове, като например черен кълвач (Dryocopus martius) или 
лещарка (Bonasia bonasia)47.  

Въпреки това има случаи, в които може да се наложи да се определят всички останали 
територии за конкретен вид или тип местообитание, за да се гарантира тяхното 
оцеляване. Такъв по-специално е случаят с тези, които са изключително редки или са с 
ограничен район на разпространение, като например мизийски гори от бели ели 91BA 
(18 зони обхващащи приблизително 15 000km2).  

Важно е да е известна обосновката за включването на дадена гора в обхвата на 
Натура 2000, тъй като това ще окаже пряко влияние върху природозащитните цели и 
вида на мерките за опазване, които може да са необходими, както и за оценката на 
потенциалните въздействия на планове или проекти върху зоната (член 6 от 
Директивата за местообитанията). 
 

3. Как мога да науча повече за зоните, определени за зони по Натура 2000? 

Информация 

Целева аудитория: 
обществеността, лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори 

Подобни казуси (номер): 

Всяка зона по Натура 2000 се придружава от стандартен формуляр за данни (СФД), в 
който са записани видовете и типовете местообитания от значение за ЕС, за които е 
определена зоната, както и прогнозният размер на популацията им и степента на 
опазване в рамките на зоната към момента на определяне или на по-късен етап, при 
установяване появата на нови видове или типове местообитания в зоната и при 
съответното актуализиране на СФД. Тези СФД са публично достъпни документи. 
Можете да направите справка за тях на Наблюдател на Натура 200048: 
http://natura2000.eea.europa.eu/.  

Наблюдател на Натура 2000 е онлайн географска информационна система (ГИС) за 
картографиране, с която се определя точното местоположение на всяка зона по Натура 
2000 в мрежата на ЕС. Потребителят може да търси и отправи запитване за всяка зона 
в рамките на ЕС. Благодарение на едромащабните карти границите на зоните и 
основните дадености на ландшафта са лесно видими. 

По-подробна информация за зоната може да се намери и в плановете за управление 
по Натура 2000, когато такива са налице, или в други съответни документи (т.е. 

                                                 
47

 Западна тайга (9010): 2848 зони по „Натура 2000“, които обхващат приблизително 2 милиона 
хектара, представляващи 49 % от общата площ на местообитанието; букови гори Asperulo 
Fagetum (9130): 2236 зони, които обхващат приблизително 800 000 хектара, представляващи 
54 % от общата площ: гори Quercus ilex и Quercus rotundifolia (9340): 1163 зони, които обхващат 
приблизително1 милион хектара, представляващи 64 % от общата площ на местообитанието. 
Цифрите са взети от доклада за основния стандарт на ЕС от 2010 г. за биологичното 
разнообразие, ЕАОС, 2010 г. Те не включват типове местообитания, добавени впоследствие 
след присъединяването на Румъния и България или Хърватия. 
48

 Възможно е стандартните формуляри за данни, показани в Public Viewer, да са непълни, тъй 
като информацията за някои чувствителни видове може да е пропусната. В случай че даден 
собственик или управител се нуждае от подробна информация, той следва да се свърже с 
компетентния орган по опазване на околната среда в неговия регион или държава. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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документи относно природозащитните цели, актове за определяне на зоната и т.н.).  

Обикновено държавите членки предоставят подробна информация за своите зони по 
Натура 2000, включително основанията за тяхното определяне, природозащитни цели, 
планове за управление и мерки за опазване, които стават публично достояние 
посредством уебсайтове и други средства (напр. чрез местната администрация). Някои 
държави предоставят и конкретна и подробна информация за собствениците на земя и 
основни видове земеползватели във всяка от зоните по Натура 2000 (напр. чрез 
конкретни уведомления, както в Обединеното кралство, или чрез определянето на 
местни групи или комитети, в които основни заинтересовани страни участват от самото 
начало в управлението на зоните, какъвто е случаят във Франция и други държави — 
членки на ЕС). Собствениците на земя и земеползвателите също могат да се обърнат 
към местните органи по опазване на околната среда, за да научат повече за 
конкретните зони по Натура 2000. 

 
 
 
4.3 Определяне на природозащитните цели за зоните по Натура 2000 
 

Въпроси:  
4. Защо и как се определят природозащитните цели за зоните по Натура 2000?  
5. Кой отговаря за определянето на природозащитните цели? Провеждат ли се 

консултации със собствениците на земя/управителите?  
6. Къде мога да намеря повече информация относно природозащитните цели на 

дадена зона? 
7. Как мога да разбера кои дейности са съвместими с Натура 2000 и кои не са, в 

случай че не са определени природозащитни цели? 
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4. Защо и как се определят природозащитните цели за зоните по Натура 
2000?  

Информация Целева аудитория: органи 
Подобни казуси (номер): 
1, 2, 5, 6, 8, 10, 18 

Съгласно член 6, параграф 1 мерките за опазване трябва да се определят за типовете 

местообитания и видовете, представени в тази зона. Поради това е важно да се 

определят и ясни природозащитни цели по отношение на всеки от съответните типове 

местообитания и видове, представени в зоната. Природозащитните цели са 

предназначени за възможно най-точното определяне на желаното състояние или 
степен на опазване, която трябва да се постигне в конкретна зона. 

Често пъти те са представени като количествени цели, напр. поддържане на 
популацията на вида x до определен минимален брой екземпляри или подобряване на 
степента на опазване на местообитание y от категория C в B в рамките на 10 години. 

Определянето на ясни природозащитни цели по отношение на Натура 2000 е от 
съществено значение с оглед на това ясно да се гарантира, че всяка зона в мрежата 
допринася по-най ефективния начин за общата цел на двете директиви за опазване на 
природата, която е да се постигне благоприятен природозащитен статус за всички 
типове местообитания и видове, които те защитават 49, в рамките на целия им район на 
разпространение в ЕС. 

Природозащитните цели са специфични за всяка зона и следва да се основават на 
солидни познания за зоната и представените видове/местообитания, техните 
екологични изисквания, както и всички заплахи и видове натиск върху продължаващото 
им присъствие в зоната. Това е така, тъй като всяка зона по Натура 2000 се 
характеризира със свой собствен набор от биотични, абиотични и социално-
икономически условия, които могат да се различават значително във всяка зона, дори 
когато те приютяват едни и същи видове и местообитания. 

Препоръчително е също така да се определят по-общи природозащитни цели за цяла 
група зони или за определени видове и местообитания в рамките на определен регион 
или държава (национални или регионални природозащитни цели). Това не само ще 
помогне за определянето на природозащитните цели на равнището на отделната зона, 
но и за определянето на стратегическите приоритети по опазването в рамките на и 
между отделните зони. По този начин мерките, които имат най-голям потенциал за 
подобряването или поддържането на природозащитния статус на конкретен вид или 
местообитание в рамките на този регион или държава, могат да бъдат определени за 
приоритетни. 

С цел да предостави насоки относно определянето на природозащитните цели по 
отношение на Натура 200050 Комисията публикува тълкувателна бележка, в която се 
предоставят повече обяснения. 

Вж. също първите два въпроса в раздел 4.4. 

 
 

5. Кой отговаря за определянето на природозащитните цели и провеждат ли 
се консултации със собствениците/управителите/други заинтересовани 
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 Целта на Директивата за птиците е формулирана по малко по-различен начин, но амбициите 
и са същите  
50

 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note2.pdf


56 „Натура 2000“ и горите  

 

групи? 

Информация Целева аудитория: органи 
Подобни казуси (номер):   
1, 8, 10 

Определянето на природозащитните цели е задължение на компетентните органи във 
всяка държава членка. В директивите за опазване на природата не се посочва как 
трябва да се направи това, тъй като всяка държава членка сама взима решение 
относно формата и методите за прилагане на техните разпоредби. Целта на 
директивите за опазване на природата обаче е да се постигне благоприятен 
природозащитен статус за видовете и местообитанията от интерес за Общността и 
мрежата Натура 2000 да се използва за постигането на тази цел. 

Препоръчително е освен да се гарантира, че природозащитните цели се основават на 
солидни знания, всички заинтересовани страни — независимо дали става въпрос за 
собственици на гори или за лица, управляващи горски стопанства, или за 
неправителствени организации в областта на опазването на околната среда — да 
участват и в процеса на определяне на природозащитните цели. Това ще помогне за 
определянето на реалистични и постижими природозащитни цели. 

Важно е собствениците на гори и лицата, управляващи горски стопанства, не само 
действително да познават много добре управлението на горите, което в миналото е 
довело до успехи или неуспехи при опазването на околната среда, но и да е налице 
възможност за широка дискусия между компетентните органи и собствениците на гори 
и лицата, управляващи горски стопанства,за това как да се определят по най-добрия 
начин специфични за зоната природозащитни цели и мерки за опазване. Обсъждането 
и ясната комуникация относно значението, ролята и природозащитните цели на дадена 
зона ще помогне също така за подобряването на осведомеността и ангажираността на 
всички участници.  

 
 

6. Къде мога да намеря повече информация относно свързаните с дадена зона 
природозащитните цели? 

Информация 

Целева аудитория: 
обществеността, лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори 

Подобни казуси (номер): 1 

Всяка държава разполага със свой собствен механизъм за публикуване на свързаните 
с нейните зони природозащитни цели. Те могат да бъдат определени в рамките на 
правни решения или актове за определяне на зоните или придружаващите ги 
документи. Могат да бъдат публикувани на уебсайта на компетентните органи в 
областта на опазването на природата. Обикновено те са включени и допълнително 
разработени в плановете за управление на зоните по Натура 2000 или подобни на тях 
инструменти, когато такива инструменти са налице. На държавите членки се 
препоръчва да осигурят лесно достъпна информация относно природозащитните цели 
по Натура 2000 по начин, който е подходящ и лесно разбираем за собствениците на 
гори и за лицата, управляващи горски стопанства. 

 
 

7. Как мога да разбера кои дейности са съвместими с Натура 2000 и кои не са, в 
случай че не са определени природозащитни цели? 
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Информация 

Целева аудитория: 
обществеността, лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори 

Подобни казуси (номер): 

Компетентните органи следва да установят природозащитни цели за всички зони по 
Натура 2000. Въпреки това е възможно процесът да е бил забавен и 
природозащитните цели все още да не са установени.  

В този случай компетентните органи са тези, които отговарят за информирането на 
заинтересованите лица относно последиците от определянето на даден район за зона 
по Натура 2000. Те по-специално следва да съобщят дали определени лесовъдни 
мерки или други дейности следва да бъдат адаптирани или евентуално изключени, за 
да се предотврати влошаването на състоянието на зоната, или кои дейности следва да 
се насърчават, за да се подобрят условията за опазване на тази зона. Стандартният 
формуляр за данни (СФД) е полезен източник на информация за разбиране на 
основанията, поради които дадена зона е била определена за такава. При вземането 
на управленски решения формулярът винаги трябва да се използва за справка 
(например при изготвянето на документи за управление или планиране на нови 
инвестиции).  

Минималното изискване би било държавите членки да вземат подходящи мерки за 
предотвратяване на влошаването на състоянието на всички значими представени в 
зоната местообитания и видове съгласно СФД. При липсата на научна информация 
следва да преобладава подходът на предпазливостта. Вж. също въпрос 3. 
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4.4 Прилагане на мерки за опазване на горските местообитания и видове в 
зоните по Натура 2000 
 

Въпроси: 
8. Как се определят и въвеждат мерките за опазване на дадена зона по Натура 

2000? До кога следва да бъдат въведени? 
9.  Какво представляват плановете за управление по Натура 2000 и задължителни 

ли са те? 
10. Има ли налични инструменти, които да подпомогнат изготвянето на 

плановете за управление по Натура 2000? 
11. Как се определят екологичните изисквания за типовете местообитания и 

видовете?  
12. Предполага ли самото присъствие на вид/тип местообитание от значение за 

ЕС промени в зоната?  
13. Горите в зоните по Натура 2000 често пъти включват видове и 

местообитания, които не са обхванати от директивите за птиците и за 
местообитанията. Трябва ли да бъдат установени специални мерки за 
опазване за такива видове и местообитания? 

14. Задължителни ли са мерките за опазване в зоните по Натура 2000? 
15. Как се формулират мерките за опазване? 
16. Кой решава кои мерки за опазване са необходими? Провеждат ли се консултации 

със заинтересованите страни? 
17. Какви видове мерки за опазване са необходими за горите в обхвата на Натура 

2000? 
18. Как се избира между мерки за опазване, които могат да окажат положително 

влияние върху конкретно местообитание или вид, докато в същото време 
допринасят за влошаването на състоянието на друг тип местообитание или 
друг вид? 

19. Възможно ли е мерките за опазване за различни зони по Натура 2000 да бъдат 
сходни? 

20. Защо изсъхналата дървесина и разнообразната възрастова структура на 
дърветата са толкова важни в Натура 2000? 

21. Представлява ли недопускащото намеса управление възможна мярка за 
опазване с цел постигане на природозащитните цели в зоните по Натура 2000? 

22. Как трябва да се прилагат необходимите мерки за опазване и кой е отговорен 
за това? 

23. Оказват ли влияние собствеността и размерът на гората върху управлението 
в Натура 2000? 

24. Как собствениците на гори/лицата, управляващи горски стопанства,могат да 
участват или да дадат своя принос? 

25. Съществуват ли достъпниш инструменти в подкрепа на прилагането на 
мерките за опазване, повишаването на осведомеността или изграждането на 
капацитет сред заинтересованите страни? 

 
 

8. Как се определят и въвеждат мерките за опазване на дадена зона по Натура 
2000? До кога следва да бъдат въведени?  

Правно задължение 
Целева аудитория: 
органи 

Подобни казуси (номер): 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 2
3 
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Мерките за опазване са практическите действия, които трябва да бъдат изпълнени, за 
да може в дадена зона да бъдат постигнати свързаните с нея природозащитни цели. 
Тези мерки трябва да отговарят на екологичните изисквания на представените типове 
местообитания и видове. При установяването на мерки за опазване трябва да се 
вземат предвид и икономическият, социалният и културният контекст, както и 
регионалните и местни характеристики. Този принцип е заложен в Директивата за 
местообитанията (член 2). 

За определянето на необходимите мерки за опазване е от съществено значение да се 
разполага със солидна информационна основа за съществуващите условия в зоната, 
както и за природозащитния статус, заплахите, видовете натиск и нуждите на видовете 
и на типовете местообитания, представени в зоната, и за общия социално-
икономически контекст (съществуващо земеползване и собственост, интереси на 
заинтересованите страни, текущи икономически дейности и т.н.)  

Точно както природозащитните цели, мерките за опазване са специфични за всяка 
зона и трябва да се установяват за всяка конкретна зона. Това е така, тъй като всяка 
зона по Натура 2000 се характеризира със свой собствен набор от биотични, 
абиотични и социално-икономически условия, които могат да се различават значително 
във всяка зона, дори когато приютяват едни и същи видове и местообитания. 

Държавите членки разполагат с 6 години от момента на приемане на дадена зона за 
зона от значение за Общността (ЗЗО) до установяването на необходимите мерки за 
опазване и определянето на зоната за специална защитена територия. Тези 6 години 
следва да се използват не само за събиране на необходимата информация за зоната, 
но и за информиране, обсъждане и договаряне с всички заинтересовани групи във 
връзка с това кои са най-подходящи за прилагане мерки с цел да се постигнат 
определените за зоната природозащитни цели. 
 
 

9. Какво представляват плановете за управление по Натура 2000 и 
задължителни ли са те? 

Препоръка  Целева аудитория: органи 
Подобни казуси (номер):  
10, 17 

За да се спомогне да се гарантира, че зоните се управляват по ясен и прозрачен начин, 
държавите членки се насърчават да разработят планове за управление по Натура 2000 
в тясно сътрудничество с местни заинтересовани страни. Изготвянето на планове за 
управление по Натура 2000 е отговорност на компетентните за Натура 2000 органи. 
Планът за управление представлява стабилна и ефективна рамка за изпълнението и 
последващи действия във връзка с мерките за опазване.  

Въпреки че съгласно Директивата за местообитанията плановете за управление по 
Натура 2000 не са задължителни, те са много полезни инструменти, тъй като: 

 Предоставят пълни данни за природозащитните цели и екологичното състояние и 
изисквания на представените в зоната местообитания и видове, така че да е ясно 
на всички какво се опазва и поради какви причини.  

 Анализират социално-икономическия и културния контекст на района и 
взаимодействията между различните видове земеползване и наличните видове и 
местообитания.  

 Предоставят рамка за открит дебат между всички заинтересовани групи и помагат 
за постигането на съгласувано мнение относно дългосрочното управление на 
зоната, както и за създаването на чувство за споделена собственост по отношение 
на крайния резултат. 

 Оказват помощ за намиране на практически решения във връзка с управлението, 
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които са подходящи и по-добре интегрирани в други практики на земеползване. 

 Предоставят средства за определяне на съответните отговорности на различните 
социално-икономически заинтересовани страни, органи и неправителствени 
организации при прилагането на определените необходими мерки за опазване. 

Плановете за управление по Натура 2000 могат да бъдат специално предназначени за 
зоната или интегрирани в други планове за развитие, като например планове за 
развитие на горите, при условие че е очевидно, че природозащитните цели по Натура 
2000 са включени в тези планове. С други думи, един-единствен документ може да 
обхване по принцип както общите разпоредби за управление на горите за определен 
район, така и целите и мерките за опазване по Натура 2000 за тази зона. Този въпрос е 
доразвит във въпрос 34. 
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10. Има ли налични инструменти, които да подпомогнат изготвянето на 
плановете за управление по Натура 2000? 

Информация Целева аудитория: органи 
Подобни казуси (номер):    
10, 18, 19 

Насоките за изготвянето на плановете за управление по Натура 2000, за 
формулирането на мерките за опазване, както и за осъществяването на процеса на 
планиране на управлението в зоните по Натура 2000, са достъпни на уебсайта на 
Европейската комисия 51, както и в много други държави. 

Възможна е финансова подкрепа от структурните фондове на ЕС (от Европейския 
фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд) и Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), като и двата се използват за изготвяне и за 
актуализиране на плановете за зоните по Натура 2000 (член 20 от 
Регламент № 1305/2013 на ЕС), в зависимост от националните програми за 
изпълнение, както и от програма „LIFE“. 

В миналото тези европейски фондове са използвани в значителна степен за 
изготвянето на плановете за управление по Натура 2000, например ЕЗФРСР във 
Франция, Италия, Испания, Португалия, някои германски провинции; ЕФРР в Гърция, 
Полша, Унгария, Италия; Кохезионният фонд в Литва и финансиране по програма 
„LIFE“ в Кипър, Унгария, Литва и много други държави. Тези фондове вероятно ще се 
използват и в бъдеще за преразглеждане и актуализиране на плановете за управление 
(вж. раздел. 1.2.2 от част I от документа за преглед на възможните източници на 
финансиране от ЕС). 
 
 

11. Как се определят екологичните изисквания за типовете местообитания и 
видовете? 

Информация Целева аудитория: органи 
Подобни казуси (номер): 
12, 13 

Екологичните изисквания за типовете местообитания и видове включват всички 
екологични нужди, включително абиотични и биотични фактори, които се считат за 
необходими, за да се гарантира опазването на типовете местообитания (т.е. 
специфичната структура и функции, необходими за дългосрочното им поддържане, 
типичните за тях видове и т.н.) и видовете, представени в зоната, включително техните 
отношения с физическата среда (въздух, вода, почва, растителност и т.н.)  

Тези изисквания се основават на научни познания и следва да бъдат определени за 
всеки конкретен случай, което означава, че могат да се различават за отделните 
видове или типове местообитания в рамките на дадена зона, но също така и за един и 
същ вид или тип местообитание, обитаващ различни зони. Те не зависят от каквито и 
да било социално-икономически съображения.  

Наличните национални и регионални източници могат да се използват за справка, за 
да се събира съответната и подробна информация за екологичните изисквания на 
типовете местообитания и видове от значение за ЕС в подкрепа на тяхното 
управление. Комисията също така публикува насоки за управление за някои 
местообитания и видове, в които се предоставя съответната информация по този 
въпрос (напр. за 9070 Феноскандинавски залесени пасища, 9110 Букови гори от типа 

                                                 
51

 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.
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Luzulo-Fagetum, 9360* Макаронезийски лаврови гори (Laurus, Ocotea), 9530* (Суб-) 
Средиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор и за Cerambyx cerdo 
и Tetrao urogallus52. 

 

12. Предполага ли самото присъствие на вид/тип местообитание от значение 
за ЕС промени в управлението на гора в обхвата на Натура 2000?  

Информация  

Целева аудитория: 
компетентни органи, лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори 

Подобни казуси (номер): 
2, 8, 9, 19, 20 

Не е задължително. Даден вид или тип местообитание може да бъде в добра степен на 
опазване в конкретна зона точно поради начина, по който е управляван досега, и в 
такива случаи ще бъде важно да се гарантира, че съществуващите практики на 
управление ще се запазят и в бъдеще.  

Ще има обаче и ситуации, при които вид или тип местообитание се среща, но не се 
намира в добра степен на опазване в зоната. Когато свързаните с тази зона 
природозащитни цели целят подобряването ѝ, може да са необходими определени 
промени в управлението. Възможно е например да е необходимо да се подобрят 
структурата и функциите на горското местообитание, включително видовия състав, или 
да се увеличи територията на типа местообитание, който е с неблагоприятен статус, 
или да се подобри местообитанието за конкретен вид или да се увеличи територията, 
обитавана от вид с неблагоприятен статус.  

За постигането на тези цели може да са необходими определени мерки, като например 
поддържане или възстановяване на някои ключови характеристики на гората, като 
видово разнообразие, различни по възраст насаждения, микроместообитания, 
съхранение на достатъчен брой стари и гниещи дървета, както и подходящо 
количество изсъхнала дървесина, допълнително засаждане или повторно залесяване, 
поддържане на открити територии за естествено възобновяване, отстраняване на 
неместни дървесни видове, селективно разреждане на горите, опазване на 
минералния почвен слой, забрана за използването на пестициди и биоциди, 
поддържане на стари и/или кухи дървета, запазване на коренови плочи и пънове, 
опазване на краищата на горите и т.н. В някои конкретни случаи може да е необходимо 
да се прилага строга защита. Освен това точното естество на мерките трябва да бъде 
определено за всяка конкретна зона, така че то да отговаря на екологичните 
изисквания на представените видове и типове местообитания (вж. също въпроси № 8 и 
№ 11).  

 
 

13. Горите в зоните по Натура 2000 често пъти включват видове и 
местообитания, които не са обхванати от директивите за птиците и за 
местообитанията. Трябва ли да бъдат установени специални мерки за 
опазване за такива видове и местообитания? 

Информация Целева аудитория: лица, Подобни казуси (номер):   
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 Отидете на: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm;; вж. също: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx cerdo factsheet - 
SWIFI.pdf и http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao urugallus 
factsheet - SWIFI.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/habitats/models_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Cerambyx%20cerdo%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Tetrao%20urugallus%20factsheet%20-%20SWIFI.pdf
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управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

2, 12 

Обикновено не. По отношение на съответствието с разпоредбите на директивите за 
птиците и за местообитанията само видовете и типовете местообитания, защитени по 
силата на тези две директиви и представени в зона по Натура 2000, изискват 
установяването на мерки за опазване. Въпреки това видовете, които не са защитени 
като такива по силата на Директивата за местообитанията, но са типични за тип 
местообитание от приложение I или са необходими за опазването на вид от значение 
за Общността (напр. опазване на мравуняци за птици), също могат да изискват 
внимание. Компетентните органи следва да са в състояние да предоставят 
съответната информация.  

Освен това при управлението на горите могат също така да се вземат предвид други 
видове и местообитания, които не са защитени съгласно директивите на ЕС за 
опазване на природата. Държавите членки и действителните частни собственици на 
гори и лицата, управляващи горски стопанства,имат пълната свобода да определят 
природозащитни цели и/или мерки за опазване и за видове и местообитания, които не 
попадат в обхвата на тези две директиви, напр. за местообитания и видове, които са 
защитени или застрашени на национално или регионално равнище.  
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14. Задължителни ли са всички мерки за опазване в зоните по Натура 2000? 

Правно 
задължение/препоръка/информация 

Целева аудитория: 
органи, лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици 
на гори 

Подобни казуси 
(номер): 4, 5, 7 

(ПЗ) Процесът на установяване на необходимите мерки за опазване за всяка зона по 
Натура 2000 не е диспозитивна норма; той е задължителен за всички държави членки. 
Това означава, че за всяка зона по Натура 2000, трябва да се установят и прилагат 
тези мерки за опазване, които се считат за необходими (решение на Съда по дело C-
508/04)53. 

(П) Въпреки това е полезно да се направи разграничение между тези мерки, които се 
считат за необходими за опазването и възстановяването на видовете и на типовете 
местообитания, представени в зоната, и тези, които се считат за желателни, и „би било 
добре да се изпълняват, ако са налични средствата и възможностите за това“. 
Последните могат да се разглеждат като такива в плана за управление по Натура 2000, 
докато се считат за мерки за най-добри практики, насочени към подобряване на 
общото равнище на биологично разнообразие в зоната, надхвърлящи задължителните 
изисквания по отношение на зоната. 

(И) Прилагането на мерки за опазване невинаги предполага активно управление или 
мерки за възстановяване, като например отстраняване на инвазивни чуждоземни 
видове или диверсификация на възрастовата структура на горските насаждения. Това 
прилагане може да включва предпазни мерки като предотвратяване на 
обезпокояването на видовете по време на размножителния период.  

 
 

15. Как се формулират мерките за опазване? 

Препоръка Целева аудитория: органи 
Подобни казуси (номер): 
2, 9, 11, 17, 18 

Препоръчително е мерките за опазване да се опишат с достатъчно подробности, за да 
се гарантира ефективното им прилагане. Обичайна практика е да се предвидят тяхното 
местоположение и описание на средствата и инструментите, необходими за тяхното 
прилагане, както и информация относно ролите и отговорностите на различните 
участници. Препоръчително е при описанието на мерките за опазване да се използва 
ясен език, за да бъдат лесно разбираеми. 

Препоръчително е мерките за опазване да се преразглеждат и адаптират, когато това е 
необходимо, например въз основа на действителни резултати от вече изпълнените 
мерки. Също така е важно да се посочат приблизителните разходи и възможното 
финансиране и да се определи график за преглед на предприетите мерки за опазване 
от гледна точка на действителното им изпълнение и пригодността им за постигане на 
природозащитните цели. 

 
 

16. Кой решава кои мерки за опазване са необходими? Провеждат ли се 
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 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&num=c-508/04 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=c-508/04
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консултации със заинтересованите страни?  

Препоръка 

Целева аудитория: 
обществеността, лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 20, 24 

Компетентните органи във всяка държава са отговорни за вземането на решение за 
това кои мерки за опазване са необходими. В директивите за опазване на природата не 
се посочва видът на мерките за опазване, които следва да бъдат изпълнени, с 
изключение на това, че се уточнява, че те трябва да отговарят на екологичните 
изисквания по отношение на видовете и на типовете местообитания, представени в 
зоната. Всяка държава членка сама изготвя и изпълнява вида мерки, които счита за 
най-подходящи и ефективни за зоните си по Натура 2000.  

Препоръчително е собствениците на гори или лицата, управляващи горски стопанства, 
както и други заинтересовани страни, независимо дали са представители на местни 
общности или на неправителствени организации в областта на опазването на околната 
среда, освен да гарантират това, че мерките за опазване се основават на солидни 
познания, също така да участват активно в процеса на определяне на необходимите 
мерки за опазване и в изготвянето на плановете за управление по Натура 2000.  

По-специално се счита за уместно собствениците на гори и лицата, управляващи 
горски стопанства, да участват още в най-ранен етап от изготвянето на специфичните 
за зоната мерки за опазване. Участието им в планирането и подготовката на мерките 
за опазване на зона по Натура 2000 дава възможност да се извлече полза от 
експертните им познания и предоставя отлична възможност за активното им участие в 
изпълнението на тези мерки за опазване. Текущите добри практики включват 
гарантирането на активен принос от всички съответни заинтересовани страни, напр. 
чрез създаването на групи за управление или комитети. 

Осъществяването на добра комуникация от самото начало също ще помогне да се 
намерят компромиси и полезни взаимодействия между това, което вече е направено, и 
това, което може да бъде подобрено. Вероятно резултатът ще бъде по-рентабилен и 
отнемащ по-малко време процес. Това също така ще повиши в голяма степен 
вероятността за успех, тъй като ще се насърчат и ще се даде възможност на различни 
заинтересовани страни да се ангажират и да участват по-активно в управлението на 
техните зони по Натура 2000. 

След като мерките за опазване вече са установени, препоръчително е широката 
общественост да бъде информирана за тях (напр. на уебсайтове, в местната преса, в 
официалните регистри на местните органи).  

 
 

17. Какви видове мерки за опазване са необходими за горите в обхвата на 
Натура 2000? 

Препоръка 

Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици 
на гори, органи 

Подобни казуси (номер): 
2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 19, 20, 21, 2
3 

Както беше посочено по-горе, видът на мерките за опазване е много специфичен за 
всяка зона и ще зависи от конкретните условия във всяка зона и от екологичните 
изисквания на видовете и на типовете местообитания, представени в нея. 
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Поради това не е възможно да се направи обобщение относно вида на мерките, които 
могат да бъдат необходими. Те могат да варират от „запазване на статуквото“ — т.е. не 
се изискват допълнителни мерки, различни от тези, чрез които зоната да продължи да 
се управлява по същия начин както досега — през „обичайни“ мерки като 
предотвратяване на обезпокояването в зоната около определени дървета по време на 
размножителния период или създаването на малки отвори в короната на дърветата, за 
да се пропусне повече слънчева светлина или увеличаване на количеството изсъхнала 
дървесина в гората — до „значими“ дейности по възстановяването, свързани с 
цялостното премахване на чуждоземни видове или преструктурирането на залесени 
земи с цел да се разнообрази възрастовата структура и да се възстанови връзката 
между разпокъсаните местообитания. В някои случаи недопускането на намеса и 
строгата защита също могат да се разглеждат като мярка за опазване, по-специално по 
отношение на стари гори с висока степен на естествено състояние (вж. също 
въпрос 21). 

Казусите в част III от настоящия документ, както и други прегледи54, предоставят 
изобилие от примери за различни мерки за опазване, които са били въведени в 
условията на широк спектър от обстоятелства в цяла Европа.  
 
 

18. Как се избира между мерки за опазване, които могат да окажат 
положително влияние върху конкретно местообитание или вид, докато в 
същото време допринасят за влошаването на състоянието на друг тип 
местообитание или друг вид? 

Препоръка 

Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

Възможно е конкретна мярка за опазване да е от полза за един вид или 
местообитание, като същевременно би могла да повлияе отрицателно върху други 
такива. Така например решението да се остави под угар част от гора може да 
допринесе за увеличаването на даден инвазивен вид или възстановяването на 
участъци с дъбови местообитания може да окаже отрицателно влияние върху 
местообитанието на някои птици. По-малки компромиси се срещат често, но добре 
обмислените природозащитни цели ще помогнат за вземане на правилното решение. 
Препоръчително е да се основавате на тях и да разберете къде са налице специфични 
за зоната приоритети по отношение на мерките за опазване, както и да прецените 
какво ще бъде вероятното положително и отрицателно влияние на предвидените 
мерки върху тези приоритети. 

Често пъти компромисите могат да бъдат избегнати или сведени до минимум чрез 
прецизно синхронизиране на мерките и чрез насочването им към определени части от 
зоната или дори чрез компенсиране на въздействието им върху една част от зоната 
чрез мерки за опазване по отношение на същото местообитание или вид в друга част 
на зоната. 
 
 

19. Възможно ли е мерките за опазване за различни зони по Натура 2000 да 
бъдат сходни? 
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 Например: Kraus D., Krumm F. (eds) 2013 г. Integrative approaches as an opportunity for the 

conservation of forest biodiversity. Европейски институт за горите. стр. 284  
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Препоръка 

Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер):   
2, 4, 19, 21 

Мерките за опазване отговарят на природозащитните цели, определени за всяка зона, 
и обикновено са специфични за всяка зона. Възможно е обаче в различните зони по 
Натура 2000 да са необходими сходни мерки, които имат сходни характеристики и 
цели. В тези случаи мерките за опазване могат да се прилагат и съвместно (например 
план за управление по Натура 2000 може да обхваща няколко зони, които се нуждаят 
от сходни мерки).  

 
 

20. Защо изсъхналата дървесина, старите дървета, старите гори и 
разнообразните структури са толкова важни за горските зони в обхвата на 
Натура 2000? 

Информация 

Целева аудитория: 
обществеността, лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори 

Подобни казуси (номер): 
2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 1
9 

Изсъхналата дървесина осигурява подходящо местообитание за много горски видове, 
които са заплашени или застрашени. Изсъхналата дървесина и гниещите дървета са 
важни по-специално за сапроксилните насекоми (видове, които се хранят с дървесина) 
и за видове, които използват този ресурс, за да изграждат убежищата си или дупки за 
гнездене (т.е. кълвачи или някои малки бозайници). Голям брой сапроксилни видове и 
видове, които зависят от изсъхналата дървесина и гниещите дървета, са защитени по 
силата на директивите за местообитанията и за птиците, като например Cerambyx 
cerdo, Lucanus Cervus, Osmoderma eremita, Rosalia alpina, Dendrocopos major и т.н.. По 
този въпрос са налице научни прегледи55 56. Опазването на изсъхналата дървесина 
често пъти е много целесъобразно, но при всяко решение във връзка с този въпрос 
трябва да се вземат предвид и рисковете от пожар в чувствителни територии.  

Старите дървета (наричани още дървета ветерани, т.е. дървета, които са на повече от 
160—200 години) често пъти липсват в управляваните горски стопанства, тъй като 
нормалният период на подмяна на горското стопанство обикновено е по-кратък от 
естествения жизнен цикъл на дърветата и естествените цикли на гората. Тези дървета 
осигуряват изключително важни микроместообитания за някои застрашени бръмбари, 
лишеи, гъби и т.н. Поради това запазването на присъствието на такива дървета в 
горите и създаването на възможност за достигане на такава възраст от поне един вид 
дървета или групи дървета може да допринесе за подобряване на опазването на 
посочените по-горе видове. 

Разнообразната структура на горите с насаждения на различна възраст, по-осветени и 
по-тъмни участъци, гниещи дървета и изсъхнала дървесина и т.н., осигурява различни 

                                                 
55

 E.g. Stockland J. N., Siitonen J., Jonsson B. G. 2012 г. Biodiversity in dead wood (Биологично 
разнообразие в изсъхналата дървесина). Cambridge University Press, 509 стр. 
56

 Подробен европейски преглед на праговете на изсъхналата дървесина е представен в Müller 
J, Bütler R. 2010 г. A review of habitat thresholds for dead wood: a baseline for management 
recommendations in European forests (Преглед на праговете на местообитанията за 
изсъхнала дървесина: основен стандарт за препоръки за управление в европейските гори). 
Европейски вестник за изследване на гората 129, 6. 

http://www.springerlink.com/content/?Author=J%c3%b6rg+M%c3%bcller
http://www.springerlink.com/content/?Author=Rita+B%c3%bctler
http://www.springerlink.com/content/1612-4669/
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местообитания за много видове. 

териториите със стари гори по принцип заслужават да им се отделя специално 
внимание в рамките на Натура 2000. Те са дом на много типични горски местообитания 
с ниска способност да мигрират или да реколонизират нови горски участъци върху 
бивши земеделски земи (напр. много групи безгръбначни животни, някои растения и 
мъхове). В някои части на Европа все още могат да се открият гори с висока степен на 
естествено състояние (напр. старата тайга в Северна Европа). В други части на ЕС 
обаче такива гори са ограничени до малки участъци в управлявани комплекси или 
определени територии със специфични екологични и социални условия, като например 
планинските региони на Карпатите или Алпите. Те са от особено значение за 
опазването на типовете горски местообитания и и на видовете от интерес за 
Общността. Ето защо органите, собствениците на гори и лицата, управляващи горски 
стопанства, се насърчават да търсят активно решения за опазване на тези територии, 
като поставят акцент върху недървесните ползи от тях и като използват пълноценно 
съществуващите финансови стимули за опазване на зоната, когато това е необходимо. 
Що се отнася до други управленски решения по отношение на горите в обхвата на 
Натура 2000, препоръчително е тези решения, които засягат наличието на изсъхнала 
дървесина, стари дървета и т.н., да бъдат също така в съответствие с добре 
определени и специфични за зоната природозащитни цели в зоните по Натура 2000, 
отразяващи екологичните изисквания на местообитанията и видовете, представени в 
зоната. 

 
 

21. Представлява ли недопускащото намеса управление възможна мярка за 
опазване с цел постигане на природозащитните цели в зоните по Натура 
2000? 

Препоръка 

Целева аудитория: 
обществеността, лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 
4, 5, 7, 12, 16, 18, 19, 22 

Недопускащото намеса управление като възможна техника на управление може да 
бъде полезно при определени обстоятелства. Оставянето на основни територии под 
угар изключително за целите на опазването на природата следва да се разглежда 
посредством подход, основан на всеки конкретен случай, например когато в тях са 
представени изключително редки или ценни местообитания и сериозно застрашени 
видове и недопускащото намеса управление ще помогне за запазването им. Точно като 
всяка друга възможна мярка за опазване по Натура 2000, недопускащото намеса 
управление следва да е в съответствие с добре определени и специфични за зоната 
природозащитни цели.  

По принцип за недопускащо намеса управление са подходящи само горските 
местообитания, в които съществуващата горска растителност е с висока степен на 
естествено състояние и представлява напреднал стадий в хода на сукцесията. 
Горските местообитания от интерес за Общността, които са определени от 
предходното и от сегашното управление и които при недопускащо намеса управление 
ще изчезнат или ще се изменят в друг тип гора, ще изискват активното управление да 
продължи. 

Когато недопускането на намеса се запазва като мярка за опазване, трябва добре да 
се оценят последиците, включително икономическите такива.  



„Натура 2000“ и горите   69 

 

 



70 „Натура 2000“ и горите  

 

 

22. Как трябва да се прилагат необходимите мерки за опазване и кой е 
отговорен за това?  

Препоръка 

Целева аудитория: 
лица, управляващи 
горски 
стопанства/собственици 
на гори, органи 

Подобни казуси (номер): 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 2
3 

Компетентните органи са тези, които определят как най-добре да се прилагат 
необходимите мерки за опазване, определени за техните зони по Натура 2000. Д 
директивата се посочва само, че те могат да включват подходящи мерки от правно, 
административно или договорно естество. Изборът измежду тези мерки се прави от 
държавите членки в съответствие с принципа на субсидиарност. 

Като избират поне една от тези три категории мерки, държавите членки могат да 
гарантират постигането на природозащитните цели за своите зони по Натура 2000: 
- Мерки от правно естество: обикновено те следват модел, предвиден в 

процесуалното право, и с тях могат да се определят специфични изисквания по 
отношение на дейностите, които могат да бъдат разрешени, ограничени или 
забранени в зоната.  

- Мерки от административно естество: с тях могат да се определят съответните 

разпоредби във връзка с прилагането на мерките за опазване или разрешаването 
на други дейности в зоната. 

- Мерки от договорно естество: те включват сключването на договори или 
споразумение, обикновено между управляващите органи и собствениците или 
стопаните на земя в зоната.  

Между тези три категории не съществува йерархия. Следователно държавите членки 
могат да изберат да използват в зона по Натура 2000 само една категория мерки 
(например само мерки от договорно естество) или съвкупност от мерки (например 
съвкупност от мерки от правно и от договорно естество). Единствените задължителни 
условия са мерките да са подходящи с оглед на предотвратяването на всяко 
влошаване на състоянието на местообитанията или значително обезпокояване на 
видовете, за които е определена зоната (съгласно член 6, параграф 2 от Директивата 
за местообитанията), и да отговарят на екологичните изисквания на местообитанията и 
видовете, представени в този район (съгласно член 6, параграф 1 от Директивата за 
местообитанията). Такива екологични изисквания могат да се простират от обикновена 
защита срещу влошаване до постигане на възстановяване на благоприятните 
екологични структури и функции в зависимост от действителната степен на опазване 
на засегнатите видове и местообитания. 

Активните мерки за опазване или възстановяване могат да бъдат постигнати чрез 
договорни споразумения със собствениците на гори и лицата, управляващи горски 
стопанства, включително споразумения за това как следва да се покриват разходите за 
мерки, които надхвърлят правните задължения. Допълнителните разходи могат да се 
покриват с достатъчно средства, доколкото това е възможно, и с компенсирането на 
пропуснати доходи в резултат на наложените ограничения. Степента на компенсация 
ще зависи от естеството на наложените ограничения и действителните разходи, както 
и от местните обстоятелства. 

Натура 2000 и мерките за опазване на околната среда в горите в рамките на 
политиката за развитие на селските райони служат като добър пример за изготвянето 
на договори и споразумения със собствениците на гори по отношение на управлението 
на горите, за да се гарантира опазването на местообитанията и на видовете. Докато 
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мерките по Натура 2000 могат да покриват допълнителните разходи и пропуснатите 
доходи, произтичащи от задълженията по Натура 2000, мерките за опазване на 
околната среда в горите могат да покриват само допълнителните ангажименти, които 
попадат извън обхвата на този основен стандарт. 
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23. Оказват ли влияние собствеността и размерът на горските стопанства 
върху управлението им в зона по Натура 2000? 

Задължение/препоръка/информация 

Целева аудитория: 
собственици на 
гори/лица, 
управляващи горски 
стопанства, органи 

Подобни казуси 
(номер): 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20 

(ПЗ) Произтичащите от директивите задължения се прилагат непряко за всички видове 
собственици на гори и лица, управляващи горски стопанства, независимо от техния 
статут и размера на собствеността им в рамките на Натура 2000, ако не е посочено 
друго в националното законодателство за транспониране на директивите.  

(И) Видът на използваните мерки за опазване може обаче да се адаптира, за да се 
вземат предвид собствеността и размерът. Така например, докато са в състояние да 
изпълняват природозащитните цели, държавите членки могат да предпочетат да 
използват договорни споразумения в случай на частни собственици на земята и 
административни или свързани с политиката мерки, когато горите са публична 
собственост. 

(И) Размерът на горските площи в Натура 2000 понякога също може да окаже влияние 
върху вида и степента на амбициозност на преследваните природозащитни цели. Така 
например е много по-вероятно по отношение на големи гори, които са държавна 
собственост, да се използват законови средства и методи за коригиране на 
прилаганите спрямо тях практики за управление, за да се изпълняват по-амбициозни 
мерки за опазване. Като публични субекти те могат в обхвата на своята политика да 
отделят още по-приоритетно място на многофункционалната роля на държавните гори, 
отколкото в случай на дребни собственици на гори.  

(И) Освен това големите зони често позволяват по-голяма гъвкавост при прилагането 
на мерки за опазване, тъй като като цяло е налице по-голяма възможност за 
маневриране, когато се решава къде е необходимо да се прилагат специфични мерки 
за опазване и в каква степен на интензивност. 

(П) От друга страна, работата с малки частни и публични (напр. общини) собственици 
на земя изисква използването на подходящи ресурси за информиране, повишаване на 
осведомеността и за участие при прилагането на подходящи мерки и горскостопански 
практики. Координираните действия от страна на собственици на група малки имоти 
могат да предложат възможности за полезни взаимодействия и да дадат възможност 
за постигане на икономии. 

 
 

24. Как собствениците на гори/лицата, управляващи горски 
стопанства,могат да участват или да дадат своя принос?  

Препоръка 

Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици 
на гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 20, 21, 23 

Собствениците на гори и местните лица, управляващи горски стопанства, имат 
ключова роля за прилагането на Натура 2000. Те познават своята собственост и имат 
богат опит при прилагането на практически мерки по места. Ето защо те са 
изключително важни партньори по отношение на развитието и успешното прилагане на 
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Натура 2000.  

В Натура 2000 се отчита, че хората са неразделна част от природата и че 
партньорствата са от съществено значение за постигането на природозащитните цели. 
Всички участници имат важно значение за успеха на Натура 2000 — били те 
обществени институции, частни собственици и ползватели на земя, предприемачи, 
НПО в областта на защитата на природата, научни експерти, местни общности или 
гражданите като цяло. 

Изграждането на партньорства и сплотяването на хората също имат практическо 
значение. В много от зоните по Натура 2000 вече е било налице активно земеползване 
под една или друга форма за дълъг период от време, което представлява неразделна 
част от ландшафта. Много от териториите са ценни за природата точно поради начина, 
по който са управлявани досега, и от съществено значение ще бъде да се гарантира, 
че тези дейности се поддържат на добро равнище в бъдеще.  

По този начин чрез Директивата за местообитанията се подкрепя принципът на 
устойчивото развитие и комплексното управление. Неговата цел не е да изключи 
социално-икономическите дейности от дадена защитена зона по Натура 2000, а по-
скоро да се гарантира, че те се извършват по начин, при който представените ценни 
видове и местообитания се опазват и подпомагат и се поддържа цялостното добро 
състояние на естествените екосистеми. 

Трябва също така да се отбележи обаче, че някои гори, включени в Натура 2000, са 
оформени от естествени процеси с много малка или никаква човешка намеса и тяхното 
управление следва да бъде насочено към опазване на високата им степен на 
естествено състояние. 

С Директивата за местообитанията се определя рамката за действие и се формулират 
общите цели, които трябва да бъдат постигнати, но на държавите членки се 
предоставя възможност, след консултация с местните заинтересовани страни, да 
решат как най-добре да управляват отделните защитени зони по Натура 2000. 
Акцентът е поставен най-вече върху намирането на решения на местно равнище за 
проблеми, свързани с управлението на местно равнище, като същевременно се 
преследва споделена обща цел за опазване на типовете местообитания и на видовете 
от интерес за Общността или възстановяването им до благоприятен природозащитен 
статус. 

 
 

25. Съществуват ли достъпни инструменти в подкрепа на прилагането на 
мерките за опазване, повишаването на осведомеността или изграждането на 
капацитет сред заинтересованите страни? 

Препоръка Целева аудитория: органи 

Подобни казуси (номер): 

3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 19, 
21, 23, 24 

Процесите по изграждане на капацитет на местно равнище за управление на зоните по 
Натура 2000 са важни за успешното прилагане на Натура 2000. Препоръчително е 
компетентните или регионалните органи да предоставят консултантски услуги, 
достъпни за всички страни, участващи в изпълнението на плановете за управление по 
Натура 2000 или в мерките за опазване. Някои държави членки вече предоставят 
такива услуги. 

Приобщаващото планиране включва предоставянето на целесъобразна информация 
на всички заинтересовани страни и създаването на възможност за 
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интердисциплинарни, добре обосновани в техническо отношение действия. 
Възприемането се основава на наличните средства и качеството на информацията. 
Това ще включва определянето на целеви групи и ad hoc информационно планиране, 
включващо различни инструменти и материали, които са подходящи за всяка група. 
Важно е да се вземе предвид тяхното разбиране за това и да се коригират всички 
възможни погрешни разбирания относно Натура 2000 и горите. 

Биогеографският процес по Натура 2000 „Да работим заедно в рамките на Натура 
2000“ е установен с цел да се улесни обменът на информация и на най-добри практики 
във връзка с управление на Натура 2000 и да се развие сътрудничеството в държавите 
членки и регионите57. Финансовите средства от фондовете на ЕС се отпускат, за да се 
увеличат възможностите за прилагане на подходящи мерки за опазване с участието на 
ключови местни заинтересовани страни като земеделски производители и собственици 
на гори, и по-специално по линия на ЕЗФРСР, но и по линия на програмата „LIFE“ и 
други програми за финансиране.  
 
 

                                                 
57

 За повече информация по този процес, моля, вж. комуникационната платформа за „Натура 

2000“: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/index_en.htm
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4.5 Гарантиране на недопускане на влошаване на състоянието на зоните 
по Натура 2000 
 

Въпроси:  
26.  Какво означава на практика, че не следва да се допуска влошаване на 

състоянието на зоната?  
27. Необходимо ли е съществуващото управление на горите да бъде в 

съответствие с природозащитните цели за зоната по Натура 2000? 
28. Кой е отговорен за изпълнението и проверката на това задължение за 

недопускане на влошаване на състоянието?  

 
 

26. Какво означава на практика, че не следва да се допуска влошаване на 
състоянието на зоната? 

Правно 
задължение/препоръка/информация  

Целева аудитория: 
собственици на 
гори/лица, 
управляващи горски 
стопанства, органи 

Подобни казуси 
(номер): 
7, 13, 17, 19, 20, 22 

(ПЗ) Директивата за местообитанията (член 6, параграф 2) задължава държавите 
членки да вземат мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието на 
естествените местообитания на видовете и на значително обезпокояване на видовете, 
за които е определена зоната. Директивата за птиците (член 4, параграф 4) изисква 
общо избягване на влошаването на местообитанията на видовете птици. 

Собствениците на гори и лицата, управляващи горски стопанства,ще трябва, разбира 
се, да спазват всяка правно обвързваща разпоредба, приета във връзка с този въпрос 
на национално, регионално или местно равнище (напр. процедури за издаване на 
разрешителни). 

 „Подходящите мерки“, които трябва да вземат държавите членки, не са 
задължително ограничени до преднамерени действия, но те обикновено са 
насочени към всяко събитие, което може да възникне случайно (пожар, наводнение 
и т.н.), докато такова събитие е предвидимо и могат да бъдат взети предпазни 
мерки, които да намалят рисковете за зоната. Безпокойства, които са част от 
естествената динамика на екосистемата, не следва да се тълкуват като влошаване 
на състоянието. 

 Изискването към държавите членки да вземат „подходящи мерки“, също не е 
ограничено до насочване към извършвани от човека дейности, а обхваща и 
определени естествени процеси, които могат да доведат до влошаване на 
природозащитния статус на видовете и на местообитанията в зоната. Така 
например в случай на естествена сукцесия, проявяваща се в полуестествени 
типове местообитания, ще бъде необходимо да се вземат мерки за спиране на този 
процес, ако има вероятност той да повлияе отрицателно върху видовете или 
типовете местообитания, за които е определена зоната (Решение на Съда по дело 
C—06/0458). Разпоредбата не се прилага, когато процесът не може да бъде повлиян 
от активно управление (напр. причинено от изменението на климата влошаване на 
състоянието). 
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 Изискването се прилага и по отношение на дейности, които вече са били 
извършили в зоната преди включването ѝ в Натура 2000. Това означава, че може 
да се наложи текущите дейности да бъдат забранени или изменени, ако увреждат 
зоната (Решение на Съда по дело C—404/0959) 

 При необходимост от държавите членки се очаква да гарантират вземането на 
подходящи мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието извън 
зоните, ако е налице риск от вредно въздействие върху местообитанията или 
видовете, представени в зоната. 

 Мерките, необходими за предотвратяването на влошаването на състоянието на 
дадена зона, следва да се прилагат преди появата на видими симптоми за 
влошаване на състоянието (решения на Съда по дела C—355/9060, C—117/0061). 

На практика това означава, че в горите в обхвата на Натура 2000 трябва да се избягват 
всички действия, които ще окажат отрицателно въздействие върху екологичната 
структура и функциите на защитените местообитания или върху устойчивостта на 
местообитанията на защитените видове (например като места за хранене, почивка или 
размножаване), както и всички действия, които могат да доведат до значително 
влошаване на състоянието на защитените видове, особено по време на тяхното 
размножаване, почивка или хранене.  

(И)/(П) Дали конкретна дейност ще доведе действително до влошаване на състоянието 
на дадена зона или не ще зависи от общите екологични условия за зоната и степента 
на опазване на видовете и на типовете местообитания, представени в нея. Ако има 
вероятност те да бъдат засегнати по неблагоприятен начин, трябва да се вземат 
превантивни мерки. В случай на съмнение относно влиянието на конкретна мярка 
следва да се прилага подход на предпазливост. 

(П) Ето защо винаги се препоръчва анализ на всеки конкретен случай.  

Така например голата сеч в малка зона по Натура 2000, определена за намиращата се 
в нея дъбова гора, най-вероятно ще се счита за влошаване на състоянието, докато 
същото действие в голяма зона по Натура 2000, съставена главно от големи дъбови 
насаждения, вероятно няма да причини значителна вреда или дори може да е 
благоприятно за някои видове, за които е определена зоната.  

Трябва да се разгледат и възможните непреки въздействия на мерките в областта на 
горското стопанство. Изсичането на дърветата може да има положително въздействие 
върху дадено място, като например да позволи достигането на повече светлина до 
почвата или да се отстраняват нежелани видове, но то представлява проблем на друго 
място, където може да доведе до влошаване на структурата и функциите на даден 
защитен тип местообитание (тъй като може да доведе до уплътняване на почвата, да 
се отрази на хидроложките условия, да повлияе на естественото възстановяване или 
процесите на гниене и т.н.). 

(И) Рязането на дървета, приютяващи гнезда на черния щъркел, пресушаването на 
гори върху тресавища и блата, сеч в непосредствена близост до гнездо на орел през 
пролетта са сред примерите за дейности, които трябва да се избягват.  

(П) При разработването на плановете за управление на горите могат да бъдат 
включени подходящи мерки или ограничения, чрез които да се гарантира, че 
горскостопанските дейности се извършват по начин, който не позволява каквото и да 
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било обезпокояване на видовете или влошаване на състоянието на местообитанията 
от значение за ЕС.  

(И) Освен това може да са необходими някои превантивни мерки за избягване на 
влошаването на състоянието, причинено от външни фактори или рискове, като горски 
пожари или болести. В някои бореални гори, в които пожарите играят специална роля 
по отношение на поддържането на биологичното разнообразие, те не трябва да се 
разглеждат като влошаване на състоянието. 

(И) В някои държави и региони на ЕС съществуват насоки за предотвратяване на 
възможни отрицателни въздействия на мерките в областта на горското стопанство 
върху местообитанията и видовете от значение за ЕС. Такива насоки са полезни за 
управлението на горите, които се намират както в рамките на зоните по Натура 2000, 
така и извън тях (напр. вж. някои от горепосочените казуси). 

(П) Компетентните местни, регионални и национални органи следва да се уверят, че 
собствениците на гори и лицата, управляващи горски стопанства,са добре 
информирани за мерките, които са планирани или въведени в дадена зона. 
Собствениците на гори и лицата, управляващи горски стопанства,в обхвата на Натура 
2000 следва да са наясно, че някои дейности могат да се регулират. Те следва да са 
информирани относно съществуващите мерки. В случай на съмнение следва да се 
свържат с компетентните органи. 
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27. Необходимо ли е съществуващото управление на горите да бъде в 
съответствие с природозащитните цели за зоната по Натура 2000? 

Правно 
задължение/препоръка  

Целева аудитория: 
собственици на гори/лица, 
управляващи горски 
стопанства, органи 

Подобни казуси (номер): 

1, 2, 3, 5, 8, 17, 18, 20 

(ПЗ) Да. Съгласно член 6, параграф 2 от Директивата за местообитанията всяко 
влошаване на състоянието на местообитанията и значително обезпокояване на 
видовете, за които е определена дадена зона, трябва да се избягва. Това се отнася и 
за дейности, които вече са се извършвали при включването на зоната в Натура 2000. 
Ако такава съществуваща дейност в рамките на зона по Натура 2000 води до 
влошаване на състоянието на естествените местообитания или до обезпокояване на 
видовете, за които е определена тази зона, тази дейност трябва да се вземе под 
внимание посредством подходящи мерки, за да се спре влошаването на състоянието 
съгласно член 6, параграф 2, и/или чрез активни мерки за опазване, определени 
съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията. Това може да 
изисква, според случая, прекратяване на отрицателното въздействие или посредством 
прекратяване на дейността, или чрез вземане на мерки за смекчаване. Могат да бъдат 
предвидени и някои икономически стимули или обезщетение, когато усилията, които 
трябва да бъдат положени от собствениците на гори, надвишават обичайната практика 
за устойчиво управление на горите. 

Така например може да се окаже, че някои видове птици, гнездящи в района, изискват 
приспособяване към времето за извършване на операции в горското стопанство, за да 
се избегне обезпокояването на видовете по време на чувствителни периоди, или да се 
наложи ограничение на определени горскостопански дейности в определени 
чувствителни територии, за да се избегне влошаването на състоянието на определени 
местообитания или на природни дадености, представени в зоната. 

(П) От друга страна, когато е налице положителен принос към съществуващото 
управление на горите, то трябва да се подобри или оптимизира, така че максимално да 
се увеличи потенциалният принос към управлението на горите с оглед постигане на 
природозащитните цели. 
 

 

28. Кой е отговорен за изпълнението и проверката на задължението за 
предотвратяване на влошаването на състоянието? 

Правно задължение Целева аудитория: органи 
Подобни казуси (номер): 

 

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директивата за местообитанията държавите 
членки са отговорни за вземането на подходящи мерки за предотвратяване на 
влошаването на състоянието на типовете местообитания и на значителното 
обезпокояване на видовете в зоните по Натура 2000. От тях се очаква да установят 
специален, последователен и цялостен правен режим, чрез който може да се 
гарантира ефективното опазване на въпросните зони. Следователно чисто 
административните или доброволни мерки не могат да бъдат достатъчни за тази цел. 

Националните или регионалните компетентни органи са отговорни и за проверката на 
това дали мерките за предотвратяване на влошаването на състоянието и на 
значителното обезпокояване са наложени по подходящ начин. Основният стандарт за 
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оценка на влошаването на състоянието или на обезпокояването е степента на 
опазване на местообитанията и видовете към момента, в който дадена зона е 
предложена за зона от значение за Общността. Следва да се направи оценка по 
отношение на тези първоначални условия, посочени в стандартния формуляр за данни 
по Натура 2000. При необходимост държавите членки могат да информират 
Европейската комисия за необходимостта от допълнително актуализиране на 
стандартния формуляр за данни за зоната поради няколко причини (напр. по-добри 
научни познания или естествени промени). Ако бъде приета от Комисията, ситуацията, 
отразена в актуализирания стандартен формуляр за данни, се превръща в новата 
основа за оценка на всяко възможно влошаване на състоянието или обезпокояване. В 
случай на влошаване ще се изисква възстановяване. 
 
 

4.6 Практики за управление на горите и изисквания по Натура 2000  
 

Въпроси:  
29.  Трябва ли е горите в обхвата на Натура 2000 да се управляват само за целите 

на опазване на природата? 
30. Когато управлението на горите се осъществява съгласно критериите за 

устойчиво управление на горите, достатъчно ли е това, за да бъдат изпълнени 
изискванията на Натура 2000?  

31. Определянето на зони по Натура 2000 винаги ли предполага изменения на 
съществуващите практики за управление на горите?  

32. Ако дадена гора е сертифицирана, достатъчно ли е това, за да изпълнява 
изискванията на Натура 2000? 

33.  Може ли план за управление по Натура 2000 да включва и лесовъдни мерки?  
34. Може ли целите и мерките за опазване по Натура 2000 да бъдат интегрирани в 

съществуващи планове за управление на горите? 
35. Какви са ползите от интегрирането на плановете за управление по Натура 

2000 и плановете за управление на горите? 
36. Необходимо ли е плановете за управление на горите да бъдат адаптирани, за 

да се вземат под внимание съществуващи планове за управление по Натура 
2000? 

37. Не за всички гори има план за управление на горите (ПУГ) или равностоен 
инструмент. Задължително ли е да е налице план за управление на горите, 
одобрен от органа в зона по Натура 2000? 

38. Горите са динамични екосистеми, които се управляват за продължителен 
времеви период. Как този специфичен аспект може да бъде съвместим с 
природозащитните цели по Натура 2000? 

39. Управлението на горите разчита понякога и на чуждоземни видове. 
Съвместимо ли е това с изискванията по Натура 2000? 

40. Много е вероятно изменението на климата да окаже значително въздействие 
върху горите. Възможно ли е да бъдат взети мерки за управление на горите с 
цел смекчаване на въздействието на изменението на климата, когато става 
въпрос за местообитание по Натура 2000? 

41. Как следва да бъде взето под внимание наличието на „други залесени земи“ 
(храсталаци, скалисти територии и т.н.) или негорски местообитания? 

42.  Какво да се направи, когато са налице противоречащи си природозащитни цели 
между различните типове местообитания или видове от значение за ЕС, 
представени в една и съща зона? 

43. Как да се справим с възникването на огнища на болести в зоните по Натура 
2000, които могат да окажат значително икономическо въздействие (напр. 
корояд, нематод по боровата дървесина)?  
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44. Възможно ли е изграждането на горски пътища в зона по Натура 2000? 
45. Позволена ли е гола сеч в зоните по Натура 2000?  
46. Как да се постъпи при появата на ново местообитание от приложение I в зона 

по Натура 2000? 
47. Как да се постъпи с вторични местообитания от приложение I, които са 

заменени по естествен път от горско местообитание, което е по-близко до 
преобладаващата растителност? 

 
 

29. Трябва ли е горите в обхвата на Натура 2000 да се управляват само за 
целите на опазване на природата?  

Информация Целева аудитория: 
обществеността, лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

 

Не, горите в обхвата на Натура 2000 могат наистина да бъдат управлявани освен във 
връзка с опазването на природата и с оглед на постигането на множество функции, 
например производство на дървен материал, лов, отдих и т.н. При управлението на 
горите в зоните по Натура 2000 обаче винаги трябва да се зачитат специфичните за 
зоната природозащитни цели и активно да се допринася за постигането им. Когато 
дадена зона по Натура 2000 се припокрива с национален природен резерват или 
национален парк, горите обикновено се управляват главно за целите на опазването 
съгласно съответното национално законодателство. 

Ефективното управление на зони по Натура 2000 предполага тясно сътрудничество 
между компетентните органи по опазване на околната среда и горите, публични и 
частни собственици на гори и други заинтересовани групи и НПО. Достигането до 
подходящи споразумения, като същевременно се зачитат законните интереси на 
заинтересованите страни и възнаграждаването на всеки доброволен принос за 
постигане на природозащитните цели, са от съществено значение за успешното 
управление на горите в обхвата на Натура 2000. 

 
 

30. Когато управлението на горите се осъществява съгласно критериите за 
устойчиво управление на горите, достатъчно ли е това, за да бъдат 
изпълнени изискванията на Натура 2000?  

Препоръка Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

 

Не е задължително. Дори ако критериите на „Forest Europe“ за докладване на 
устойчивото управление на горите включват поддържане, опазване и подходящо 
стимулиране на биологичното разнообразие в горските екосистеми, това може да се 
окаже недостатъчно, за да се изпълнят специфичните природозащитни цели за 
отделните зони по Натура 2000. В такива случаи може да се наложи специфичните 
изисквания на Натура 2000 да допълват общите принципи и критерии за устойчиво 
управление на горите и тези изисквания да бъдат формулирани по-подробно. 
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31. Определянето на зони по Натура 2000 предполага ли изменения на 
съществуващите практики за управление на горите?  

Препоръка Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 
8, 9, 19, 20 

Не е задължително, определянето на дадена зона по Натура 2000 не изисква системни 
изменения на съществуващите горскостопански дейности. Това до голяма степен 
зависи от зоната.  

За редица зони е възможно съществуващите практики за управление на горите да са 
точната причина, поради която конкретно местообитание или вид е с добра степен на 
опазване от самото начало. В такива случаи ще бъде важно да се гарантира, че тези 
практики ще продължат и в бъдеще и дори ще обхванат и други райони. По отношение 
на много полуестествени горски местообитания, като например склерофилни пасищни 
гори (dehesas) или скандинавски залесени пасища, традиционните практики за 
управление са тези, които са оформили местообитанията и следователно трябва да се 
поддържат. 

В други случаи обаче определени адаптации или ограничения на съществуващи 
дейности могат да изискват да се спазват специфичните за зоната природозащитни 
цели . Възможно е управлението на горите да се нуждае от изменения, например с цел 
подобряване на екологичното качество на местообитанията (размер на изсъхналата 
дървесина, брой на старите дървета и т.н.) или увеличаване на територията, 
обхваната от даден тип местообитание чрез възстановяване. (Вж. също въпроси № 12 
и № 27).  

Настоящият природозащитен статус е лош за много типове горски местообитания (вж. 
приложение 2) и поради това може да са необходими промени в практиките за 
управление на горите с цел подобряване на техния статус. Зоните по Натура 2000 са 
ключови територии за постигане на благоприятен природозащитен статус на типовете 
местообитания и на видовете в ЕС и е много важно те да се управляват по начин, 
който позволява постигането на тази цел. Поради това са необходими специфични за 
зоната природозащитни цели и мерки за опазване, за да се гарантира, че всяка 
конкретна зона допринася по възможно най-добрия начин за постигането на тази цел. 
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32. Ако дадена гора е сертифицирана, достатъчно ли е това, за да изпълнява 
изискванията на Натура 2000? 

Информация  Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

 Подобни казуси (номер): 

 

Критериите за сертифициране на горите (FSC, PEFC) като доброволен и основан на 
пазара инструмент изискват поддържане и/или подобряване на биологичното 
разнообразие и високи степени на опазване в горите с оглед на наличието на защитени 
видове и прилагането на подходящи мерки (например оставяне на изсъхнала 
дървесина и стари дървета в гората). С изискването за съответствие с други планове 
за земеползване и инструменти и законодателство по отношение на опазването те 
могат също така да допринесат за насърчаването на природозащитните цели на 
дадена зона по Натура 2000. Тези критерии обаче се формулират по много общ начин 
(който не е специфичен за зоната). Следователно критериите за сертифициране не 
гарантират системно съответствие със специфичните за зоната природозащитни цели 
за зони по Натура 2000. 

 
 

33. Може ли план за управление по Натура 2000 да включва и лесовъдни мерки?  

Препоръка  Целева аудитория: 
собственици на гори/лица, 
управляващи горски 
стопанства, органи 

Подобни казуси (номер): 
8, 10, 11  

Да, когато не съществуват планове за управление на горите, например в горски площи, 
разделени по няколко свойства, план за управление по Натура 2000 може да включва 
някои лесовъдни мерки, както и други функции и услуги в рамките на областта, като 
отдих, опазване на водите, аспекти, свързани с ландшафта и т.н. В този случай всички 
мерки, които не са абсолютно необходими за управлението на опазването на зоната, 
но са включени в плана за управление, следва да бъдат определени по начин, който е 
малко вероятно да окаже значително отрицателно влияние върху зоната. В най-добрия 
случай те ще бъдат подложени на пълна проверка в това отношение и резултатът от 
проверката ще бъде документиран в плана за управление. 

И обратно, всеки план за управление на горите може да служи и като план за 
управление по Натура 2000, ако в него са интегрирани целите по Натура 2000 (вж. 
въпрос 34). Освен това в този случай мерките в областта на горското стопанство, които 
не са необходими за управлението на опазването на зоната, следва да бъдат 
подложени на проверка с оглед на изключването на вероятността от отрицателно 
влияние върху зоната и резултатите от тази проверка следва да бъдат документирани 
в плана за управление. Както в случая с плановете за управление по Натура 2000, 
които интегрират „обичайните“ мерки за управление на горите, така и в случая с 
плановете за управление на горите, в които се интегрират мерките за опазване по 
Натура 2000, е необходимо тясно сътрудничество между компетентните органи в 
областта на природата и на горите и заинтересованите собственици на гори и лица, 
управляващи горски стопанства. 

 
 

34. Може ли природозащитните цели и мерките за опазване по Натура 2000 да 
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бъдат интегрирани в съществуващи планове за управление на горите? 

Препоръка  Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 
2, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 19, 20 

Плановете за управление на горите и планове за управление по Натура 2000 невинаги 
имат едни и същи цели и обикновено се различават и по своето правно основание. 
Отговорността за изготвянето на планове за управление по Натура 2000 е на 
компетентните органи по опазване на природата, докато отговорността за изготвянето 
на план за управление на горите се носи от собственика на гората или управителя на 
горското стопанство. В зависимост от съответното национално законодателство е 
възможно да се изисква официално одобрение от компетентните органи на плановете 
за управление на горите. Когато вече е налице план за управление на горите или се 
изисква частично или пълно определяне на гората като зона по Натура 2000, и когато 
това е законно и практически възможно, може да е много полезно и ефективно в този 
план да се интегрират съответните цели и мерки за опазване по Натура 2000. 

Обикновено всеки план за управление на горите включва стратегически и оперативни 
раздели и може да обхваща много аспекти, като се започне от икономически аспекти, 
като например производство на дървен материал и други продукти, до отдих и 
опазване на природата. Този широк и гъвкав спектър от цели и дейности обикновено 
има достатъчно голям обхват, за да бъдат включени в него целите и мерките по Натура 
2000, особено когато се отнася за големи държавни гори или горски имоти, собственост 
на един субект.  

Плановете за управление на горите могат да служат и като бизнес планове за горски 
стопанства и могат да съдържат информация от частен характер, която не трябва да се 
оповестява. В този случай съответната информация по отношение на Натура 2000 
може да се разработи в отделно приложение към плана за управление на горите. 

Интегрирането е по-трудно, когато се отнася за голям брой (малки) горски имоти с 
различен видове собственост (много от които не изискват план за управление на 
горите) или когато границите на Натура 2000 и границите на имотите не съвпадат. Във 
всеки случай, за да се предотврати влошаването на състоянието на зоната, се изисква 
гората да се управлява по начин, който да е съвместим с целите и мерките за 
опазване, които са установени за зоната, и които са разработени в плана за 
управление по Натура 2000, ако такъв план съществува. 

Редица държави членки са формулирали насоки, правила или други инструменти с 
насоки с цел улесняване на интегрирането на нуждите, свързани с Натура 2000, в 
планирането на управлението на горите (вж. също въпрос № 33 и подобните казуси). 

 
 

35. Какви са ползите от интегрирането на плановете за управление по 
Натура 2000 и плановете за управление на горите? 

Препоръка  Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи  

Подобни казуси (номер): 
2, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 19, 20 

Интегрирането на цели и мерки за опазване по Натура 2000 в плановете за управление 
на горите може да предостави редица предимства за участващите страни, въпреки че 
това първоначално може да изисква някои допълнителни проучвания и консултации. 
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Най-важното е, че подобно интегриране ще позволи на собствениците на гори и 
лицата, управляващи горски стопанства,да се позовават само на един документ при 
ежедневното управление на своите гори, вместо да се налага да правят справка с 
плана за управление по Натура 2000 и плана за управление на горите. В същото време 
това ще помогне за осигуряване на по добра съгласуваност между различните цели на 
политиката, като се избягват потенциални конфликти в етапа на изпълнение, както и 
излишни разходи. По-долу допълнително е обсъден въпросът за евентуалното 
наличие само на един план, който обединява всички аспекти или по-скоро два. 

Планове за управление на горите,които интегрират цели по Натура 2000, също са 
много полезен инструмент за привличане на повече необходими финансови ресурси за 
тяхното прилагане, тъй като е възможно да се изпълняват няколко цели на политиката 
само чрез един план. Такъв по-специално може да бъде случаят, когато се използват 
наличните възможности за финансиране от ЕС в рамките на структурните фондове, 
фондовете за развитие на селските райони или програма „LIFE“ (вж. раздел 1.2.2 в 
част I на документа за преглед на възможните източници на финансиране от ЕС). 

Друго важно предимство на интегрирания план за управление е, че той ще помогне да 
се избегне всяко възможно значително отрицателно въздействие върху съответната 
зона по Натура 2000. Ако това може действително да бъде постигнато, демонстрирано 
и документирано чрез обективна проверка на включените в плана мерки, от 
съществена полза ще бъде фактът, че нито планът, нито всяка отделна мярка за 
управление, включена в него, ще трябва да се подлага на пълна подходяща оценка на 
нейното въздействие съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията. 

Така например, ако проект за добив на дървен материал не е строго необходим за 
управлението на опазването на зоната, е вероятно той да окаже значително 
отрицателно въздействие върху зоната, поотделно или във взаимодействие със други 
планове или проекти, и ако вероятността от такъв вид въздействие не може да бъде 
изключена, проектът трябва да бъде подложен на подходяща проверка съгласно 
член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията. Обикновено интегрираните 
планове за управление на горите включват операции за добив на дървен материал, 
които може да не са необходими за постигането на природозащитните цели за зоната, 
но са необходими за постигането на други цели (напр. производство на дървен 
материал, управление на лова, отдих, превенция на пожарите, опазване на почвите). 
Очаква се подобни мерки, които са включени в интегриран план за управление на 
горите, да бъдат определени по начин, чрез който се избягват всички отрицателни 
въздействия върху зоната или те се намаляват до незначително равнище. С тези 
предпазни мерки ще е налице много малък шанс това възможно отрицателно 
въздействие, включително в съчетание с други планове или проекти, да не може да 
издържи проверката и все още ще бъде необходима цялостна подходяща оценка по 
смисъла на член 6, параграф 3. В някои случаи добивът на дървен материал може да 
има дори положителен принос за постигането на природозащитните цели за зоната 
(напр. за улесняване на естественото възстановяване на даден тип местообитания от 
интерес за Общността, за отстраняване на нежелани дървесни видове и т.н.). 

Важно е да се подчертае, че всички мерки, които не са строго необходими за 
управлението на опазването на дадена зона, но са включени в интегрирания план за 
управление, следва да се определят по начин, който е малко вероятно да окаже 
някакво значително отрицателно въздействие върху зоната, поотделно или в 
съчетание с други планове или проекти, и те следва да бъдат подложени на щателна 
проверка в това отношение, а резултатите от проверката да бъдат документирани в 
плана за управление (вж. въпроси № 33 и № 34). 

Най-добрият вариант би бил да има само един-единствен интегриран план, който 
обхваща Натура 2000 и управлението на горите. В изключителни случаи (например 
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едно-единствено горско стопанство, отговарящо на една зона по Натура 2000) планът 
за управление по Натура 2000 и планът за управление на горите могат лесно да бъдат 
обединени в един-единствен документ. Впоследствие такъв документ ще приеме 
функцията на план за управление по Натура 2000, ако бъде одобрен от компетентния 
орган за опазване на природата. В повечето други случаи обаче ще има два отделни 
документа: от една страна, планът за управление по Натура 2000 (който обхваща 
цялата зона по Натура 2000), обикновено обхващащ няколко горски стопанства, и, от 
друга страна, няколко плана за управление на горите за няколко стопанства. Във 
всички случаи тези планове за управление на горите трябва да спазват изискванията 
за недопускане на влошаване съгласно член 6, параграф 2 от Директивата за 
местообитанията. В най-добрия случай те ще интегрират в себе си повечето активни 
природозащитни цели за зоните по Натура 2000 (интегрирани планове за управление 
на горите). Отделните проекти за добив на дървен материал в зони по Натура 2000 
винаги трябва да се изготвят по начин, чрез който се избягват всички възможни 
отрицателни въздействия върху зоната или те се намаляват до незначителни равнища. 
Ако не може да се направи преглед на значителните отрицателни въздействия върху 
зоната, винаги се изисква да се извърши подходяща оценка. 
 
 

36. Необходимо ли е плановете за управление на горите да бъдат 
адаптирани, за да се вземат под внимание съществуващи планове за 
управление поНатура 2000?  

Препоръка  Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи  

Подобни казуси (номер) 
4, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20 

По принцип няма задължение за адаптиране на съществуващите планове за 
управление на горите доколкото мерките, включени в плана, не водят до каквото и да 
било влошаване на състоянието на местообитанията или местообитанията на 
видовете, за които е определена зона по Натура 2000, или до някакво значително 
безпокойство за такива видове. 

Възможно е обаче съществуващите планове да се нуждаят от адаптиране, когато 
включват лесовъдни или други мерки, които не са съвместими със специфичните за 
зоната природозащитни цели . Ако в съществуващ план за управление на горите не са 
взети предвид целите и мерките за опазване, приети в контекста на плана за 
управление по Натура 2000, обхващащ същата гора, тогава той следва да се 
преразгледа. По възможност следва да се използват полезни взаимодействия, така че 
лесовъдните мерки да могат да допринасят за постигането на природозащитните цели 
по Натура 2000. При все това интегрирането на целите и мерките по Натура 2000 в 
съществуващите планове за управление на горите може да се забави до следващото 
планирано актуализиране на тези планове, при условие че дейностите в рамките на 
съществуващия план не водят до каквото и да било влошаване на състоянието на 
защитените местообитания или до обезпокояване на защитените видове в зоната по 
Натура 2000. 

Когато в план за управление на горите се интегрират напълно съответните изисквания 
за опазване в съответствие с природозащитните цели за зоната по начин, който 
предотвратява всички възможни отрицателни въздействия върху защитените видове и 
местообитания, и когато, ако това е възможно, включените от плана мерки в областта 
на горското стопанство допринасят дори по-активно за постигането на 
природозащитните цели за зоната, би било възможно да се заключи, че планът 
вероятно няма да окаже значително отрицателно въздействие върху зоната. До такова 
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заключение може да стигне само въз основа на обективни аргументи и в резултат на 
проверка на всички възможни въздействия на проекта върху зоната по Натура 2000. 
Препоръчително е резултатите от проверката да се документират като приложение 
към плана за управление. При тези обстоятелства няма да е необходимо да се 
извърши подходяща оценка на плана. За повече информация относно необходимостта 
или липсата на такава да се представи план за управление на горите съгласно 
процедурата по член 6, параграф 3, вж. въпрос 57.  

 
 

37. Не за всички гори има план за управление на горите или равностоен 
инструмент. Задължително ли е да е налице план за управление на горите, 
одобрен от органа в зона по Натура 2000?  

Препоръка Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

Съгласно директивите на ЕС не съществува задължение за изготвяне на план за 
управление на горите по отношение на горите в обхвата на Натура 2000. 
Задължението за представяне на ПУГ зависи до голяма степен от прилагането на 
националните норми във всяка държава членка. В няколко държави членки такива 
планове се изискват за гори над определен размер или за някои типове гори 

Въпреки това стратегията на ЕС за биологичното разнообразие насърчава държавите 
членки да гарантират „до 2020 г. да се въведат планове за управление на горите или 
равностойни инструменти в съответствие с политиката за устойчиво управление 
на горите (УУГ) за всички гори, които са публична собственост или за горски 
стопанства над определен размер (следва да се определи от държавите-членки или 
регионите и да се съобщи на техните програми за развитие на селските райони), 
които получават финансиране в рамките на политиката за развитие на селските 
райони на ЕС, за да се доведе до измеримо подобрение на природозащитния статус 
на видове и местообитания, които зависят или са повлияни от горското 
стопанство и подобрение в предоставянето на свързани услуги от екосистеми, в 
сравнение със базовия сценарий на ЕС за 2010 г.“62.  

Освен това подкрепата за някои от мерките в областта на горското стопанство 
съгласно Регламента за ЕЗФСРС за периода 2014—2020 г. (Регламент 1305/2013) 
зависи от представянето на съответната информация от план за управление на горите 
или равностоен инструмент в съответствие с устойчивото управление на горите над 
определен размер (как е посочено по-горе). 

 

                                                 
62

 Както е определено в SEC(2006) 748. 
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38. Горите са динамични екосистеми, които се управляват за продължителен 
времеви период. Как този специфичен аспект може да бъде съвместим с 
природозащитните цели по Натура 2000? 

Препоръка  Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори 

Подобни казуси (номер): 22 

Най-общо природозащитните цели по Натура 2000 са установени по начин, който 
надлежно отчита динамичния характер на горските екосистеми. В действителност 
често пъти тази динамична характеристика помага да се гарантира продължаващото 
оцеляване на много различни видове, свързани с горите, особено в големи райони от 
непрекъснати гори.  

Поради това определянето по Натура 2000 не е опит систематично да се запази 
съществуващото положение в дадена гора и към даден момент, въпреки че някои 
полуестествени гори зависят от активното управление с цел предотвратяване на 
естествената сукцесия. Природозащитните цели не са предназначени за запазването 
на дадена ситуация на всяка цена, независимо от естественото развитие. Такова 
естествено развитие трябва да бъде неразделна част от екологичните фактори, въз 
основа на които са установени целите и мерките за опазване. „Лесовъдният цикъл“ 
(възстановяване, разреждане и добиване на възрастни дървета или насаждения) може 
да бъде съвместим с такъв динамичен подход. Въпреки това често пъти са желателни 
определени адаптации на настоящите практики (напр. запазване на стари дървета или 
насаждения).  

Независимо от това понякога може да е необходимо„замразяване“ на ситуацията с цел 
да се запазят в дългосрочен план полуестествените местообитания, зависещи от 
специфични мерки за управление.  

Периодичният мониторинг и оценка на тези екологични фактори, както и степента на 
опазване на целевите видове и местообитания, ще дадат възможност за възможна 
адаптация на целите и мерките за опазване на зоната, ако това е необходимо. 

Възможно е обаче динамичен подход към управлението да се прилага по-лесно в по-
големи зони по Натура 2000 отколкото в по-малки зони, често ограничени около 
действителната територия на защитените типове местообитания. От значение е също 
така да е налице схема за мониторинг на равнището на ландшафта, чрез която могат 
да се откриват проблематични тенденции в тези естествени процеси във всички 
съответни зони по Натура 2000, намиращи се по едно и също време в даден регион. 

 
 

39. Управлението на горите разчита понякога и на чуждоземни видове. 
Съвместимо ли е това с изискванията по Натура 2000? 

Препоръка Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 
4, 11, 14, 15 

Изборът на три вида в зона по Натура 2000 и степента, в която присъствието на някои 
видове може да е облагодетелствано или не, ще зависят от екологичните изисквания 
на видовете и на типовете местообитания, за които е определена зоната, както и от 
природозащитни цели за зоната. В зони, в които природозащитната цел е да се 
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подобри степента на опазване на конкретен тип местообитания или вид, възможна 
мярка за опазване може да се изразява в намаляване на територията, обитавана 
например от чуждоземни видове, с цел да се възстанови непрекъснатостта на 
естественото местообитание или неговата структура. 

От друга страна, в зони, в които целта е горите да се запазят в настоящото им 
състояние и разпространение, е възможно съществуващите чуждоземни видове да се 
запазят дотолкова, доколкото това не пречи на постигането на природозащитните цели 
за зоната. Такъв може да бъде например случаят в големи зони по Натура 2000, в 
които има непрекъснати територии с естествена горска покривка с достатъчно 
динамична природа и структурна сложност, за да се поддържат в добро състояние 
видовете и типовете местообитания от интерес за Общността. 

Като цяло обаче на въвеждането на чуждоземни дървесни видове в рамките на зоните 
по Натура 2000 следва да се отделя особено внимание и следва да се извърши оценка 
на възможното им въздействие. Замяната на горско местообитание с добро качество с 
насаждение от чуждоземни дървета няма вероятност да бъде в съответствие с 
природозащитните цели за зоната. 

 
 

40. Много е вероятно изменението на климата да окаже значително 
въздействие върху горите. Възможно ли е да се вземат мерки за управление 
на горите с цел адаптиране на гората към въздействието на изменението на 
климата, когато става въпрос за местообитание по Натура 2000? 

Препоръка Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

Подобряването на степента или на статуса на опазване на горските местообитания 
чрез подходящо управление на горите ще има пряко положително въздействие и върху 
устойчивостта на горските екосистеми и по този начин и върху способността им да се 
справят с последиците от изменението на климата (адаптация). За тази цел 
стратегиите за адаптиране на управлението са насочени към подобряване на 
устойчивостта на горите към бъдещи промени, например чрез подобряване на 
структурата на гората, премахване на разпокъсаността и понякога чрез поставяне в по-
благоприятно положение на дървесни видове, които са най-подходящи за 
предвидените условия. Горите могат да допринесат за смекчаване на изменението на 
климата, като складират въглерод. Това може да се постигне чрез увеличаване на 
обема на насажденията, присъствието на изсъхнала дървесина и количеството на 
въглерод в почвата. Опазването или при необходимост възстановяването на 
състоянието на водите в блатните гори ще помогне за предотвратяване на 
влошаването на състоянието на торфа и на емисиите на CO2 от торфените почви под 
горите. Тези стратегии за управление обаче следва винаги да се прилагат внимателно, 
за да не се променят естествените характеристики и съставът на горските 
местообитания, които трябва да бъдат запазени.  

В рамките на фондовете на ЕС, като например ЕЗФРСР и новата програма „LIFE“ за 
околната среда и климата, се поставя нов акцент върху смекчаването на последиците 
от изменението на климата и адаптирането към него, чрез който се насърчават 
мерките за горите в това отношение. В рамките на ЕЗФРСР държавите членки следва 
да изразходват минимум 30 % от общия принос на фонда за всяка програма за 
развитие на селските райони, насочена към смекчаване на последиците от 
изменението на климата и адаптирането към него, както и към проблеми, свързани с 
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околната среда. Тези разходи следва да се извършват посредством агроклиматични 
плащания и плащания в областта на околната среда, плащания за биологично 
земеделие, плащания за площи с природни или други специфични ограничения, както и 
посредством плащания за горското стопанство, плащания за зони от Натура 2000 и 
подпомагане на инвестициите, свързани с климата и околната среда. 

 
 

41. Как следва да бъде взето под внимание наличието на „други залесени земи“ 
(храсти, скалисти територии и т.н.) или негорски местообитания?  

Препоръка Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи  

Подобни казуси (номер):  

4, 18 

Горите в обхвата на Натура 2000 често включват и „други залесени земи“ (залесени 
пасища, храсталаци, покрити с пирен полета и т.н.), някои от които са също типове 
местообитания, включени в приложение I, които изискват определянето на зони по 
Натура 2000. Ако зоната е определена за такъв тип местообитание или това е 
местообитание от значение за други видове от значение за ЕС, които не са свързани с 
горите, ще бъде необходимо да се определят и специфични цели и мерки за опазване 
за тях. 

Ако случаят не е такъв, тогава местообитанията могат да се управляват без да е 
необходимо да се поддържа или подобрява степента им на опазване в рамките на 
зоната дотогава, докато управлението не пречи на природозащитните цели за зоната 
или на всеки друг режим на защита на национално, регионално или местно равнище.  

 
 

42. Какво да се направи, когато са налице противоречащи си природозащитни 
цели между различните типове местообитания или видове от значение за ЕС, 
представени в една и съща зона? 

Препоръка Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на гори 

 органи 

Подобни казуси (номер): 

 

Възможно е да възникнат ситуации, при които природозащитните цели на един тип 
местообитание или вид да са в конфликт с тези на друго местообитание или вид от 
значение за ЕС, представени в зоната. Така например може да е желателно да се 
разшири обхватът на тип горско местообитание, което на свой ред може да доведе до 
загуба на определена покрита с храсталаци горска площ. 

Такива потенциални конфликти ще трябва да бъдат разгледани и решени при 
определянето на природозащитните цели за зоната, като се вземе предвид 
съответното значение на всеки тип местообитание или вид в зоната с оглед на 
постигането на общата цел за постигане на благоприятен природозащитен статус в 
рамките на ЕС и в рамките на биогеографските региони на държавите членки. Следва 
да се вземат предвид всички възможности за набелязване на подходящи компромисни 
решения, които са от полза и за двете цели. (вж. също въпрос № 18) 
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43. Как да се справим с възникването на огнища на болести в зоните по 
Натура 2000, които могат да окажат значително икономическо въздействие 
(напр. корояд, нематод по боровата дървесина)? 

Правно 
задължение/препоръка/информация 

Целева аудитория: 
лица, управляващи 
горски 
стопанства/собственици 
на гори, органи 

Подобни казуси 
(номер): 

(П) При планиране на фитосанитарните мерки в зоните по Натура 2000 следва да се 
вземат предвид природозащитните цели за зоната и да се изготвят мерките по начин, 
чрез който се предотвратява отрицателното въздействие върху защитените видове и 
местообитания или се намаляват до незначително равнище. 

(ПЗ) За всички фитосанитарни мерки ще се изисква подходяща оценка съгласно 
член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията, която не е необходима за 
управлението на опазването на зоната, но е вероятно да окаже значително 
въздействие върху зоната (вж. също въпрос № 57). В случай на отрицателна оценка 
мярката може да бъде одобрена само съгласно разпоредбите на член 6, параграф 4 от 
Директивата за местообитанията (липса на алтернативно решения, наложителни 
причини от приоритетен обществен интерес, компенсаторни мерки, информиране на 
Европейската комисия, становище на Комисията, в случай че са представени 
приоритетни видове или типове местообитания). 

(И) В естествените гори някои болести или нашествия на насекоми могат да бъдат част 
от важни екологични процеси в гората и осигуряват структури и функции, които са от 
съществено значение за видовете. Такива фактори невинаги трябва да бъдат 
систематично избягвани, особено в големи зони по Натура 2000, освен ако тяхното 
отрицателното екологично или социално-икономическо въздействие очевидно 
натежава над потенциалното положително екологично въздействие. Също така следва 
да се отбележи, че естествените смущения действат обикновено широкомащабно и 
могат да окажат отрицателно въздействие на местно равнище, дори и ако са 
желателни на равнището на ландшафта. 

(ПЗ) Когато в гора в обхвата на Натура 2000 трябва да се вземат спешни мерки за 
предотвратяване на разпространението в рамките на Съюза на организми, които са 
вредни за растенията или за растителни продукти съгласно Директива 2000/29/ЕО на 
Съвета от 8 май 200063, и по-специално член 16, параграф 3, четвърто изречение от 
него, трябва да се прилагат варианти за управление на риска, които могат да включват 
намаляване на обема на изсичане на податливи на зараза растения. В този случай 
винаги трябва да се осигурят предпазни мерки, за да се гарантира еднаква степен на 
смекчаване на риска от разпространение на съответния(ите) вреден(ни) организъм(ми) 
в сравнение с предвиденото равнище със съответната мярка за прилагане64. 

(П) Изготвянето на фитосанитарни мерки и на възможни компенсаторни мерки следва 
да бъде обсъдено предварително с националните компетентни органи. В изключителни 
случаи, когато фитосанитарните мерки трябва да бъдат изключени поради 
природозащитните цели по Натура 2000, което ще доведе до значителни икономически 
загуби за собственика на гората, е препоръчително държавата членка да обмисли 

                                                 
63

 ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1. 
64

 Вж. например Решение за изпълнение на Комисията от 26 септември 2012 г. относно спешни 
мерки за предотвратяване на разпространението в рамките на Съюза на Bursaphelenchus 
xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) — ОВ L 266, 
2.10.2012 г., стр. 42 
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подходяща финансова компенсация чрез наличните съответни европейски или 
национални фондове. 

 
 

44. Възможно ли е изграждането на горски пътища в зона по Натура 2000? 

Информация/правно 
задължение 

Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

19 

(И) Горските пътища често са изключително важен елемент, който дава възможност за 
икономически жизнеспособно управление на горите. В някои случаи те дори могат да 
допринесат за опазването на зоната (достъп за прилагане на мерките за опазване, 
защита срещу пожари и т.н.). Въпреки това понякога те могат да окажат значително 
пряко или непряко въздействие върху видовете и/или местообитанията, за които е 
определена зоната. 

(ПЗ) По отношение на други сходни проекти за отправна точка трябва да служат 
природозащитните цели за зоната. Настоятелно се препоръчва планирането на 
изграждането на горски път да става от самото начало по начин, който да 
предотвратява или смекчава всяко възможно отрицателно въздействие върху 
местообитанията и видовете, за които е определена тази зона. Ако в допълнение към 
тези предпазни мерки може с основание да се предположи, че изграждането на пътя 
няма да окаже значително отрицателно въздействие върху целостта на зоната с оглед 
на природозащитните ѝ цели или че дори ще допринесе за постигането на тези цели, 
пътят може да се изгради без цялостна подходяща оценка. До такова заключение може 
да стигне само въз основа на обективни аргументи и вследствие на проверка на всички 
възможни въздействия на проекта върху зоната по Натура 2000. 

(П) Препоръчително е резултатите от проверката да се документират, за да могат да 
се използват винаги в случай на необходимост. Същата предпазна мярка се прилага и 
по отношение на всеки проект за горски път, който е част от ПУГ (интегриран или не), 
който като цяло не е подлежал на проверка или подходяща оценка на въздействието 
му върху зона по Натура 2000. 

(ПЗ) Подходяща оценка съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за 
местообитанията ще се изисква винаги, когато не могат да бъдат изключени вероятни 
значителни въздействия на пътя върху зоната (вж. също въпрос № 57). 

 
 

45. Позволена ли е гола сеч в зоните по Натура 2000? 

Препоръка Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

4, 19 

Тук отправна точка също трябва да бъдат природозащитните цели за зоната. Голата 
сеч може да има вредно въздействие върху определени специфични местообитания 
или горски видове, особено върху тези, които зависят от постоянна покривка, но също 
така може да позволи други видове или местообитания, които са защитени съгласно 
директивите за птиците и за местообитанията, да се развиват пълноценно. 
Необходимо е да се извърши анализ на всеки конкретен случай. Следва да се вземат 
под внимание специфичните за зоната природозащитни цели, местообитанията и 
видовете, засегнати от планираната гола сеч, нов(и) тип(ове) местообитание(я), които 
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ще заместят тези, които ще бъдат отстранени (включително всички различни фази на 
развитие или структури на съществуващото(ите) местообитание(я), относителното 
значение на областта за сеч и т.н. За местообитания от интерес за Общността, при 
които настоящата зона съгласно изготвения доклад по член 17 е вече под 
референтните стойности за благоприятен природозащитен статус на национално или 
биогеографско равнище, голата сеч е възможно да бъде в противоречие със 
специфичните за зоната природозащитни цели, които в такава ситуация е нормално да 
отразяват основната цел за постигане на благоприятен природозащитен статус в по-
широк смисъл. 

От процедурна гледна точка подходяща оценка по член 6, параграф 3 ще се изисква за 
тези планове или проекти, при които вероятността от значително въздействие върху 
зоната по Натура 2000 не може да се изключи (вж. въпроси № 44 и № 57). 

 
 

46. Как да се постъпи при появата на нови местообитания от приложение I в зона 
по Натура 2000? 

Препоръка Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

Управлението на горите е дългосрочен динамичен процес. Вследствие на някои мерки 
за управление на горите може да възникне ново местообитание от приложение I. Така 
например вследствие на гола сеч на насаждение от смърч върху кисела почва в зона 
по Натура 2000 може да се развие Европейска суха пустош (местообитание 4030). 
Трябва ли това ново местообитание да бъде защитено или може да се развие до нов 
вид горско насаждение (например насаждение от бреза или насаждение от смърч) в 
рамките на няколко години? Природозащитните цели за зоната ще дадат отговор на 
този въпрос.  

Ако зоната е първоначално е била определена и за опазването на сухи храсталаци, 
под внимание трябва да се вземе допълнителната поява на местообитанието, 
съгласно съответните природозащитни цели или по динамичен начин, в контекста на 
правилното планиране на голата сеч, гарантиращо наличието в зоната на достатъчно 
повърхност за местообитанието, или по статичен начин (като се вземат предвид 
специфичните мерки за избягване на залесяването и запазването на сухата пустош на 
мястото), ако е налице значим недостиг по отношение на това местообитание. Ако 
новопоявилият се тип местообитание не е сред местообитанията, за които 
първоначално е била определена зоната (като местообитание или местообитание на 
видове), последното (или съответните видове) следва да бъде включено в стандартния 
формуляр за данни на зоната и следва да бъдат изготвени специфични 
природозащитни цели за този тип местообитание или съответните видове. Това ще 
зависи от естеството на тези цели за това дали ще са необходими специфични мерки 
за опазване или не. Когато наличието на новия тип местообитание или местообитание 
на видове не е от значение относно основните цели за зоната или съгласуваността на 
мрежата Натура 2000, това ще бъде отразено в природозащитните цели за зоната. В 
този случай новото местообитание няма да изисква специфични мерки за опазване 
(вж. също въпроси № 18 и № 42). 
 
 

47. Как да се постъпи с вторични местообитания от приложение I, които са 
заменени по естествен път от друго горско местообитание? 
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Препоръка Целева аудитория: 
собственици на гори/лица, 
управляващи горски 
стопанства, органи 

Подобни казуси (номер): 

Много от местообитанията по Натура 2000 зависят от човешката намеса. При липсата 
на човешка намеса такива вторични местообитания се развиват спонтанно в друг тип 
местообитание (от интерес за Общността или не), който може да е по-близък до 
потенциалната естествена растителност, но да не отговаря на местообитанието, 
съществувало при определянето на зоната. Така например някои местообитания от 
приложение I (например някои дъбови гори — местообитания от приложение I 9160, 
9170, 9190) са се развили допълнително до определено лесовъдно третиране 
(например фиданки). Поради промени в практиките на управление (например 
изоставяне на фиданки) е възможно ново местообитание (например букова гора) 
постепенно да замени първоначалното такова. По същия начин някои залесени пасища 
могат да се развият в гора, когато пашата бъде преустановена. 

Решението за третирането на такива местообитания трябва да се вземе с оглед на 
природозащитните цели, определени за съответната зона. В най-добрия случай тези 
цели следва да бъдат установени в допълнение към анализ на относителното 
значение и потенциала на зоната за опазването на типовете местообитания, които 
действително са представени в нея, като се вземе предвид природозащитният им 
статус на регионално, национални или биогеографско равнище.  

Ако се установи, че даден тип местообитание трябва да се запази или дори да се 
възстанови в рамките на зоната, компетентните органи трябва да установят 
необходимите мерки за опазване, за да се предотврати развитието на друг тип 
местообитание. 

Ако природозащитните цели включват развитие към друг тип местообитание, например 
защото последният отговаря на естествената растителност в зоната, не се изисква 
намеса, за да се спре развитието на този тип местообитание, което между другото 
може понякога да бъде и местообитание от приложение I. С други думи, докато 
развитието на нов тип местообитание е в съответствие със специфичните за зоната 
природозащитни цели, обикновено то няма да се счита за представляващо влошаване 
на състоянието по смисъла на член 6, параграф 2 от Директивата за местообитанията 
(вж. също въпроси № 18, 26, 42 и 46). 

 
 
 

4.7 Финансиране на опазването и управлението на зоните по Натура 2000 
 

Въпроси:  
48.  Мерките за опазване по Натура 2000 винаги ли водят до разходи?  
49. Какви са общите разходи във връзка с мрежата Натура 2000?  
50.  Кой отговаря за осигуряване на финансирането на мрежата? Има ли налични 

фондове на ЕС за подкрепа на управлението за опазване на зоните по Натура 
2000? 

51.  Съществуват ли специфични мерки съгласно Регламента на ЕС за развитие на 
селските райони в подкрепа на Натура 2000? 

52. Съществуват ли други мерки в рамките на развитието на селските райони в 
ЕС, които също могат да допринесат за финансирането по Натура 2000? 

53.  Направените допълнителни разходи или пропуснатите доходи следва ли да се 
подпомагат само от собствениците на гори/лицата, управляващи горски 
стопанства? 
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54.  Разходите, направени във връзка с мерките за управление по Натура 2000, 
следва ли да бъдат компенсирани финансово? 

55.  Какви мерки са налични в рамките на инструмента на ЕС „LIFE“ за подпомагане 
на финансирането на мерки за опазване на горите в зоните по Натура 2000? 

56.  Има ли други възможности за финансиране и стимули във връзка с Натура 2000 
на национално и регионално равнище? 

 
!!Забележка: За цялостен преглед на възможностите за финансиране от ЕС по 

отношение на зоните по Натура 2000 вж. също раздел 1.2.2 от част I от настоящия 
документ!! 
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48. Мерките за опазване по Натура 2000 винаги ли водят до разходи? 

Препоръка Целева аудитория: 
лица, управляващи 
горски 
стопанства/собственици 
на гори, органи 

Подобни казуси (номер):  
3, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 23 

Невинаги. Това до голяма степен зависи от вида на мярката и от конкретната област, в 
чиито рамки се прилага мярката. Съществуват определени мерки за опазване, които не 
водят до разходи или до намалени доходи или които лесно могат да бъдат поети без 
допълнителни разходи или пропуснати доходи в рамките на ежедневните дейности по 
управлението (напр. промяна на видовия състав на гористи насаждения, където такъв 
състав е икономически и екологично неустойчив вследствие на въвеждането на 
продуктивни дървесни видове, които отговарят на естествената растителност или 
просто чрез тях се гарантира, че съществуващите практики за управление на горите се 
запазват там, където са доказали своята ползотворност за установяването или 
поддържането на добра степен на опазване на видовете и на типовете местообитания, 
представени в зоната). 

Някои мерки за опазване могат дори да доведат до определени икономически ползи в 
краткосрочен или дългосрочен план (напр. създаване на по-добри условия за ловуване 
на видове дивеч, намаляване на вредите, причинени от дивеча, по-добри възможности 
за риболов вследствие на по-благоприятно за реките лесовъдство, по-голям интерес 
към туризма, екологосъобразни и евтини лесовъдни методи, подобрено състоянието на 
почвите и т.н.). 

Въпреки това неизбежно ще има редица мерки за опазване, които ще доведат до 
разходи, тъй като за изпълнението им се изисква допълнителен човешки ресурс, 
необходими са нови инструменти в рамките на нова инфраструктура или оборудване 
или тъй като се намаляват съществуващите за собственика възможности за търговия. 
Всичко това трябва да се разглежда за всеки конкретен случай. 

Настоятелно се препоръчва в плановете за управление по Натура 2000 да се 
предоставя оценка на разходите по изпълнението на всяка от мерките за опазване, 
определена за въпросната зона, и да се разглеждат всички възможни източници на 
финансиране на местно, национално и европейско равнище — както от публични, така 
и от частни източници. Препоръчително е също така да се проучи възможността за 
използване на иновативни схеми за самостоятелно финансиране (напр. чрез продажба 
на продукти от Натура 2000, екотуризъм, плащания за запазване на качеството на 
водата и т.н. — вж. примерите във въпрос № 49). 

 
 

49. Какви са общите разходи във връзка с управлението на мрежата Натура 
2000?  

Информация Целева аудитория: 
обществеността, лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи  

Подобни казуси (номер): 

Ефективното управление и възстановяването на зоните в мрежата Натура 2000 в 
рамките на целия ЕС—28 изискват значителни финансови инвестиции. През 2007 г. 
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Комисията оцени, че на ЕС—27 ще са необходими 5,8 милиона евро годишно за 
управлението и възстановяването на зоните в мрежата. До момента обаче 
използването на различни инструменти на ЕС е доста под финансовите нужди по 
Натура 2000, определени от държавите членки, като покрива само 20 % от тези 
нужди65. 

Тези разходи обаче са превишени значително от множеството социално-икономически 
ползи, осигурени от включените в мрежата зони. Освен че играят важна роля при 
опазването на биологичното разнообразие на Европа, зоните по Натура 2000 
осигуряват на обществото и широк набор от други екосистемни ползи и услуги. Според 
последните проучвания на Комисията ползите, произтичащи по-специално от райони, 
определени за зони по Натура 2000, се очаква да бъдат в порядъка от 200 до 
300 милиарда евро годишно66. 

Въпреки че тези цифри осигуряват само първоначална оценка, предварителните 
резултати вече показват, че сравнението на икономическите ползи за обществото, 
произтичащи от мрежата Натура 2000, с разходите, свързани с управлението и 
опазването на този важен ресурс, е много благоприятно, което представлява само 
малка част от потенциалните ползи. 

Точното съотношение между разходите и ползите ще зависи, разбира се, от редица 
фактори, включително от местоположението на зоните и свързаното с тях 
земеползване, но всички данни до момента сочат, че добре управляваната мрежа 
Натура 2000 ще осигури ползи, които многократно превишават свързаните с 
поддържането ѝ разходи. 

Примери за икономическите ползи от Натура 2000  

ТУРИЗЪМ:  

Натура 2000 вече се доказва като важен движещ фактор на много местни икономики чрез привличане 
на туристи, изразходените средства от които подпомагат местните икономики. Изразходваните 
средства от посетителите на зони по Натура 2000,възлизат на около 50—85 милиарда евро годишно 
(през 2006 г.). Ако се вземат предвид само разходите на посетителите, които предпочитат зоните 
по Натура 2000 (за разлика от природните зони като цяло), този диапазон става 9—20 милиарда евро 
годишно през 2006 г., генерирани от приблизително 350 милиона дни с посетители. 

Общите изразходвани средства, осигурени от туризма и отдиха, подпомагат между 4,5 и 
8 млн. работни места на пълен работен ден. Ползите, получени от посетители, които предпочитат 
зони по Натура 2000, биха подпомогнали между 800 000 и 2 млн. работни места на пълен работен ден. 
За съпоставка, в туристическия сектор в ЕС-27 има общо 13 млн. работни места на пълен работен 
ден (през 2008 г.). Освен това защитените зони са в състояние да осигурят допълнителни ползи на 
местната и регионалната икономика, като привличат инвестиции и подобряват местния имидж и 
качеството на живот. 

ВОДА:  

Пари могат да бъдат спестени посредством използване на природния капитал, като се спестяват 
разходи, свързани с пречистването на водата и с водоснабдяването. Пречистването на водата и 
водоснабдяването са важни екосистемни услуги, които се осигуряват от природните екосистеми, 
включително от защитени зони като тези по Натура 2000. Редица големи европейски градове, 
включително Мюнхен, Берлин, Виена, Осло, Мадрид, София, Рим и Барселона, се ползват от 
естествено филтриране на водата по различни начини. Тези общини спестяват пари от пречистване 
на водата благодарение на естественото пречистване от екосистемите. Икономиите могат да 
бъдат прехвърлени на потребителите, което води до по-ниски разходи за комунални услуги за 
гражданите на ЕС. 

Информацията от четири европейски града — Берлин, Виена, Осло и Мюнхен — дава възможност да 
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 Работен документ на службите на Комисията. Финансиране на „Натура 2000“. Публикувано на 
адрес: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/docs/financing_natura2000.pdf 
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 подробна информация е предоставена на страницата на ГД „Околна среда“, отдел „Природа“: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm 
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се онагледят ползите от защитените зони за пречистването на водата и за водоснабдяването. 
Посредством прехвърляне на ползите може да се изчисли, че годишните икономически ползи от 
пречистването на водата възлизат на 7—16 милиона евро, а от водоснабдяването — на 12—
91 милиона евро на град. Средните ползи на глава от населението възлизат на 15—45 евро годишно 
общо за пречистването на водата и за водоснабдяването в четирите включени в анализа европейски 
града. За сравнение, средните сметки за вода на домакинствата в Германия възлизат на 200 евро 
годишно. 

 
 

50. Кой отговаря за осигуряване на финансирането на мрежата? Има ли 
налични фондове на ЕС за подкрепа на управлението за опазване на зоните по 
Натура 2000? 

Информация, 
Препоръка 

Целева аудитория: 
лица, управляващи 
горски 
стопанства/собственици 
на гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

3, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23 

(И) Като общоевропейска мрежа Натура 2000 се основава на принципа на солидарност 
между държавите членки. Тя представлява важен споделен ресурс, способен да 
предостави множество ползи на обществото и на европейската икономика. Тя обаче е 
и споделена отговорност, която изисква достатъчно финансови инвестиции, за да 
функционира пълноценно. 

Въпреки че основна отговорност за финансирането на Натура 2000 носят държавите 
членки, в член 8 от Директивата за местообитанията се признава необходимостта от 
подкрепа за управлението на зоните по Натура 2000 на равнището на ЕС и 
осигуряването на необходимите мерки за опазване изрично се свързва с осигуряването 
на съфинансиране от ЕС.  

Изискванията за управление на Натура 2000 са интегрирани в различни източници на 
финансиране от ЕС, като например структурните фондове (ЕФРР), фондове за 
развитие на селските райони (ФРСР), Европейски фонд за морско дело и рибарство 
(ЕФМДР), програма „LIFE“ и т.н.  

Този подход на интегриране е избран поради няколко причини: 

 гарантира се, че управлението на зоните по Натура 2000 е част от по-общи 
политики на ЕС в областта на управлението на земите; 

 на държавите членки се дава възможност да определят приоритети и да 
изготвят политики и мерки, които отразяват техните национални и регионални 
особености; 

 избягват се дублирането и припокриването на различни инструменти на ЕС за 
финансиране и административните усложнения, свързани с такова 
припокриване. 

Когато става въпрос за гори в обхвата на Натура 2000, съществуват няколко 
възможности за финансиране, налични в рамките на новите фондове на ЕС за периода 
2014—2020 г. (вж. раздел 1.2.2 в част I от документа)67. В повечето случаи това зависи 

                                                 
67 

Тези фондове са описани допълнително и в нов наръчник с насоки относно финансирането на 

„Натура 2000“, чието предназначение е да бъде в помощ на органите, управителите и 
собствениците, за да се възползват от многото налични възможности в рамките на настоящия 
период на финансиране (2014—2020 г.) за управление на мерките в рамките на зоните по 
„Натура 2000“, включително мерки за горите в обхвата на „Натура 2000“. Може да бъде 
намерено на адрес: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/ 
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от органите на държавите членки — в зависимост от това дали и как тези възможности 
са осигурени в конкретната държава/регион. 

(П) С оглед на оптималното използване на съществуващите фондове на ЕС Комисията 
насърчи държавите членки да приемат по-стратегически многогодишен подход на 
планиране за финансиране по Натура 2000. Това става под формата на рамки за 
приоритетни действия (РПД), с които се определят нуждите от финансиране и 
стратегическите приоритети по отношение на Натура 2000 на национално и регионално 
равнище за периода 2014—2020 г. Тези РПД са изготвени специално с цел улесняване 
на интегрирането на подходящи мерки за опазване, включително тези за горите, в 

новите оперативни програми за различните инструменти на ЕС за финансиране68. 

 
 

51. Съществуват ли специфични мерки съгласно Регламента на ЕС за 
развитие на селските райони в подкрепа на Натура 2000? 

Информация,  Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 
 
 

Да, съществува специфична мярка, отнасяща се до плащанията по Натура 2000 и и по 
Рамковата директива за водите. Съгласно новия Регламент за ЕЗФРСР (1305/2013) 
плащанията по Натура 2000 се предоставят годишно за хектар гора, за да се 
компенсират бенефициерите за допълнителните разходи и пропуснатите доходи, 
произтичащи от неблагоприятните условия във въпросните райони, свързани с 
прилагането на директивите за местообитанията и за птиците. Помощта се предоставя 
на земеделски стопани и на частни горски стопани и асоциации на частни горски 
стопани. В надлежно обосновани случаи подпомагане може да се предостави и на 
други лица, стопанисващи земи (член 30).  

Плащанията по Натура 2000 се отпускат за операции, свързани с неблагоприятните 
условия и ограниченията, наложени в определените по Натура 2000 зони, и се 
определят в плановете за управление или други равностойни инструменти. Тези 
ограничения трябва да имат задължителен характер, т.е. трябва да се изпълняват от 
всички лица, стопанисващи земи в съответните райони, и са свързани с разпоредбите 
относно поддържането или възстановяването на местообитанията и видовете и 
относно предотвратяването на влошаването на състоянието и обезпокояването им. 

Тази мярка ще бъде на разположение на собствениците на гори за времето, за което е 
включена от държавите членки в техните програми за развитие на селските райони. 

 
 

52. Съществуват ли други мерки в рамките на развитието на селските 
райони в ЕС, които също могат да допринесат за финансирането по Натура 
2000? Кой може да се ползва от това финансиране? 

Информация Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 
3, 8, 14, 18, 21, 23 

Да, съществуват други мерки в рамките на новия Регламент за ЕЗФРСР, които също 
могат да допринесат за финансирането по Натура 2000. Най-важните от тях са 

                                                 
68
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следните: 

Член 21: Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на 
жизнеспособността на горите, включително: 

o залесяване и създаване на горски масиви (член 22) 
o създаване на агро-лесовъдни системи (член 23) 
o превенция и възстановяване на вредите върху горите от горски пожари и 

природни бедствия, включително нашествия от вредители и поява на 
болести, катастрофични събития и заплахи, свързани с климата (член 24)  

o инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на 
горските екосистеми, както и на потенциала на горските екосистеми за 
смекчаване на последиците от изменението на климата (член 25) 

o инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането 
и търговията на горски продукти (член 26) 

 Член 34: Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и 
опазване на горите 

 Член 35: Сътрудничество 

Налице е и общо изискване, че помощта за стопанства над определен размер (който 
държавите членки трябва определят в програмите си за развитие на селските райони) 
зависи от това горите да се управляват в съответствие с принципите на устойчивото 
управление на горите (както е видно от представянето на съответната информация от 
план за управление на горите или равностоен инструмент). 

Съгласно новия регламент се изисква поне 30 % от общия принос от ЕФЗРСР за 
програмата за развитие на селските райони да бъде заделено за проблеми, свързани с 
околната среда и смекчаването на последиците от изменението на климата и 
адаптирането към него и адаптирането чрез подкрепа за инвестиции, свързани с 
околната среда и климата, инвестиции в сферата на горите (членове 21 и 34), 
агроекология и климатични мерки, биологично земеделие, райони с природни или 
други специфични ограничения и плащания по Натура 2000. 

По-голямата част от съдържащите се в Регламента за развитие на селските райони 
мерки по отношение на горите са насочени към частни горски стопани и техни 
асоциации. Тези мерки се предоставят на собствениците на гори за времето, за което 
са включени от държавите членки в техните програми за развитие на селските райони. 
Някои други бенефициери, в зависимост от специфичната мярка, са публични горски 
стопани, общини, други частни правни и публични субекти и техни асоциации, 
физически лица и други органи за управление на земи при добре определени и 
обосновани случаи. Така например за земи, които са държавна собственост, подкрепа 
за обезлесяване и създаване на горски масиви (член 22) и екологични услуги и услуги 
във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите (член 34) може да се 
предостави само ако субектът, стопанисващ такава земя, е частноправен субект, а не 
общински.  

Съгласно екологичните услуги и услугите във връзка с климата в горското стопанство и 
опазване на горите (член 34 от Регламента за ЕЗФРСР), подпомагане се предоставя на 
публични и частни горски стопани и други частноправни и публични субекти и техни 
асоциации, които доброволно се задължават да извършват операции, състоящи се от 
едно или повече поети задължения за опазване на околната среда в горите и във 
връзка с климата. За гори, които са собственост на държавата, подпомагането може да 
се предостави само ако субектът, стопанисващ гората, е частноправен субект или 
община. Плащанията покриват частично или изцяло допълнителните разходи и 
пропуснатите доходи на бенефициерите, произтичащи от поетите задължения. При 
необходимост те могат да покриват и разходи по трансакции на стойност до 20 % от 
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платимата премия за поети задължения за опазване на околната среда в горите. 
„Разходи по трансакции“ означава допълнителните разходи, свързани с изпълнението 
на ангажимент, които обаче не произтичат непосредствено от неговото изпълнение или 
не са включени в разходите или пропуснатите доходи, които се компенсират директно и 
които могат да се изчислят въз основа на стандартни разходи. За да разполагат с тази 
възможно обаче държавите членки следва да включат съответните мерки в програмите 
си за развитие на селските райони. 

 
 

53. Направените допълнителни разходи или пропуснатите доходи следва ли 
да се подпомагат само от собствениците на гори/лицата, управляващи 
горски стопанства? 

Препоръка  Целева аудитория: 
лица, управляващи 
горски 
стопанства/собственици 
на гори, органи 

Подобни казуси (номер): 
3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 2
3 

Предвид факта, че ползите от прилагането на специфични мерки за опазване са за 
обществото като цяло, не би било справедливо разходите за прилагане на такива 
мерки, независимо дали става въпрос за преките разходи или за пропуснатия 
законосъобразен доход, да се поемат от собствениците/лицата, управляващи горски 
стопанства. 

Държавите членки могат да въвеждат свои собствени правила за решаване на този 
проблем и в много случаи те подкрепят собствениците на гори и лицата, управляващи 
горски стопанства, когато желаят да насърчат определен вид управление, което е 
свързано с допълнителни разходи или пропуснати доходи. Има налични финансови 
ресурси, които да покрият такива разходи, например от фондовете на ЕС, и по 
специално ЕЗФРСР.  

 
 

54. Разходите, направени във връзка с мерките за управление по Натура 2000, 
следва ли да бъдат компенсирани финансово? 

Препоръка Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици 
на гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 21, 22, 23 

Необходимо е да се провери дали определени мерки за опазване могат да бъдат 
компенсирани финансово, и по-специално мерки, които лишават собственика от 
доходи, които той е очаквал в контекста на устойчивото управление на горите, или 
които изискват допълнителни инвестиции без производствена възвръщаемост. 
Безвъзмездни средства, договорни споразумения, данъчни облекчения, техническа 
помощ и др. са възможни варианти за компенсиране на собствениците за пропуснати 
доходи, услуги в полза на обществото като цяло и, при целесъобразност, амортизация 
на капитала. 

Предотвратяването на влошаването на състоянието е правно задължение, 
произтичащо от Директивата за местообитанията, което по принцип не изисква 
компенсация. Решенията относно предоставянето на икономически стимули или 
компенсаторни плащания обаче трябва да се вземат на равнището на държавата 
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членка в зависимост от националния контекст. Така например, когато по отношение на 
управлението на горите, което е традиционно в областта, се налагат ограничения или 
задължения, водещи до пропуснати доходи или допълнителни разходи, е 
препоръчително да се определи подходяща компенсация за собствениците на горите. 
Такъв може да е случаят и когато задължението за недопускане на влошаване 
преминава границите на ежедневната бдителност, за да се избегне влошаването на 
състоянието, и изисква важни активни мерки за управление (например отстраняване на 
инвазивни видове (напр. Prunus serotina), които се разпространяват като цяло, или 
избягване на естественото превръщане на дъбови насаждения в насаждения от бреза). 

 
 

55. Какви мерки са налични в рамките на инструмента на ЕС „LIFE“ за 
подпомагане на финансирането на мерки за опазване на горите в зоните по 
Натура 2000? 

Информация Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

9, 15, 17, 18, 20, 23 

В миналото по програма „LIFE“ са финансирани голям брой свързани с горите 
проекти69. С новият Регламент за създаване на Програма за околната среда и 
действията по климата (LIFE) (2014—2020 г.)70 ще продължат да се финансират 
свързани с горите проекти за опазване на природата, особено чрез проекти по 
приоритетна област „Природа и биологично разнообразие“ на програмата „LIFE“. 

Всяка година се публикува покана за представяне на предложения71. В поканата за 
2014 г. бяха предвидени почти 100 милиона евро за проекти, подкрепящи опазването 
на природата и биологичното разнообразие като цяло, и тази сума следва да се 
увеличи за бъдещи покани. Програма „LIFE“ съфинансира до 60 % от разходите по 
избрани проeкти по приоритетна област „Природа и биологично разнообрази“ на 
програмата „LIFE“.  

Също така е възможно, макар и не толкова често, да се цели опазване на природата в 
горите чрез проекти, които включват основно комуникация, в който случай кандидатите 
следва да разгледат пакета за кандидатстване по приоритетна област „Управление и 
информация, свързани с околната среда“ на програмата „LIFE“72. 

И накрая, опазването на гористите зони по Натура 2000 може да се цели като част от 
много по-голям проект, насочен към мрежата Натура 2000 като цяло на регионално или 
национално равнище. За повече подробности, кандидатите (обикновено 
национални/регионални администрации) следва да разгледат пакета документи за 
кандидатстване за интегрирани проекти по програма LIFE73. 

 
 

                                                 
69

 Вж. например брошурата от 2006 г. „Програма LIFE и горите“: 
http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/forest_lr.pdf 
70

 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) 
71

 Вж. например: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm, и пакета за 

кандидатстване по проекти, свързани с природата: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat 
72

 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf 
73

 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#nat
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#integrated
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56. Има ли други възможности за финансиране и стимули във връзка с Натура 
2000 на национално и регионално равнище? 

Информация  Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

4, 5, 8, 12, 14, 17, 22 

Да, налице е голям потенциал за принос към управлението и опазването на горите 
чрез национални и регионални програми, тъй като основната отговорност за 
финансирането на зоните по Натура 2000 е задължение на отделните държави членки. 
В някои държави членки са въведени доброволни споразумения за управление на 
горите по начин, който е благоприятен за опазването на зоната, и/или договори в 
областта на горското стопанство за опазването на видовете и местообитанията, които 
са финансиране чрез национални средства.  

В някои държави собствениците на земи също могат да се ползват от стимули като 
освобождаване от данъци и други данъчни облекчения (например в Белгия). 

Освен това в някои държави общото правило е, че собствениците на земи винаги са в 
правото си да бъдат изцяло обезщетени за допълнителни разходи и пропуснати 
доходи в райони по Натура 2000, в които определянето на горски местообитания 
означава определени ограничения върху производството на дървен материал 
(например в Швеция). 

 
 
 

4.8 Нови дейности в зоните по Натура 2000  
 
 

Въпроси:  
57. За какви видове горскостопански дейности се изисква процедура по член 6, 

параграф 3? Какво се счита за план или проект в контекста на директивите за 
местообитанията и за птиците? 

58. В случай на план или проект, който може да окаже значително въздействие 
върху зона по Натура 2000, той отхвърля ли се автоматично? Ако не, какви са 
процедурите, които да бъдат следвани? 

59.  Каква е връзката между изискването за предотвратяване на влошаване на 
състоянието по член 6, параграф 2 и процедурата по член 6, параграф 3?  

60.  Трябва ли да се прилага процедурата по член 6, параграф 3 всеки път, когато 
искам да добивам дървесина/дървен материал в моята гора, която попада в 
обхвата на Натура 2000?  

61.  Необходима ли е процедура по член 6, параграф 3 за планове или проекти извън 
зони по Натура 2000? 

 
 

57. За какви видове горскостопански дейности се изисква процедура по член 6, 
параграф 3? Какво се счита за план или проект в контекста на директивите 
за местообитанията и за птиците?  

Правно 
задължение/Препоръка 

Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 
13, 19 
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(ПЗ) В Директивата за местообитанията няма определение за „план“ или „проект“, но 
съдебната практика показва, че тези термини изискват по-широко тълкуване, тъй като 
единственият фактор, който задейства прилагането на член 6, параграф 3 от 
Директивата за местообитанията, е дали тези планове или проекти могат или не могат 
да окажат значително въздействие върху зоната. В случай че става въпрос за проект, 
определението, използвано в Директивата за оценка на въздействието върху околната 
среда, понастоящем се прилага и по отношение на Директивата за местообитанията, 
където проект означава извършването на строителни работи или изграждане на 
инсталации или схеми и всяка друга намеса в естествената околна среда и 
ландшафта.  

За проекти в горския сектор това може да включва дейности, като например 
изграждането на нов горски път, съоръжение за съхранение на дървесина или 
дъскорезница, отводняване на земята, както и залесяване или обезлесяване, 
значителна гола сеч, важни изменения в лесовъдния режим или значителни промени в 
земеползването.  

В делото Waddensea (C—127/02)74 се разяснява допълнително, че дейности, които са 
извършвани периодично в продължение на няколко години в зоната, но за които се 
издава годишно разрешително за ограничен период от време, следва, с всяко 
разрешително, позволяващо нова оценка както на възможностите за извършване на 
такава дейност, така и на зоната, в която тя се извършва, да се разглеждат към 
момента на кандидатстване като отделен план или проект по смисъла на Директивата 
за местообитанията . 

Съдът е постановил също75, че проектите включват: 

 повтарящи се и малки по мащаб дейности (дело C-127/02, C—226/08) 

 интензификацията на дейност (дело C—127/02) 

 изменения на дейности (C—72/95) 
 дейности извън рамките на зоната, но които могат да окажат значително 

въздействие върху нея (дело C—98/03, C—418/04) 
 

Както и че: 

 възможността някои дейности да бъдат освободени общо не е в съответствие с 
разпоредбите на член 6, параграф 3 (C—256/98, C—6/04, C—241/08, C—418/04, C—
538/09); 

 размерът на проекта не е от значение, тъй като той не изключва сам по себе си 
възможността да оказва значително въздействие върху защитената зона (дело C—
98/03, дело C—418/04). 

За целите на член 6, параграф 3, думата „план“ има потенциално много широк смисъл. 
Като се позовава по аналогия на Директива 2001/42/ЕО за СЕО, в член 2, буква а) от 
тази директива плановете и програмите се определят като  

„Планове и програми, включително тези, съфинансирани от Европейската 
общност, както и всяко тяхно изменение: 

 които подлежат на изготвяне и/или приемане от орган на национално, 
регионално или местно ниво, или които се изготвят от орган с оглед приемане 
посредством законодателна процедура от парламента или правителството, и 

                                                 

o 
74

 Дела на Съда могат да се търсят на адрес: 

o  http://europa.eu/eu-law/case-law/index_bg.htm 
75

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05 

http://europa.eu/eu-law/case-law/index_en.htm
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
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 които се изискват от законови, подзаконови или административни разпоредби.“ 

Следователно необходимостта от подходяща оценка на даден план следва да се 
разглежда в зависимост от естеството, целта и съдържанието на плана, а не просто в 
зависимост от това дали е наречен „план“. Примери за планове, които могат да окажат 
значително въздействие върху зоната, са: нови планове за управление на горите по 
отношение на тези гори, които са в обхвата на Натура 2000, със значителни 
преобразувания на горските насаждения по отношение на видовия състав или периоди 
на ротация или други значителни промени в горскостопанския режим, значителни 
промени в ловните планове за едър дивеч и т.н.  

Обикновено не трябва да се очаква план за управление на горите, в който са напълно 
интегрирани природозащитните цели и мерките за опазване по Натура 2000 
(интегриран план за управление на горите) в определена зона да може да оказва 
значително въздействие върху зоната. Липсата на вероятност за някакви значителни 
отрицателни въздействия трябва да се провери въз основа на обективни аргументи 
(проверка на плана) и тя да бъде надлежно документирана. Ако това условие е 
изпълнено, планът не трябва да подлежи на цялостна подходяща оценка по смисъла 
на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията (вж. също въпрос № 35). 

Полезно е да се припомни, че планове или проекти, които са пряко свързани със или са 
необходими за управлението на опазването на зона по Натура 2000 (т.н. план за 
управление по Натура 2000), не трябва да преминават през целия процес на издаване 
на разрешително съгласно Директивата за местообитанията. Обикновено се 
предполага, че въздействието на такива мерки върху зони по Натура 2000 е 
разгледано всестранно в процеса на планиране на управлението по Натура 2000 и 
поради това тази проверка не трябва да се повтаря. Въпреки това, ако такъв план или 
проект съдържа компонент, който не е свързан с опазването, все пак може да е 
необходимо да се извърши подходяща оценка (C—241/08), ако не могат да бъдат 
изключени вероятни значителни въздействия върху зоната. 

(П) Някои повтарящи се мерки за управление на горите (например за контрол на 
нашествия от корояд) могат да окажат въздействие върху зоните по Натура 2000. Като 
се има предвид вероятността от такива събития, в най-добрия случай те следва да 
бъдат планирани в контекста на плана за управление на горите, в който напълно се 
интегрират природозащитните цели по Натура 2000, независимо дали са подложени 
или не на подходяща оценка, както беше обяснено по-горе. Мерките за управление, 
които са предназначени за справяне с непредвидена ситуация и могат да окажат 
значително въздействие върху дадена зона, трябва да бъдат подложени на подходяща 
оценка (например широкомащабна сеч за предотвратяване на допълнително 
разпространение на корояд, прилагане на инсектициди по въздушен път). 
Препоръчително е компетентните органи да разработят специфични процедури, в 
които да се вземат предвид природозащитните цели за зоните по Натура 2000 с цел 
справяне с извънредни ситуации. 
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58. В случай на план или проект, който може да окаже значително 
въздействие върху зона по Натура 2000, той отхвърля ли се автоматично? 
Ако не, какви са процедурите, които да бъдат следвани? 

Правно задължение Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 
13, 19, 24 

Планове или проекти, които могат да окажат значително въздействие върху зона по 
Натура 2000, не се отхвърлят автоматично. Те обаче трябва да бъдат подложени на 
поетапна оценка на въздействието им върху зоната от гледна точка на 
природозащитните цели за зоната. 

Тези стъпки са следните: 

- Стъпка едно: проверка — с тази първоначална стъпка се определя дали даден план 
или проект трябва да бъде подложен на подходяща оценка или не. Ако има 
вероятност да окаже значително отрицателно възддействие върху зона по Натура 
2000 или ако вероятността от значително въздействие не може да се изключи, 
тогава се изисква подходяща оценка. Препоръчително е да запишете основните 
елементи от етапа на проверка на хартиен носител, в случай че ви потрябват по-
късно. 

- Стъпка две: подходяща оценка — след като бъде решено, че се изисква подходяща 
оценка по член 6, параграф 3, трябва да се направи подробен анализ на 
потенциалното въздействие на плана или проекта, поотделно или във 
взаимодействие с други планове или проекти, върху целостта на защитената(ите) 
зона(и) по Натура 2000 от гледна точка на природозащитните цели.  

- Стъпка три: вземане на решение — ако в подходящата оценка се стигне до 
заключение, че е налице отрицателно въздействие върху целостта на зоната, ще 
бъде необходимо да се провери дали могат да бъдат въведени превантивни или 
смекчаващи мерки за отстраняване на тези въздействия.  

Тези смекчаващи мерки трябва да бъдат непосредствено свързани с възможните 
въздействия, установени по време на подходящата оценка, и могат да бъдат 
определени само след като тези въздействия бъдат напълно оценени и описани в 
подходящата оценка. Набелязването на смекчаващи мерки, както и самата оценка на 
въздействието, трябва да се основават на добро познаване на съответните видове и 
местообитания.  

В случай на проекти в горския сектор смекчаващите мерки например могат да включват 
промяна или ограничаване на датите и графика за изпълнение (например избягване на 
дърводобив или изграждане на горски пътища по време на размножителния период на 
конкретни видове). Ако тези чрез тези смекчаващи мерки могат успешно да се 
премахнат или преодолеят установените неблагоприятни въздействия, проектът може 
да бъде одобрен. Ако ли пък не, той може да бъде одобрен съгласно процедурата за 
дерогация по член 6, параграф 4 (стъпка 4) или може да бъде отхвърлен. 

- Стъпка 4 — дерогации — в член 6, параграф 4 се предвиждат определени 
дерогации, съгласно които планове и проекти с неблагоприятни въздействия върху 
зоната могат да бъдат одобрени. Поради това, ако се стигне до заключение, че 
планът или проектът ще окаже значително неблагоприятно въздействие върху зона 
по Натура 2000, той все пак може да бъде одобрен при извънредни обстоятелства, 
ако липсват алтернативни възможности, ако се счита, че планът или проектът е 
необходим поради наложителни причини от приоритетен обществен интерес и ако 
са били взети необходимите компенсаторни мерки, за да се опази цялостната 
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съгласуваност на мрежата Натура 2000. В такива случаи трябва да се уведоми и 
Европейската комисия и ако в зоната са представени приоритетни видове или 
типове местообитания, се изисква становище от страна Комисията. 

 
 
 
 
 
 
 
 

59. Каква е връзката между задължението за предотвратяване на влошаване 
на състоянието по член 6, параграф 2 и процедурата по член 6, параграф 3?  

Правно задължение Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 
7, 13, 19 

Тези две разпоредби в действителност представляват „двете страни на една и съща 
монета“. Предназначението на член 6, параграфи 2 и 3 е да се предотвратят всякакви 
значителни отрицателни въздействия върху зоните по Натура 2000. По отношение на 
член 6, параграф 2 задължението е да се вземат подходящи мерки за предотвратяване 
на „влошаването на състоянието ...или значително обезпокояване“. Член 6, 

параграф 3 е насочен по-специално към нови планове или проекти, които може „да 

имат отрицателно влияние върху съответната територия“. За разлика от член 6, 
параграф 2, който не допуска изключение, в член 6, параграф 4 се предвижда режим 
на дерогация, който позволява използването на планове и проекти с отрицателно 
влияние при строго ограничени условия (без възможни алтернативни решения, 
наложителни причини от приоритетен обществен интерес, компенсаторни мерки и т.н.). 
Следователно целите по член 6, параграф 2 и по член 6, параграф 3 до голяма степен 
са сходни. 

Поради това, когато план или проект е одобрен без да отговаря на член 6, параграф 3, 
може да се констатира и нарушение на член 6, параграф 2. Такъв е случаят при 
установяване на влошаване на състоянието на местообитание или обезпокояване на 
даден вид, за който е определена въпросната територия (дело C—304/0576, C—
388/0577, C—404/09)78. Всеки план и проект, одобрен съгласно член 6, параграф 3 и и 
член 6, параграф 4, ще бъде и в съответствие с член 6, параграф 2. 

 
 

60. Трябва ли да се прилага процедурата по член 6, параграф 3 всеки път, 
когато искам да добивам дървесина/дървен материал в моята гора, която 
попада в обхвата на Натура 2000? 

Правно 
задължение/препоръка 

Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 

Подобни казуси (номер): 13 

                                                 
76

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05 
77

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05 
78

 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-304/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-388/05
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=bg&td=ALL&jur=C,T,F&num=C-404/09
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гори, органи 

(ПЗ) Процедурата по член 6, параграф 3 се прилага само ако даден план или проект 
може да окаже значително въздействие върху зона по Натура 2000. Тя се прилага за 
всички такива планове или проекти независимо от това дали попадат в рамките на или 
извън Натура 2000.  

(ПЗ) Първата стъпка за собственика или лицето, стопанисващо гората, ще бъде да 
провери дали действително съществува вероятност от значително въздействие 
поотделно или във взаимодействие с други планове и проекти — това е известно 
като етап на проверка. Ако може да се докаже, че случаят не е такъв, цялостна оценка 
на въздействието няма да е необходима и проектът може да бъде одобрен. В случай 
на съмнение се препоръчва да се свържете с компетентния орган преди да 
продължите с добивни операции, тъй като могат да съществуват допълнителни 
изисквания съгласно съответното национално законодателството. 

(П) На практика има различни начини за провеждане на етапа на проверка. 
Препоръчително е компетентните органи да информират собствениците на гори и 
лицата, управляващи горски стопанства, относно горскостопански дейности, които са a 
priori съвместими с природозащитните цели и относно тези, които не са. 

(П) Много уместно във връзка с това ще бъде изготвянето на насоки, адаптирани за 
отделните зони. При липса на такава информация стопанисващото горското 
стопанство лице, което планира горскостопанска дейност в рамките на зона по Натура 
2000, което не е представило каквото и да било разрешително (например за гола сеч, 
последвана от залесяване в гора, която не е обхваната от официално одобрен план за 
управление на горите), следва да се уверят, че дейността няма да влоши състоянието 
на зоната. Препоръчва се да се установи контакт с компетентните органи преди 
предприемането на действието, за да се премахне съмнението относно 
необходимостта или липсата на такива от прилагане на процедурата по член 6, 
параграф 3.  

Ако сечта е планирана в план за управление на горите, в който са напълно 
интегрирани природозащитни цели и мерки за опазване по Натура 2000 (интегриран 
план за управление на горите), по принцип няма да се счита, че сечта може да окаже 
значително неблагоприятно въздействие върху зоната. Ако това условие е 
действително изпълнено (което следва да се провери на етапа на проверка въз основа 
на обективни критерии), не се изисква нито подходяща оценка, нито разрешително 
съгласно Директивата за местообитанията.  

Също така може да е полезно да се обмисли поетапна програма за добив с търговски 
цели за горски площи в рамките на един-единствен проект, така че да е необходимо 
само едно разрешително. В този случай цялата програма трябва да бъде подложена 
на проверка по отношение на вероятността от отрицателния въздействия върху зоната 
и при необходимост да бъде подложена на подходяща оценка.  

Множество малки горски стопанства не за обхванати от одобрен план за управление на 
горите. Ако няма вероятност предвижданата сеч да окаже значително неблагоприятно 
въздействие върху дадена зона с оглед на природозащитните цели за зоната, не са 
необходими подходяща оценка или разрешително, изисквани съгласно 
регионална/национална процедура. И обратно, ако е вероятно сечта да окаже 
значително въздействие върху зоната, се изискват оценка и разрешително.  

За много традиционни или повтарящи се горскостопански дейности (например 
разреждане, засаждане на местни дървесни видове, поддържане на насаждения и т.н.) 
често може да се стигне до заключение, въз основа на обективна проверка, че няма 
вероятност те да окажат значително отрицателно въздействие върху зона по Натура 
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2000. Ако случаят действително е такъв, не се изисква подходяща оценка. (вж. също 
въпрос 35).  

 
 

61. Необходима ли е процедура по член 6, параграф 3 за планове или проекти 
извън зони по Натура 2000? 

Правно задължение Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

13 

Планове или проекти, които не са непосредствено свързани с управлението на 
територията или не са необходими за него, но които поотделно или във 
взаимодействие с други планове и проекти могат да окажат значително влияние, се 
подлагат на проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от гледна 
точка на целите на съхраняването на тази територия.  

Процедурата по член 6, параграф 3 се прилага за всички планове или проекти, 
независимо от това дали попадат в рамките на или извън зона по Натура 2000 (напр. 
дренажи нагоре по течението). 

 



„Натура 2000“ и горите   109 

 

Как да се разглежда конкретна горскостопанска дейност съгласно член 6, 
параграф 3 при наличието или отсъствието на план за управление на горите? 

  

Включени ли са горите в план за управление на горите 
(ПУГ)?

ДА

Подлежи ли  ПУГ на одобрение от компетентния 
орган?

Подлежи ли  
горскостопанската дейност 

на одобрение от 
компетентния орган?

НЕ

Природозащитните цели интегрирани ли 
са изцяло в  ПУГ?

ДА НЕ

Препоръчителн
о ли е да се 
изготви ПУГ, 
интегриращ 

природозащитн
ите цели?

НЕДА

Процедура 
по член 6, 
параграф 3 

(вж. по-долу 
— започва с 

етап на 
проверка)

Задължение за 
недопускане на 
влошаване на 

състоянието по 
член 6, 

параграф 2
(1)

ДА НЕ

Следва ли 
междувреме

нно да се 
прилага 

посочената 
по-долу 

процедура

Има ли определена 
горскостопанска дейност, 

обхваната от ПУГ?

Препоръчителе
н е преглед на 
ПУГ. Следва ли 
междувременн
о да се прилага 
посочената по-

долу 
процедура

НЕ

ДА

…и 
изключени 

ли са 
някакви 

възможни 
отрицател

ни 
въздейстия

на 
дейността?

(2)



(1) Съответствието може да се гарантира по различни начини:
насоки, изготвени от компетентния орган, договори, сключени
с компетентния орган преди извършването на дейността, и т.н.

(2) Което означава, че или проверката на ПУГ, включващ конкретна
горскостопанска дейност, е показала липса на вероятност от
отрицателно въздействие, или ПУГ, включващ определена
горскостопанска дейност, е подложен на ПО, при която е
заключено, че липсва значително отрицателно въздействие.

 Дейността може да бъде одобрена.

НЕДА

Процедура 
по член 6, 
параграф 3 

(вж. по-долу 
— започва с 

етап на 
проверка

Задължение за 
недопускане на 
влошаване на 
състоянието

(1)



Подлежи ли конкретната горскостопанска дейност на одобрение от 
компетентния орган?

БЕЗ 
ПО

ДА

НЕ

 
ПО: Подходяща оценка 
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Прилагане на член 6 от Директивата за местообитанията по отношение на 
планове и проекти 
 

 

1-ви : проверка: Възможно ли е проектът/планът 
да окаже значително въздействие върху зоната?

ДА НЕ

Подходяща 
оценка

Без подходяща 
оценка

Планът/проек
тът ще засегне 

целостта на 
зоната или

такова 
въздействие 

не може да се 
изключи

(несигурност)

Планът/проек
тът няма да 

засегне 
целостта на 

зоната

Задължение 
за 

недопускане 
на влошаване 

на 
състоянието

Процедура по член 6, параграф 4




Процедура по член 6, параграф 3

Липсват алтернативно решение 
и

наложителни причини от 
приоритетен обществен 

интерес и
компенсация

(ако е необходимо —
положително становище на 

Комисията)

Налице е алтернативно решение 
и/или няма наложителни причини 

от приоритетен обществен 
интерес

и/или липсва компенсация
(ако е необходимо — без или с 

отрицателно становище на 
Комисията)


 : Дейността може да бъде одобрена.

 :  Дейността не може да бъде одобрена. Разглежда се, 
когато това е възможно, алтернативно решение или 
смекчаване. В този случай процедурата по член 6, 
параграф 3 трябва да се прилага по отношение на 
алтернативното решение или изменената дейност.  

 

 
ПО: Подходяща оценка 
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4.9 Мониторинг и оценка 
 

Въпроси:  

62. Как да се разбере дали природозащитният статус на горското местообитание 
или вид се е подобрил в целия му естествен район на разпространение в ЕС?  

63.  Какви са задълженията за мониторинг по отношение на отделните зони по 
Натура 2000? Кой отговаря за това? Как може да се разбере какъв е най-новият 
природозащитен статус на конкретен вид или на местообитание в  
подопечната ми територия? 

64.  Какви са задълженията по отношение на мониторинга на мерките за опазване в 
зоните по Натура 2000? 

 
 

62. Как да се разбере дали природозащитният статус на горското 
местообитание или вид се е подобрил в целия му естествен район на 
разпространение в ЕС? 

Правно задължение Целева аудитория: органи Подобни казуси (номер): 

Съгласно член 11 от Директивата за местообитанията държавите членки осъществяват 
наблюдение на природозащитния статус на естествените местообитания и на видовете 
от интерес за Общността. Природозащитният статус на всички видове и местообитания 
от значение за ЕС се оценява редовно в рамките на шестгодишните доклади за 
напредъка, представени от държавите членки на Комисията в съответствие с член 17 
от Директивата за местообитания и член 12 от Директивата за птиците. Целта е да се 
определи статусът на всеки вид или на тип местообитание в целия му естествен район 
на разпространение в рамките на ЕС. Одобрени са четири класа природозащитен 
статус: благоприятен (FV), неблагоприятен-незадоволителен (U1) и неблагоприятен-
лош (U2), неизвестен (XX).  
Разбира се, крайната цел е всички видове и всички типове местообитания да постигнат 
благоприятен природозащитен статус79. Но за постигането ѝ е необходимо време. 
Типовете местообитания и видовете се избират, тъй като са застрашени или редки, 
което означава, че по-голямата част от тях са с лош природозащитен статус още от 
самото начало. Следователно ще мине определен период от време преди да има 
резултат от въведените мерките за опазване по отношение на подобряването на 
общия природозащитен статус на вида или на местообитанието в целия ЕС.  

В редица държави членки (например Австрия, Германия, Франция, Обединеното 
кралство) е разработена програма за системен мониторинг с цел осъществяване 
мониторинг на природозащитния статус в различни зони. Данните от съществуващите 
инвертаризации на горите, по-специално в по-големи горски площи, могат да бъдат от 
полза в този контекст. Така например в националната инвентаризация на горите в 
Германия (Bundeswaldinventur, BWI—2012) типовете горски местообитания, както и 
факторите, водещи до влошаването на тяхното състояние, са разгледани в рамките на 

                                                 
79

 Определение за този термин е дадено в Директивата за местообитанията — вж. раздел 3.4 в 
част I от настоящия доклад.  
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осъществявани на място периодични дейности по инвентаризация на горите. 

Полагат се всички усилия за изпълнение на тази цел и през май 2015 г. бяха 
публикувани най-новите оценки на природозащитния статус. Те са много показателни 
за постигнатия до момента напредък80. 

                                                 
80

 По-подробна информация може да бъде намерена на следния уебсайт: 
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/ 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/
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63. Какви са задълженията за мониторинг по отношение на отделните зони по 
Натура 2000? Кой отговаря за това? Как може да се разбере какъв е най-
новият природозащитен статус на конкретен вид или на местообитание в 
подопечната ми територия?  

Правно 
задължение/Информация 

Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 5 

 

(ПЗ) Всяка държава членка трябва сама да реши как по най-добрия начин да 
осъществява мониторинг на природозащитния статус на типовете местообитания и на 
видовете от значение за ЕС на равнището на всяка зона по Натура 2000 в рамките на 
своята територия. Отговорността за това е на компетентните органи във всяка 
държава. Обикновено резултатите от мониторинга се оповестяват, например на 
уебсайта на органите.  

(И) Частните собственици на гори или лицата, управляващи горски стопанства, не са 
длъжни да осъществяват мониторинг на природозащитния статус на видовете и на 
типовете местообитания, представени в тяхната гора. Разбира се, би било много 
добре, ако го правят, тъй като тази информация винаги е много ценна, например като 
средство за задействане на сигнали за предупреждение, когато е възможно да настъпи 
влошаване на състоянието. 

Степента на опазване на конкретен вид или на тип местообитание в зона по Натура 
2000 се записва и се актуализира в стандартния формуляр за данни, който е публично 
достъпен за всяка зона по Натура 2000. Компетентните органи и управителите на 
зоната също могат предоставят подробна информация по този въпрос. 

 
 

64. Какви са задълженията по отношение на мониторинга на мерките за 
опазване в зоните по Натура 2000? 

Правно задължение 
Препоръка 

Целева аудитория: 
компетентни органи, лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори 

Подобни казуси (номер): 20 

 

(ПЗ) С член 11 от Директивата за местообитанията държавите членки се задължават 
да осъществяват наблюдение на природозащитния статус на естествените 
местообитания и на видовете от интерес за Общността. Съгласно член 17, параграф 1 
от държавите членки се изисква да предоставят информация относно мерките за 
опазване, предприети в зоните по Натура 2000, както и оценка на тяхното въздействие.  

В новият формат за докладване81 съгласно член 17 (приет за докладване на периода 
2007—2012 г.) се изисква информация, която ще даде възможност да се направи 
оценка на приноса на мрежата Натура 2000 към природозащитния статус на 
местообитанията и на видовете, както и на ефективността на мрежата като цяло.  

Новият формат за докладване включва изискването да се докладва за изпълнението 
на плановете за управление или други инструменти, използвани от държавите членки 
за управление на тяхната мрежа, териториите, засегнати от проектите/плановете, за 

                                                 
81

 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal 

http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/reference_portal
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които са необходими компенсаторни мерки, както и за основните мерки, предприети с 
цел да се гарантира съгласуваността на мрежата Натура 2000 съгласно член 10. 

(П) Предвид задължението на държавите членки да представят доклад относно 
прилагането на мерките за опазване и относно въздействието на мерките върху 
природозащитния статус, препоръчително е да се въведе механизъм за мониторинг на 
мерките за опазване на равнището на зоната. Такъв механизъм обикновено включва 
измерими и ясно проверими критерии и показатели за улесняване на последващите 
действия и на оценката на резултатите. 

Отговорност за мониторинга в рамките на Натура 2000 обикновено носят 
компетентните органи. По отношение на горските местообитания и видовете и на 
мерките, осъществявани в горите, се препоръчва да се осъществява тясно 
сътрудничество между органите по опазване на горите и природата и собствениците на 
гори и лицата, управляващи горски стопанства.  

Мониторингът и оценката на резултатите са от съществено значение за 
предоставянето на възможност за адаптиране на природозащитните цели и мерките за 
опазване към всички значителни естествени или други промени, които могат да 
засегнат опазването на местообитанията и на видовете от интерес за Общността, 
представени в зоната. 

 
 

4.10 Комуникация, сътрудничество, активно участие на заинтересованите 
страни 
 

Въпроси: 
 
65.  Каква може да бъде ролята на собствениците на гори и на лицата, управляващи 

горски стопанства, при прилагането на Натура 2000?  
66.  Защо е важно различните групи заинтересовани страни да участват в 

определянето на целите за опазване на природата и в плановете за управление 
по Натура 2000? 

67.  Какви стъпки следва да включва процесът на участие? 
68.  Какъв вид информация следва да бъде оповестена публично? 
69.  Собствениците на гори често срещат затруднения при разбирането на 

Натура 2000. Как да се подобри това положение? 

 
 

65. Каква може да бъде ролята на собствениците на гори и на лицата, 
управляващи горски стопанства, при прилагането на Натура 2000?  

Препорък
а 

Целева аудитория: 
лица, управляващи 
горски 
стопанства/собствени
ци на гори, органи 

Подобни казуси (номер): 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 

Прилагането на Натура 2000 е отговорност на държавите членки, но то има много 
важни последици за собствениците на земи и за лицата, стопанисващи земи. 
Правилното участие на собствениците на гори и на лицата, управляващи горски 
стопанства,,е от основно значение. Налице са действителна нужда и полза от 
включването на ранен етап на собствениците на гори и на лицата, управляващи горски 
стопанства. Собствениците на гори познават собствеността си, имат свои собствени 
цели по отношение на управлението и играят ключова роля при въвеждането и 
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изпълнението на мерки за управление в техните гори. Ето защо те са изключително 
важни партньори за развитието и успешното прилагане на Натура 2000. 

Настоятелно се препоръчва да се подготвят и разработят планове за управление, 
които са насочени към специфичните за зоната природозащитни цели и включват 
мерки за опазване в зоните по Натура 2000. От съществено значение е да участват 
всички съответни заинтересовани страни, за да се проучат във възможно най-голяма 
степен вариантите, които отговарят на различните очаквания, както и за да се 
разгледат и избегнат възможните конфликти и да се намерят решения за 
компенсиране на икономическите загуби (допълнителни разходи и пропуснати доходи), 
които могат да бъдат причинени от специфични мерки за опазване, излизащи извън 
обичайната практика съгласно устойчивото управление на горите.  
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66. Защо е важно различните групи заинтересовани страни да участват в 
определянето на целите за опазване на природата и в плановете за 
управление по Натура 2000?  

Препорък
а 

Целева аудитория: 
обществеността, 
лица, управляващи 
горски 
стопанства/собствени
ци на гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 

Предвид факта, че целта на Натура 2000 е да допринася за запазването на 
биологичното разнообразие, като същевременно се отчитат социално-икономическите 
и културни изисквания, настоятелно се препоръчва всички съответни заинтересовани 
страни да бъдат предварително определени и да участват в подготвянето и 
разработването на мерките, насочени към опазването на горите в зоните по Натура 
2000. 

Различните видове заинтересовани страни могат в по-малка или в по-голяма степен 
да са пряко заинтересовани от управлението на зоните по Натура 2000. Органите, 
собствениците на гори и лицата, управляващи горски стопанства, са най-подходящи за 
процеса на вземане на решения, но следва да се вземат предвид и становищата на 
други заинтересовани страни и по-специално на местни общности и други 
земеползватели, неправителствени организации, ловци, рибари и т.н., които може да 
са в състояние да допринесат за процеса със своите познания и опит. 

Публичното участие в планирането и подготовката на специфичните за зоната 
природозащитни цели и мерки за опазване за зона по Натура 2000 дава възможност 
да се вземат предвид гледните точки на хората, които живеят и работят в зоната, или 
я използват. Това предоставя отлична възможност за създаване на социална 
атмосфера, която е по-благоприятна за опазването на околната среда. Вероятността 
за успех ще се подобри значително, ако различните заинтересовани страни са 
информирани и с тях са проведени консултации във връзка с управлението на зоната. 
Това може също така да е възможност за разработване на мултидисциплинарен и 
професионален подход, както и за сътрудничество и за възможни полезни 
взаимодействия между различните участници. 

Включването на участници извън сферата на горите е възможност за избягване на или 
решаване на евентуални конфликти (напр. прекомерен натиск върху дивеча) и за 
ползване от знанията и опита на други. Като се вземе предвид, че природозащитният 
статус на защитените типове местообитания и видове често пъти е повлиян от 
дейности в обхвата на заинтересованите страни (горски работници, ловци, 
туристическия сектор и т.н.), комуникацията със и помежду им е от съществено 
значение за постигането по балансиран начин на интегрирано управление и опазване, 
както и на други цели. 

 

67. Какви стъпки следва да включва процесът на участие?  

Препоръка Целева аудитория: 
обществеността, лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици 
на гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

2, 3, 6, 8, 10, 18, 22, 24 
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Има няколко метода за пристъпване към процеси на участие82. Процесът на 
участие в управлението на горски зони по Натура 2000 може да включва следните 
основни стъпки:  

- идентифицирани на всички съответни заинтересовани страни; 
- създаване, според случая, на многостранна работна група или комитет на 
заинтересованите страни; 
- картографиране на стойности, права, ресурси, площи и територии и оценка на 
въздействието; 
- оценка на въздействието на участието — определяне на положителните и 
отрицателните въздействия;  
- подробна и публична информация относно природозащитните цели и обсъждане 
на планираните мерки; целева информация за всички пряко засегнати 
заинтересовани страни; 
- обсъждане и определяне на най-добрите средства и механизми за прилагането на 
необходимите мерки, като се отчитат финансовите ресурси, компенсацията и 
споделянетоэ на ползи; 
- улесняване в случай на конфликтни предявени искания чрез използване на 
подходящи процедури за решаване на конфликти; 
- създаване на модел за приобщаващ мониторинг, включващ всички 
заинтересовани страни от самото начало: по отношение на какво се осъществява 
мониторинг, как, кога, къде и от кого;  
- изпълнение на консултантски услуги. 

 

68. Какъв вид информация следва да бъде оповестена публично?  

Препоръка Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици 
на гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

2, 3, 8, 10, 17 

Свободният, публичен достъп до информация е изключително важен, и по-
специално информацията относно природозащитните цели, задълженията, 
препоръките, споразуменията, както на равнището на зоната, така и на 
национално/регионално равнище. Наред с провеждането на необходимите 
консултации собствениците на гори и лицата, управляващи горски стопанства, 
следва да бъдат добре информирани за причините, на които се основават 
специфичните за зоната природозащитни цели и мерки за опазване в горите в 
обхвата на Натура 2000, както и за тяхното значение. Ето защо е препоръчително 
на обществеността да се предоставя подробно описание на природозащитните 
цели и мерките за опазване, както и подходяща информация относно 
местоположението на ключови природни дадености и съответните мерки за 
опазване. За разлика от някои планове за управление на горите (в които може да се 
съдържа лична и чувствителна информация), плановете за управление по Натура 
2000 обикновено са публично достъпни документи (вж. също въпрос 33). 

Предоставянето на уместна и разбираема информация е от първостепенно 
значение за подобряване на взаимното разбиране и за насърчаване на диалога 
между заинтересованите страни. Това също така е предпоставка за ползотворни 
дискусии относно природозащитните цели и мерките за опазване. Всеки добър 

                                                 
82

 Вж. например инструментариум за обществена ангажираност при горско планиране и 

планиране на залесени площи, публикуван от Комисията по горско стопанство в Обединеното 
кралство. http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8 

http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-5XMDS8
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комуникационен план изисква разработването на подходящи комуникационни и 
информационни стратегии във връзка с общите цели на Натура 2000, 
природозащитните цели и мерките за опазване на зоните и т.н. Това може да 
включва създаването на многостранна работна група или комитет на 
заинтересованите страни, ако това е възможно, и разработването на прозрачен 
процес за срещи и консултации (кръгли маси, бюлетини и т.н.). От съществено 
значение е заинтересованите страни да бъдат добре запознати не само с 
ограниченията, но и с възможностите, които предлага Натура 2000. 

 
 

69. Собствениците на гори често срещат затруднения при разбирането на 
Натура 2000. Как да се подобри това положение?  

Препоръка Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици 
на гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

3, 8,10 

Въпреки че в Директивата за местообитанията не са предвидени изрични 
задължения за комуникация, Комисията подчерта значението и необходимостта от 
информиране и разясняване на обществеността, и по-специално на 
заинтересованите страни, пряко свързани със зоната, относно целите по Натура 
2000 за управление на зоните. Комисията изготви полезни насоки относно общите 
разпоредби на директивите за птиците и за местообитанията, както и насоки, които 
не са изрично насочени към конкретни икономически сектори (вж.: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm). 

Налични са няколко инструмента за повишаване на осведомеността, за 
предоставяне на съвети и изграждане на местен капацитет за управление на 
дадена зона по Натура 2000, както и за разработване на процес на участие (вж. 
също въпрос 25).  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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4.11 Опазване на видовете и местообитанията от значение за ЕС в целия 
им район на разпространение извън зони по Натура 2000 
 

Въпроси:  

70.  Имат ли някаква роля горите извън мрежата Натура 2000 при опазването на 
видовете и местообитанията от значение за ЕС? 

71.  Какви правни изисквания съществуват за опазване на включени в списъка видове 
извън Натура 2000 

 
 

70. Имат ли някаква роля горите извън мрежата Натура 2000 при опазването 
на видовете и местообитанията от значение за ЕС? 

Информация/препоръка 

Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

12, 16, 22 

(И) Да, горите извън мрежата Натура 2000 имат наистина важна роля при опазването 
на местообитанията и видовете, които са от интерес за ЕС, особено на тези, които са 
уязвими на разпокъсаност или изолираност. Такива гори могат да помогнат за 
същественото подобряване на екологичната съгласуваност на мрежата и на 
функционалната свързаност между зоните по Натура 2000.  

Териториите извън мрежата Натура 2000 също могат да предоставят допълнителни 
убежища за видовете и за типовете местообитания извън определените зони. Това е 
особено ценно за горски видове и за местообитания с широк район на разпространение 
(например мечки и рисове) или са широко разпространени (например крайречни гори), 
тъй като само част от общия им ресурс е включен в мрежата Натура 2000 (понякога по 
малко от 50 %). Тези територии извън мрежата Натура 2000 са необходими за 
постигането на благоприятен природозащитен статус. 

(П) В член 10 от Директивата за местообитанията държавите членки се насърчават да 
управляват елементите на ландшафта, които са от съществено значение за 
миграцията, географското разпространение и генетичния обмен между дивите видове 
на флората и фауната. Такива мерки могат да обхващат и гори и горски земи, които не 
са определени като зони по Натура 2000. Член 10 води до практически последици за 
собствениците на гори и лицата, управляващи горски стопанства, само ако държавите 
членки са предприели специфични мерки във връзка с този въпрос. Някои държави 
членки разглеждат този въпрос в национални или регионални стратегии (напр. 
Ecoforests в Латвия, "Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique" във Франция). 
Инициативата на Европейската комисия за екологосъобразна инфраструктура ще 
насърчи допълнително държавите членки да предприемат такива мерки. 

Значението на териториите извън мрежата Натура 2000 за птиците е намерило 
отражение в член 3, буква б) и член 4 от Директивата за птиците, в които от държавите 
членки се изисква да се стремят да поддържат и управляват местообитанията в 
рамките на и извън защитените зони в съответствие с екологичните нужди и да 
избягват замърсяването или влошаването на местообитанията. 

 
 

71. Какви са правните изисквания за опазване на видове извън Натура 2000?  
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Правно задължение 

Целева аудитория: лица, 
управляващи горски 
стопанства/собственици на 
гори, органи 

Подобни казуси (номер): 

12, 16 

Двете директиви на ЕС за опазване на природата изискват да се опазват и определени 
видове в целия ЕС, които попадат както в рамките на, така и извън зоните по Натура 
2000, за да се гарантира опазването им в целия им естествен район на 
разпространение в ЕС. Това се отнася за всички естествено живеещи в диво състояние 
видове птици в ЕС, както и за други видове, изброени в приложения IV и V към 
Директивата за местообитанията, които също така са свързани с горските 
местообитания. 

Освен това от държавите членки се изисква да запазват, поддържат или възстановяват 
достатъчно разнообразие и площ на местообитания за всички видове диви птици на 
територията на Европа (член 3 от Директивата за птиците) Това изискване може да 
предполага мерки за защита на местообитанието извън мрежата Натура 2000.  

По отношение на разпоредбите относно защитата на видовете в целия им район на 
разпространение двете директиви 83 задължават държавите членки да забранят:  
- умишленото убиване или улавяне на защитени видове по какъвто и да е метод; 
- умишленото разрушаване или събиране на яйца или гнезда, или бране, събиране, 

рязане, изкореняване или унищожаване на защитени растения; 
- повреждането или унищожаването на места за размножаване или почивка, 
- умишленото обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане 

на малките, презимуване и миграция; 
- държането, търговията и транспортирането на взети от природата екземпляри. 
Тези забрани се транспонират в националното законодателство и трябва да се спазват 
от всички собственици на гори, както и от лицата, стопанисващи гори и управляващи 
горски стопанства.   

Дерогации от посочените разпоредби са разрешени при определени обстоятелства 
(например за предотвратяване на сериозни увреждания на реколта, добитък, гори, 
рибарници и води), ако не съществува друго задоволително решение и последиците от 
тези дерогации не са несъвместими с общите цели на директивите. Условията за 
прилагане на дерогации са определени в член 9 от Директивата за птиците и в член 16 
от Директивата за местообитанията. 

Допълнителни насоки относно разпоредбите за защита на видовете съгласно 
Директивата за местообитанията могат да бъдат намерени на адрес: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 
 

 

                                                 
83

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

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ И СЪКРАЩЕНИЯ 
 

 

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ 

 

Древни гори/залесени площи: вж. стари гори 

Залесяване: създаване на гора чрез засаждане и/или съзнателно засяване върху 
земя, която дотогава не е била класифицирана като гора. Предполага преобразуване 
на земеползването на негорски земи в горски (Термини и определения съгласно 
оценката на горските ресурси (FRA), за 2015 г., Оценка на горските ресурси (FRA, ФАО, 
2012 г.84). 

В приложение I към Директивата за местообитанията са изброени естествени 
местообитания от интерес за Общността, чието съхраняване изисква обявяването на 
специални защитени територии.  

В приложение II към Директивата за местообитанията са изброени животински и 
растителни видове от интерес за Общността, чието съхраняване изисква обявяването 
на специални защитени територии. Повечето видове, включени в настоящото 
приложение, са включени и в приложение IV.  

В приложение III към Директивата за местообитанията са изброени критериите за 
избор на територии, които отговарят на изискванията за територии от значение за 
Общността и за обявяване като специални защитни територии.  

В приложение IV към Директивата за местообитанията са изброени животински и 
растителни видове от интерес за Общността, които се нуждаят от строга защита 

В приложение V към Директивата за местообитанията са изброени животински и 
растителни видове от интерес за Общността, чието вземане от дивата природа и 
експлоатация могат да бъдат предмет на мерки за управление. 

Биогеографски региони. Местообитанията и биологичните видове, които обикновено 
се срещат заедно, са свързани с региони, в които се наблюдава сходства в климата, 
надморската височина и геологията. От екологична гледна точка Европа може да бъде 
разделена на девет сухоземни и четири морски биогеографски региона. При 
оценяването на природозащитния статус на даден вид или местообитание от дадена 
държава членка референтната територия за оценките е не територията на държавата 
членка, а съответните части от биогеографските региони в рамките на държавата 
членка (ЕК, 200985). 

Природозащитен статус. В член 1 от Директивата за местообитанията терминът 

състояние на запазване (природозащитен статус) се определя като приложим за 

местообитанията и видовете. Природозащитният статус на естествено местообитание 

означава съвкупността от въздействия върху естественото местообитание и 

характерните за него видове и които могат да повлияят дългосрочно на естественото 
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 http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf 
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 ЕО 2009. Доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент. Обобщаващ доклад относно 
природозащитния статус на типовете естествени местообитания и биологичните видове съгласно 
изискванията на член 17 от Директивата за местообитанията. COM(2009) 358 окончателен http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:BG:PDF 

http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:BG:PDF
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му разпространение, структура и функции, както и на дългосрочното оцеляване на 

характерните видове в рамките на територията на държавите членки, по отношение на 

които се прилага Договорът за ЕС. Природозащитният статус на даден вид означава 

съвкупността от въздействия, които могат дългосрочно да повлияят върху 

разпространението и гъстотата на популациите на съответните видове на територията 

на държавите членки, по отношение на които се прилага Договора за ЕС. 

Природозащитният статус се оценява като „благоприятен“, „неблагоприятен-

незадоволителен“ и „неблагоприятен-лош“ въз основа на четири параметъра, 

определени в член 1 от Директивата за местообитанията. Параметрите за 

местообитанията са район на разпространение, област, структура и функции, както и 

бъдещи перспективи, а за видовете те са район на разпространение, популация, 

местообитания на видовете и бъдещи перспективи. 

Изсъхнала дървесина: всяка мъртва дървесна биомаса, която не се съдържа в 

падналата листна маса и клони, независимо дали е стояща, на земята или в почвата. 

Изсъхналата дървесина включва дървесина, намиращата се върху повърхността, 

мъртви корени и пънове, които са по-големи или равни на 10 cm в диаметър, или всеки 

друг диаметър, използван от държавата (Термини и определения съгласно оценката на 

горските ресурси за 2015 г., ФАО, 2012 г.). Количеството изсъхнала дървесина в горите 

в Европа е важен показател за биологичното им разнообразие. Обемът на мъртвите 

стоящи дървета (дънери) и падналите дървета (трупи) върху горската площ и други 

залесени земи е включен в общоевропейските показатели за биологичното 

разнообразие (SEBI 018) и сред показателите, установени съгласно Министерската 

конференция за защита на горите в Европа (MCPFE) за оценка на настоящото 

състояние на биологичното разнообразие на горите. Обемът на изсъхналата 

дървесина по тип гора обикновено се докладва, като се вземат предвид стоящите и 

падналите мъртви дървета с минимална дължина 2 m и минимален диаметър 10 cm 

(MCPFE, ЕАОС 86). 

Обезлесяване: преобразуване на земеползването на горски земи в друг вид 

земеползване или постоянното намаляване на покритието от дървесни корони под 

минималния праг от 10 процента. Обезлесяването предполага дългосрочна или трайна 

загуба на горската покривка и преобразуване в друг вид земеползване. То включва 

горски площи, преобразувани в земеделски земи, пасища, водни резервоари и градски 

зони (Термини и определения съгласно оценката на горските ресурси за 2015 г., ФАО, 

2012 г.). 

Степен на опазване: за целите на настоящия документ това означава 

природозащитният статус на тип местообитание или вид от интерес за Общността в 

зона по Натура 2000, както е посочено в стандартния формуляр за данни (СФД, вж. по-

долу). В СФД се използват три критерия (представителност, относителна повърхност и 

степен на опазване за типовете местообитания, популация, степен на опазване и 

изолация на видовете) за определяне на общата оценка за всеки вид и тип 

местообитание, представен в рамките на тази конкретна зона 87. 

Екологични изисквания на типовете местообитания и видовете: за целите на 

настоящия документ тези изисквания се определят като съвкупността от всички 

екологични нужди, включително абиотични и биотични фактори, които се считат за 

необходими, за да се гарантира опазването на типовете местообитания: (т.е. 
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 Вж.: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood  
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 http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-deadwood
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специфичната структура и функции на местообитанието, необходими за дългосрочното 

му съхранение, типичните за него видове и т.н.) и видовете, представени в зоната, 

включително техните отношения с физическата среда (въздух, вода, почва, 

растителност и т.н.) 

Равностоен инструмент (план за управление на горите): информация, събрана за 
горските площи, на равнището на управлението на горите или обединената единица за 
управление на горите (горски блокове, земеделски стопанства, предприятия, 
водосборни басейни, общини или по-големи единици) и стратегии/дейности по 
управление, планирани за постигане на целите на управлението или развитието 
(„Forest Europe“, MCPFE 2002 г.). 

Благоприятен природозащитен статус: понятието „благоприятен природозащитен 
статус“ представлява общата цел, която следва да бъде постигната за всички видове 
местообитания и видове от интерес за Общността. С прости думи той може да се 
опише като положение, в което даден тип местообитание или вид се развиват успешно 
(както от гледна точка на качеството, така и на границите/популацията) и има добри 
изгледи това да продължи и в бъдеще. Фактът, че дадено местообитание или вид не е 
застрашен (т.е. не е изправен/о пред някакъв пряк риск от изчезване), не означава 
непременно, че то/той се намира в благоприятен природозащитен статус.  

Съгласно член 1 от Директивата за местообитанията природозащитният статус на 
дадено 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, както 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.  

 

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

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

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

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

Гора: земя, която се простира върху повече от 0,5 хектара, с дървета с височина над 
5 метра и с над 10 процента покритие от дървесни корони, или дървета, които могат да 
достигнат тези прагови стойности in situ. Не включва площ, която е с преобладаващо 
земеделско или градско земеползване (Термини и определения съгласно оценката на 
горските ресурси за 2015 г., ФАО, 2012 г.). 

План за управление на горите: инструмент за управление, насочен към определени 
цели на управлението, който периодично се преразглежда. Всеки план за управление 
трябва да включва достатъчно подробности относно планираните операции за 
отделните оперативни единици (насаждения или компоненти), но в него могат да се 
предвиждат и общи стратегии и планирани дейности за постигане на целите на 
управлението. Това определение включва горски площи в защитени зони с план за 
управление. (Термини и определения съгласно оценката на горските ресурси за 
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2015 г., ФАО, 2012 г.). Съгласно процеса „Forest Europe“ даден план за управление на 
горите се определя като информация (под формата на текст, карти, таблици и 
графики), събрана по време на (периодична) инвентаризация на горите на равнището 
на оперативните горски единици (насаждения, компоненти), и операции, планирани за 
отделни насаждения или компоненти за постигане на целите на управлението (MCPFE 
2002 г.). 

План за управление на горите, интегриращ природозащитните цели и/или 
мерките за опазване по Натура 2000: за целите на настоящия документ това понятие 
се определя като план за управление на горите, който включва информация относно 
природозащитните цели, определени за зона по Натура 2000, към която принадлежи 
гората, за които се отнася планът. Всички обхванати от плана операции се определят 
по начин, който ги прави съвместими с тези природозащитни цели. Освен това планът 
може да включва и лесовъдни или други операции, които активно допринасят за 
постигането на природозащитните цели за зоната. В дадена територия по Натура 2000 
един или повече планове за управление на горите, интегриращ природозащитните 
цели на Натура 2000, може да съществува съвместно със специфичен план за 
управление по Натура 2000 за тази зона. 

Изцяло интегриран план за Натура 2000/план за управление на горите: за целите 
на настоящия документи това понятие се определя като план за управление, който 
включва подробна информация за горското стопанство и контекста на Натура 2000 
(данни от инвентаризацията на горите, цели на управлението на горите, типове 
местообитания и видове от интерес за Общността, природозащитни цели...), както и 
относно планираните горскостопански операции и мерки за опазване по Натура 2000, 
които също могат да включват специфични лесовъдни операции. Всички операции и 
мерки, включени в изцяло интегрирания план за управление, се определят по начин, 
който ги прави съвместими с природозащитните цели за зоната. Даден изцяло 
интегриран план за Натура 2000/план за управление на горите представлява един-
единствен инструмент за управление за определена горска площ, която е притежание 
на един собственик или група собственици, и която по своята същност е определена 
като зона по Натура 2000. За такава зона той изпълняван ролята както на типичен план 
за управление на горите, така и на план за управление по Натура 2000. 

Горска площ с план за управление: горски площи, за които има дългосрочен 
документиран план за управление. Горска площ с план за управление може да се 
отнася за равнището на управление на единица за управление на горите или за 
равнището на обединена единица за управление на горите(горски блокове, земеделски 
стопанства, предприятия, водосборни басейни, общини или по-големи единици). 

Собственост върху горите: обикновено се отнася за законоустановеното право на 

свободно и изключително използване, контрол, прехвърляне или ползване по друг 

начин на дадена гора. Собствеността може да бъде придобита посредством 

прехвърляне под формата на продажби, дарения и наследство. Собствеността върху 

горите се отнася до собствеността върху дърветата, растящи върху площ, 

класифицирана като гора, независимо от това дали собствеността върху дърветата 

съвпада или не със собствеността върху самата площ (Термини и определения 

съгласно оценката на горските ресурси за 2015 г., ФАО, 2012 г.). 

Горско стопанство: професията, която включва науката, умението и практиката по 
създаване, управление, използване и опазване на горите и свързаните с тях ресурси в 
полза на човека и с цел да се реализират по устойчив начин желаните цели, нужди и 
стойности. (SAF, 2008 г.)….. 

Местообитание на вид: среда, определена от специфични абиотични и биотични 
фактори, в които този вид се намира в някой стадий на своя биологичен цикъл. 
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Типове местообитания от интерес за Общността: това са тези местообитания, които 
в рамките на европейската територия на държавите членки: са застрашени от 
изчезване в техния естествен район на разпространение или имат малък естествен 
район на разпространение вследствие на тяхното намаляване или поради ограничения 
си по същество район на разпространение; или представляват изразени примери на 
един или няколко от биогеографските региона. Такива типове местообитания са 
изброени в приложени I към Директивата за местообитанията.  

Въведен вид: вид, подвид или по-нисък таксон, намиращ се извън собствения си 

естествен район на разпространение (предишен или настоящ) или възможен район на 

разпространение (т.е. извън района на разпространение, който обикновено обитава 

или би могъл да обитава без пряко или непряко въвеждане или грижа от страна на 

човека) (Термини и определения съгласно оценката на горските ресурси за 2015 г., 

ФАО, 2012 г). 

Инвазивни видове: видове, които са чужди за конкретна екосистема и чието 

въвеждане и разпространение причинява или е вероятно да причини социално-

културна, икономическа или екологична вреда или вреда за здравето на човека 

(Термини и определения съгласно оценката на горските ресурси за 2015 г., ФАО, 

2012 г). 

Гори за многоцелево използване: горски площи, предназначени основно за повече 

от една цел, и нито една от тях не се счита за преобладаваща определена функция. 

Включва всякакви комбинации от: производство на продукти, опазване на почвата и 

водите, опазване на биологичното разнообразие и предоставяне на социални услуги, 

като нито една от тези не се счита сама по себе си за преобладаваща функция. 

(Термини и определения съгласно оценката на горските ресурси за 2015 г., ФАО, 

2012 г.) 

Гори в обхвата на Натура 2000: за целите на настоящия документ „гора в обхвата на 

Натура 2000 се определя като гора или част от гора, която е включена в дадена 

територия, определена като зона по Натура 2000. Гора в обхвата на Натура 2000 може 

да включва както типове местообитания, които отговарят на тип местообитание, 

включено в приложение I към Директивата за местообитанията, така и тези 

местообитания, които не са от интерес за Общността, но имат определено значение 

като местообитание за видовете от интерес за Общността или просто за общата 

съгласуваност на зоната или мрежата Натура 2000 (свързаност). 

Естествена гора: гора, състояща се от местни дървета, която не е класифицирана 

като горско насаждение (ФАО, Оценка на горските ресурси, 2000 г.) 

Естествено разширяване на горите: разширяването на горите чрез естествена 

сукцесия на земя, която дотогава е била под друг вид земеползване (напр. сукцесия на 

гора върху земя, използвана преди това за селскостопански цели) (Термини и 

определения съгласно оценката на горските ресурси за 2015 г., ФАО, 2012 г). 

Недопускащо намеса управление: форма на управление, която има за цел да 

създаде възможност, където това е необходимо, за естествени процеси чрез 

предотвратяване на влошаването на състоянието в резултат на човешки дейности, 

които оказват значително въздействие върху биологичното разнообразие (Насоки за 

дивата природа). 

Недървесен продукт: продукти, добити от горите, които са осезаеми и физически 

обекти с биологичен произход, различен от дървесина. Обикновено включва 
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недървесни растителни и животински продукти, събрани от територии, определени 

като гора. По-конкретно включва следните продукти, независимо от това дали са с 

произход от естествени гори или насаждения: гума арабика, гума/латекс и смола; 

коледни елхи, корк, бамбук и ратан (Термини и определения съгласно оценката на 

горските ресурси за 2015 г., ФАО, 2012 г.) 

Стара гора: насажденията от стара гора са насаждения в девствени или вторични 

гори, в които са се развили структури и видове, свързвани обикновено със стара 

девствена гора от този тип. 

Други залесени земи (ДЗЗ): земи с площ по-голяма от 0,5 хектара, които не са 
класифицирани като гора. Те са с от 5 % до 10 % покритие от дървесни корони, 
включващо дървета, които в зряла фаза могат да достигнат височина от 5 метра, или с 
комбинирано покритие от храсталаци, храсти и дървета. Не включват земи, които са с 
преобладаващо земеделско или градско земеползване (ФАО — Оценка на световните 
горски ресурси, 2015 г. Работен доклад за термините и определенията, 144/E, Рим, 
2012 г.). 

Нашествие от насекоми: забележимо влошаване на здравния статус на гората, 

причинено от внезапно увеличение на броя на вредните насекоми (Термини и 

определения съгласно оценката на горските ресурси за 2015 г., ФАО, 2012 г). 

Залесени гори: гора, състояща се предимно от дървета, израснали чрез засаждане 

и/или съзнателно засяване. (Термини и определения съгласно оценката на горските 

ресурси за 2015 г., ФАО, 2012 г.). 

Девствена гора: естествено възпроизвеждащи се гори с местни видове, където няма 

ясно видим признак на човешка дейност и екологичните процеси не са съществено 

нарушени. Някои ключови характеристики на девствените гори са: 

•те показват естествената динамика на гората, като например естествения състав на 

видовете дървета, наличие на изсъхнала дървесина, естествена възрастова структура 

и естествени процеси на възпроизвеждане;  

• територията е достатъчно голяма, за да поддържа естествените си характеристики;  

• няма признаци за съществена човешка намеса или където последната съществена 

човешка намеса е била много отдавна и това е позволило да се възобновят 

естественият състав от горски видове и естествените процеси. (Термини и 

определения съгласно оценката на горските ресурси за 2015 г., ФАО, 2012 г.). 

Приоритетни типове местообитания: естествени типове местообитания, които са 
застрашени от изчезване и са представени на европейската територия на държавите 
членки, за чието опазване Общността носи особена отговорност с оглед на дела на 
естествения им район на разпространение, който попада в рамките на европейската 
територия на държавите членки. В приложение I към Директивата за местообитанията 
тези типове местообитания са отбелязани със звездичка. 

Приоритетни видове: видове, за чието опазване Общността носи особена 
отговорност с оглед на дела на естествения им район на разпространение, който 
попада в рамките на европейската територия на държавите членки. В приложение IІ 
към Директивата за местообитанията тези видове са отбелязани със звездичка. 

Повторно залесяване: повторно създаване на гори чрез засаждане и/или съзнателно 

засяване върху земя, класифицирана като гора. Предполага запазване на 

земеползването (Термини и определения съгласно оценката на горските ресурси за 

2015 г., ФАО, 2012 г.). 
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Полуестествена гора: гора/друга гориста площ от местни видове, създадена чрез 

засаждане, засяване или подпомагане на естественото възстановяване. Тя включва 

територии, които са подложени на интензивно управление, като се използват местни 

видове и се полагат съзнателни усилия за увеличаван/оптимизиране на дела на 

желаните видове, което води до промени в структурата и състава на гората; могат да 

бъдат представени възстановени по естествен път дървета от други видове вместо 

тези, които са били засадени/засети; възможно е тази гора да включва територии с 

възстановени по естествен път дървета от въведени видове; тя включва територии, 

подложени на интензивно управление, като се полагат съзнателни усилия от рода на 

разреждане или торене, за да се подобрят или оптимизират желаните функции на 

гората. Тези усилия могат да доведат до промени в структурата и състава на гората 

(Термини и определения съгласно оценката на горските ресурси за 2005 г., ФАО 

2000 г.).  

Зона от значение за Общността (ЗЗО): зона в биогеографския регион или региони, 
към които принадлежи, която допринася в значителна степен за съхраняването или за 
възстановяването в благоприятен природозащитен статус на тип естествено 
местообитание съгласно приложение I към Директивата за местообитанията или на 
вид съгласно приложение II, която също така може да допринесе в значителна степен 
за съгласуваността на Натура 2000 и/или за съхраняването на биологичното 
разнообразие в рамките на съответния биогеографски регион или региони. Списъците 
със зоните от значение за Общността са приети с решения на Комисията. Справка по 
въпроса може да бъде направена на адрес:  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm 

Специална защитена територия (СЗТ): територия от значение за Общността, 
определена от държавите членки чрез законова или административна разпоредба 
и/или договор, в която се прилагат мерки за опазване с цел съхраняване или 
възстановяване на благоприятния природозащитен статус на естествените 
местообитания и/или популации на биологичните видове, за които тази територия е 
определена. 

Специална защитена зона (СЗЗ): зона, класифицирана от дадена държава членка 
съгласно член 4, параграф 1 от Директивата за птиците и принадлежаща към най-
подходящите територии по брой и размер за опазване на видовете, посочени в 
приложение I към въпросната директива, и на редовно срещащите се мигриращи 
видове, които не са изброени в приложението. 

Видове от интерес за Общността: видове, които в рамките на европейската 
територия на държавите членки са: застрашени, освен тези, чиито естествен район на 
разпространение е незначителен на тази територия, и които нито са застрашени, нито 
са потенциално застрашени в Западния палеарктичен регион; или потенциално 
застрашени, т.е. счита се за вероятно скорошното преминаване в категорията на 
застрашените видове, ако факторите, причинили заплахата, продължават да 
съществуват, или са редки, т.е. чиито популации са малки и ако не непосредствено, 
все пак косвено са застрашени или потенциално застрашени. Тези видове се срещат 
или в ограничени географски райони, или са рядко разпространени в по-голям район; 
или видовете са ендемични и вследствие на особените признаци на своето 
местообитание и/или на потенциалното въздействие на тяхното използване изискват 
особено внимание по отношение на природозащитния им статус. Тези видове са 
изброени в приложение II и/или в приложения IV или V към Директивата за 
местообитанията.  

Видове от европейско значение: за целите на настоящия документ тези видове 
включват видовете от интерес за Общността (вж. по-горе) и видовете птици, включени 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog_regions/index_en.htm
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в приложение I към Директивата за птиците, и други мигриращи видове, които с срещат 
редовно на територията на ЕС, което изисква определянето на специални защитени 
зони в съответствие с тази директива. 

Устойчиво управление на горите: „Управлението и използването на горите и 
залесените земи по начин и в степен, позволяващи да се съхрани биологичното им 
разнообразие, производителността, способността за възстановяване, жизнеността и 
потенциалът им да изпълняват, понастоящем и в бъдеще, подходящи екологични, 
икономически и социални функции на местно, национално и глобално равнище, без да 
се причинява вреда на други екосистеми“ (Министерска конференция за защита на 
горите в Европа, Хелзинки 1993 г.). 
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СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ЕЗФРСР: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕК: Европейска комисия 

ЕАОС: Европейска агенция за околната среда 

EFFIS: Европейска информационна система за горски пожари 

ОВОС: оценка на въздействието върху околната среда 

ЕФРР: Европейски фонд за регионално развитие 

ЕСФ: Европейски социален фонд 

ФАО: Организация на ООН за прехрана и земеделие 

FRA: Програма на ФАО за оценка на горските ресурси 

FSC: Съвет за стопанисване на горите  

ГИС: географска информационна система 

LIFE: програма на ЕС за околната среда и действията по климата  

MCPFE: Министерска конференция за защита на горите в Европа, известна също като 
Forest Europe 

ДЧ: държави — членки на Европейския съюз 

НПО: неправителствена организация 

ДЗЗ: други залесени земи  

PEFC: Програма за подпомагане на горските сертификационни системи 

ПРСР: Програма за развитие на селските райони 

SAF: Общество на американските лесовъди 

СЕО: стратегическа екологична оценка 

УУГ: устойчиво управление на горите 

СФД: Стандартен формуляр за данни, формат за предаване на информация относно 

зоните по Натура 2000. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Списък на типовете горски местообитания и видове от интерес за Общността, 
които изискват определянето на специални защитени територии, и/или които 
изискват строга защита в съответствие с Директивата за местообитанията, както 
и на видовете птици, които следва да подлежат на специални мерки за опазване 
в съответствие с Директивата за птиците 
 

Типове горски местообитания и техния природозащитен статус (ПС) по 
биогеографски регион 

Легенда: FV Благоприятен; XX Неизвестен; U1 Неблагоприятен-незадоволителен; U2 
Неблагоприятен-лош 

* Приоритетно местообитание 

 

Тип местообитание 

Природозащитен статус във всеки 
биогеографски регион (2007—2012 г.) 

Алпи
йски 
(ALP) 

Атлант
ически 
(ATL) 

Черно
морск
и (BLS) 

Бореа
лен 

(BOR) 

Контин
ентале

н 
(CON) 

Макар
онезий

ски 
(MAC) 

Среди
земно
морск

и 
(MED) 

Панон
ски 

(PAN) 

Степен 
(STE) 

9010 -— *Западна тайга U1   U2 U2     

9020 — *Феноскандинавски стари листопадни широколистни 
гори 

   U2 U2     

9030 — *Естествени гори в първоначалния стадий на сукцесия 
при разместване на брегове 

   U1      

9040 — Северни субалпийски/субарктични гори с Betula 
pubescens ssp. czerepanovii  

FV   U1      

9050 — Феноскандинавски гори с Picea abies U1   U2      

9060 — Иглолистни гори върху или свързани с ледникови речни 
чакълени наноси 

   U2      

9070 — Феноскандинавски залесени пасища U2   U2 U2     

9080 —*Феноскандинавски широколистни блатисти гори    U2 U2     

9110 — Букови гори от типа Luzulo-Fagetum U1 U1  U2 U1  FV U1  

9120 — Атлантически ацидофилни букови гори с Ilex U1 U1   FV  U2   

9130 — Букови гори от типа Asperulo-Fagetum U1 U1  U2 U1  FV FV  

9140 — Средноевропейски субалпийски букови гори с Acer и 
Rumex arifolius 

U1    XX  FV   

9150 — Средноевропейски букови гори върху карбонатна 
основа 

U1 U1 U1  U1  U2 FV  

9160 — Южноатлантически и средноевропейски дъбово-
габърови гори 

U2 U2  U2 U1  XX   

9170 — Дъбово-габърови гори Galio-Carpinetum U1 U2 FV  U1   U2  

9180 — *Гори по стръмни склонове, сипеи и дефилета Tilio-
Acerion 

U1 U2 U1 U2 U1  U1 U1  

9190 — Стари ацидофилни дъбови гори от Quercus robur върху 
песъчливи равнини 

 U2  U2 U2   U1  

91А0 — Стари дъбови гори с Ilex и Blechnum на Британските 
острови 

 U2        

91AA — *Източни бели дъбови гори XX  U1  U2  U2  U1 

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9010
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9020
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9030
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9040
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9050
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9060
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9070
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9080
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9110
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9120
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9130
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9140
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9150
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9160
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9170
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9180
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=9190
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91AA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91AA
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Тип местообитание 

Природозащитен статус във всеки 
биогеографски регион (2007—2012 г.) 

Алпи
йски 
(ALP) 

Атлант
ически 
(ATL) 

Черно
морск
и (BLS) 

Бореа
лен 

(BOR) 

Контин
ентале

н 
(CON) 

Макар
онезий

ски 
(MAC) 

Среди
земно
морск

и 
(MED) 

Панон
ски 

(PAN) 

Степен 
(STE) 

91B0 — Термофилни гори Fraxinus angustifolia     U2  U1   

91BA — Мизийски гори от бели ели U1    U1     

91С0 — *Каледонийски гори          

91CA — Рило-родопски и Старопланински гори от бял бор  U1    U1     

91D0 — *Гори върху тресавища и блата. FV U2  U1 U1 U1  U1  

91E0 — *Алувиални гори с Alnus glutinosa и F. excelsior U2 U2 U1 U2 U2  U1 U1  

91F0 — Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis U2 U1 U1 U2 U2  U2 U1 U1 

91G0 — *Панонски гори с Q. petraea и Carpinus betululus U1  U1  U1   U1  

91H0 — *Панонски гори от Quercus pubescens U2  U2  U1   U1  

91I0 — *Евро-сибирски степни дъбови гори от Quercus spp. FV  U1  U1   U2 U2 

91J0 — *Гори от Taxus baccata на Британските острови  U2        

91K0 — Илирийски гори от Fagus sylvatica forests (Aremonio-
Fagion) 

U1    FV   U1  

91L0 — Илирийски дъбово-брястови гори (Erythronio-carpinion) U2    U1  U1 U1  

91M0 — Панонски-балкански дъбови гори U1  U1  U1  U1 U1 U1 

91N0 — *Панонски гъсталаци по континентални пясъчни дюни 
Junipero-Populetum albae 

       U2  

91P0 — Елови гори в Светия кръст (Abietetum polonicum)     U1     

91Q0 — Западнокарпатски гори от Pinus sylvestris на варовита 
почва 

FV         

91R0 — Гори от бял бор в Динарските доломити FV    FV     

91S0 — * Западнопонтийски букови гори   U1  U1     

91T0 — Централноевропейски гори от бял бор с лишеи XX U2  U1 U2   U2  

91U0 — Сарматски степни борови гори     U2     

91V0 — Дакийски букови гори (Symphyto-Fagion) FV    FV     

91W0 — Мизийски букови гори U1    U1     

91X0 — * Добруджански букови гори         U1 

91Y0 — Дакийски дъбови и брястови гори     U1    U1 

91Z0 — Мизийски гори от бяла липа U1  U1  U1     

9210 —*Апенински букови гори с Taxus и Ilex FV    U1  FV   

9220 — *Апенински букови гори с Abies alba и букови гори FV    FV  FV   

9230 — Галицио-португалски дъбови гори с Q. robur и Q. 
pyrenaica 

 XX     XX   

9240 — Гори с Quercus faginea и Quercus canariensis 
(Иберийски полуостров) 

XX XX     XX   

9250 — Гори с Quercus trojana       U1   

9260 — Гори от питомен кестен (Castanea sativa) 
U1 U1   U1  U2   

9270 — Гръцки букови гори с Abies borisii-regis U1    XX  FV   

9280 — Гори с Quercus frainetto       FV   

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91BA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91CA
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91E0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91F0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91G0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91H0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91I0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91J0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91K0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91L0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91M0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91N0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91P0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Q0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91R0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91S0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BOR&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=91T0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91U0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91V0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91W0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91X0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=91Y0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=91Z0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9210
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9220
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9230
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9240
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9250
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9260
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9270
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9280
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Тип местообитание 

Природозащитен статус във всеки 
биогеографски регион (2007—2012 г.) 

Алпи
йски 
(ALP) 

Атлант
ически 
(ATL) 

Черно
морск
и (BLS) 

Бореа
лен 

(BOR) 

Контин
ентале

н 
(CON) 

Макар
онезий

ски 
(MAC) 

Среди
земно
морск

и 
(MED) 

Панон
ски 

(PAN) 

Степен 
(STE) 

9290 — Кипарисови гори (Acero-Cupression)       FV   

92A0 — Галерийни гори със Salix alba и Populus alba U1 U1 U1  U2  U2 U1 U1 

92B0 —- Крайречни формации край пресъхващи 
средиземноморски речни течения с Rhododendron ponticum 

      U1   

92C0 — Гори от източен чинар и Liquidambar orientalis 
(Platanion orientalis) 

U1    U1  U1   

92D0 — Южносредиземноморски крайречни галерийни 
съобщества и гъсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion 
tinctoriae) 

  U1  U1 U1 U1  U1 

9310 — Егейски гори от Quercus brachyphylla       FV   

9320 — Гори от Olea и Ceratonia 
     U1 U1   

9330—Гори от Quercus suber 
 U2     U1   

9340 — Гори от Quercus ilex и Quercus rotundifolia 
U1 U1   FV  U1   

9350 — Гори от Quercus macrolepis 
      U2   

9360 — * Макаронезийски лаврови гори (Laurus, Ocotea)      U1    

9370 — *Палмови горички от Phoenix      U1 FV   

9380 — Гори от Ilex aquifolium  U1     U2   

9390 —* Храсталаци и ниска гориста растителност с Quercus 
alnifolia 

      FV   

93A0 — Залесени площи с Q. infectoria (Anagyro foetidae-Q. 
infec.) 

      FV   

9410 — Ацидофилни гори от Picea на планинско до алпийско 
ниво 

U1    U1  FV   

9420 — Алпийски гори от Larix decidua и/или Pinus cembra FV         

9430 — Субалпийски и планински гори от Pinus uncinata U1    FV  U2   

9510 — *Южно-апенински гори от Abies alba U1      U1   

9520 - Гори от Abies pinsapo       U1   

9530 — *(Суб-) средиземноморски борови гори с ендемични 
подвидове черен бор; 

U1    U1  U1   

9540 — Средиземноморски борови гори от ендемични 
мезогейски борове 

    U2  U1   

9550 — Ендемични канарски борови гори      FV    

9560 —* Ендемични гори от Juniperus spp. U1 XX   U1 U1 U2   

9570 — *Гори от Tetraclinis articulata       U1   

9580 —* Средиземноморски гори от Taxus baccata  U1     U2   

9590 — * Гори от Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)       FV   

95A0 — Високи оро-средиземноморски борови гори U1      U1   

6310 — Склерофилни пасищни гори с вечнозелен Quercus spp.       U2   

6530 — Феноскандинавски залесени ливади    U2 U2     

2180 — Облесени дюни по Атлантическото, континенталното и  U1 U1 U2 U1     

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9290
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=PAN&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92B0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92C0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=BLS&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=STE&period=3&subject=92D0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9320
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9320
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9330
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9340
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9350
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9360
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9370
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9380
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9390
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=93A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9410
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9420
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9430
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9510
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9520
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9530
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9540
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9550
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=CON&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MAC&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9560
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9570
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ATL&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=ALP&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=6310
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
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Тип местообитание 

Природозащитен статус във всеки 
биогеографски регион (2007—2012 г.) 

Алпи
йски 
(ALP) 

Атлант
ически 
(ATL) 

Черно
морск
и (BLS) 

Бореа
лен 

(BOR) 

Контин
ентале

н 
(CON) 

Макар
онезий

ски 
(MAC) 

Среди
земно
морск

и 
(MED) 

Панон
ски 

(PAN) 

Степен 
(STE) 

бореалното крайбрежие 

2270 — * Залесени дюни с Pinus pinea и/или Pinus pinaster    U2 FV  U1   

 

 
 
Списък на видовете, свързани с горите, включени в приложение II и 
приложение IV към Директивата за местообитанията88 
 
* : Приоритетни видове 

 
Бозайници 

Barbastella barbastellus (II, IV) 
*Bison bonasus (II, IV) 
*Canis lupus (II, IV) 
Capra aegagrus (II, IV) 
Castor fiber (II, IV) 
*Cervus elaphus corsicanus (II, IV) 
Dryomys nitedula (IV) 
Felis silvestris (IV) 
*Gulo gulo (II) 
Lynx lynx (II, IV) 
*Lynx pardinus (II, IV) 
Microtus tatricus (II, IV) 
Muscardinus avellanarius (IV) 
Myotis bechsteinii (II, IV) 
Myotis bradtii (IV) 
Myotis capaccinii (II, IV) 
Myotis daubentonii (IV) 
Myotis myotis (II, IV) 
Myotis nattereri (IV) 
Nyctalus azoreum (IV) 
Nyctalus lasiopterus (IV) 
Nyctalus leisleri (IV) 
Nyctalus noctula (IV) 
Ovis gmelini musimon (II, IV) 
Pipistrellus maderensis (IV) 
Pipistrellus nathusii (IV)  
Pipistrellus pipistrellus (IV) 
Pipistrellus pygmaeus (IV) 
Plecotus auritus (IV) 
Plecotus teneriffae (IV) 
*Pteromys volans (II, IV)  
Rhinolophus blasii (II, IV) 
Rhinolophus euryale (II, IV) 

                                                 
88

 Списъкът включва подбор от най-подходящите видове, свързани с горите, като се основава 
на основния стандарт на ЕС от 2010 г. за биологичното разнообразие — приложение III 
(разпределение на видовете за всяка екосистема). Следва да се отбележи, че някои други 
видове могат да зависят от горите в определени региони или като част от тяхното 
местообитание.  

http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9580
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=9590
http://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/habitat/summary/?region=MED&period=3&subject=95A0
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Rhinolophus ferrumequinum (II, IV) 
Rhinolophus mehelyi (II, IV) 
Rousettus aegyptiacus (II, IV) 
*Ursus arctos (II, IV) 
Sciurus anomalus (IV) 
Sicista betulina (IV) 
Tadarida teniotis (IV) 
Vespertilio murinus (IV) 
 

Земноводни 

Alytes cisternasii (IV) 
Alytes obstetricans (IV) 
Bombina bombina (II, IV) 
Bombina variegata (II, IV) 
Bufo calamita (IV) 
Discoglossus montalentii (II, IV) 
Discoglossus sardus (II, IV) 
Pelobates cultripes (IV) 
Rana arvalis (IV) 
Raba dalmatina (IV) 
Rana graeca (IV) 
Rana latastei (II, IV) 
Rana lessonae (IV) 
Salamandra atra (IV) 
Salamandra lanzai (IV) 
Salamandrina terdigitata (II; IV) 
Triturus carnifex (II, IV) 
Triturus cristatus (II, IV) 
Triturus dobrogicus (II) 
Triturus italicus (IV) 
Triturus karelinii (IV) 
Triturus marmoratus (IV) 
Triturus montandoni (II, IV) 
Triturus vulgaris ampelensis (II, IV) 

 
Влечуги 
 
Algyroides fitzingeri (IV) 
Algyroides marchi (IV) 
Algyroides moreoticus (IV) 
Algyroides nigropunctatus (IV) 
Chalcides sexlineatus (IV) 
Chalcides viridianus (IV) 
Chamaeleo chamaeleon (IV) 
Elaphe longissima (IV) 
Lacerta danfordi (IV) 
Lacerta vivipara pannonica (IV) 
 

Безгръбначни 

Agathidium pulchellum (II, IV) 
Anthrenochernes stellae (II, IV) 
Apatura metis (IV) 
Aradus angularis (II) 
Arytrura musculus (II, IV) 
Boros schneideri (II) 
Buprestis splendens (II, IV) 
*Callimorpha quadripunctaria (II) 
Carabus hampei (II, IV) 
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*Carabus menetriesi pacholei (II, IV) 
*Carabus olympiae (II, IV) 
Carabus variolosus nodolosus (II, IV) 
Carabus zawadszkii (II, IV) 
Cerambyx cerdo (II, IV) 
Chilostoma banaticum (II, IV) 
Corticaria planula (II) 
Cucujus cinnaberinus (II, IV) 
Dioszeghyana schmidtii (II, IV) 
Discus guerinianus (II, IV) 
Erannis ankeraria (II, IV) 
Fabriciana elisa (IV) 
Geomalacus maculosus (II, IV) 
Graellsia isabellae (II) 
Hesperia comma catena (II) 
Hygromia kovacsi (II, IV) 
Hypodryas maturna (II, IV) 
Leptidea morsei (II, IV) 
Limoniscus violaceus (II) 
Lucanus cervus (II) 
Mesosa myops (II) 
Morimus funereus (II) 
*Nymphalis vaualbum (II, IV) 
Odontopodisma rubripes (II, IV) 
*Osmoderma eremita (II, IV) 
Oxyporus mannerheimii (II) 
Pholidoptera transsylvanica (II, IV) 
*Phryganophilus ruficollis (II, IV) 
Propomacrus cypriacus (II, IV) 
*Pseudogaurotina excellens (II, IV) 
Pytho kolwensis (II, IV) 
Rhysodes sulcatus (II) 
*Rosalia alpina (II, IV) 
Stephanopachys linearis (II) 
Stephanopachys substriatus (II) 
Xestia borealis (II) 
Xestia brunneopicta (II) 
Xyletinus tremulicola (II) 
*Xylomoia strix (II, IV) 

 
Растения 

*Abies nebrodensis (II)  
Adenophora lilifolia (II) 
*Arabis kennedyae (II) 
Armeria neglecta (II) 
*Asphodelus bento-rainhae (II) 
Bryhnia novae-angliae (II) 
Buxbaumia viridis (II) 
Calamagrostis chalybaea (II) 
Calypso bulbosa (II) 
*Centaurea attica ssp. megarensis (II) 
*Cephalanthera cucullata (II) 
Cephalozia macounii (II) 
*Chionodoxa lochiae (II) 
Cinna latifolia (II) 
Culcita macrocarpa (II) 
*Cyclamen fatrense (II) 
Cynodontium suecicum (II) 
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Cypripedium calceolus (II) 
Dichelyma capillaceum (II) 
Dicranum viride (II) 
Diplazium sibiricum (II) 
Distichophyllum carinatum (II) 
Dracaena draco (IV) 
*Dryopteris corleyi (II) 
Herzogiella turfacea (II) 
Hymenostemma pseudanthemis (II) 
*Laserpitium longiradium (II) 
Mandragora officinarum (IV) 
Moehringia lateriflora (II) 
Odontites granatensis (II) 
Orthotrichum rogeri (II) 
Paeonia clusii ssp. rhodia (II) 
Paeonia officinalis ssp. banatica (II) 
Plagiomnium drummondii (II) 
Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica (II) 
*Pyrus magyarica (II) 
Ranunculus kykkoensis (II) 
Ranunculus lapponicus (II) 
Rhododendron luteum (II) 
*Scilla morrisii (II) 
Semele maderensis (II) 
Senecio jacobea ssp. gotlandicus (II) 
Senecio lagascanus ssp. lusitanicus (IV) 
*Seseli intricatum (II) 
Syringa josikaea (II) 

Veronica micrantha (II) 
 
 
Списък на видовете птици, свързани с горите и с пасторални залесени земи, 
включени в приложение I към Директивата за птиците 
 
Accipiter brevipes 
Aegolius funereus 
Aegypius monachus 
Aquila adalberti 
Aquila chrysaetos 
Aquila clanga 
Aquila heliaca 
Aquila pomarina 
Ardea purpurea 
Ardeola ralloides 
Bonasa bonasia 
Bubo bubo 
Caprimulgus europaeus 
Caprimulgus ruficollis 
Ciconia colonia 
Ciconia nigra 
Circaetus gallicus 
Columba bollii 
Columba junoniae 
Columba palumbus azoricus 
Columba trocaz 
Coracias garrulus 
Dendrocopos leucotos 
Dendrocopos medius  
Dendrocopos syriacus 
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Dryocopus martius 
Elanus caeruleus 
FaIco tinnunculus 
Falco biarmicus 
Falco eleonorae 
Falco peregrinus 
Falco vespertinus 
Ficedula albicollis 
Ficedula parva 
Ficedula semitorquata 
Fringilla coelebs  
Fringilla teydea 
Glauddium passerinum  
Grus grus 
Haliaeetus albicilla 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Hippolais olivetorum 
Lanius collurio  
Loxia scotica 
Lullula arborea 
Milvus migrans 
Milvus milvus 
Oenanthe leucura 
Pandion haliaetus 
Pernis apivorus 
Picoides tridactylus 
Picus canus 
Platalea leucorodia 
Plegadis falcinellus 
Sitta krueperi 
Sitta whiteheadi 
Sylvia rueppelli 
Sylvia sarda 
Sylvia undata 
Tetrao tetrix 
Tetrao urogallus 
Tringa glareola 
 

Изготвен от: Tucker & Evans, 1997 г. Habitats for Birds in Europe (Местообитания за 
птиците в Европа). BirdLife International 
Информация за тези видове птици може да бъде намерена на адрес: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/ 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Основни видове натиск и заплахи за горите в ЕС89 
 
Следва кратко изложение на основните настоящи и вероятни бъдещи заплахи и видове 
натиск върху горите в зоните по Натура 2000. Както може да се види, те са 
разпознаваеми за много видове гори, независимо от това дали попадат или не в 
обхвата на Натура 2000. 
 
Списъкът със заплахите, засягащи горските местообитания и видове, е дълъг. 
Наличните данни предполагат, че много природни заплахи и причинен от човека натиск 
могат да бъдат по-сурови и чести в бъдеще, отколкото са наблюдавани в миналото. 
Поради това следва да се насърчава планирането по отношение на потенциалните 
заплахи. Природните заплахи включват специфични екологични фактори, както и 
взаимосвързани влияния, като например щети, причинени от бури и суша, които могат 
да улеснят разпространението на някои болести (например корояд) (FOREST EUROPE, 
2011 г.). 
 
Основните природни заплахи за европейските гори и горските зони по Натура 2000 са: 
суша, горски пожари, бури, нашествия от насекоми, болести, инвазивни чуждоземни 
видове и повишаване на температурата. Основните видове причинен от човека натиск 
са: обезлесяване, разпокъсаност на горите (в рамките на и извън зоните по Натура 
2000), загуба на местообитания, промяна в качеството на местообитанията на гората, 
промяна в земеползването и земната покривка, замърсители, хомогенизиране на 
горските насаждения (Hanski 2006 г., 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1299308/). В настоящото приложение е 
представено резюме от прегледа на литературата относно настоящата ситуация. 
 
Природни заплахи/смущения 
 
Суша: През периода 1902—2010 г. вероятно е настъпила промяна в количеството на 
валежите в Средиземноморския регион към по-сухи условия. Данните сочат повишена 

честото на сушите след 1970 г. (Hoerling и др., 2011 г.). 
 
Горски пожари: Всяка година в петте южни държави — членки на ЕС, изгарят около 
400 000 хектара гори (като представляват 85 % от общата горска площ в ЕС). Няма 
данни за тенденция (увеличаване или намаляване) по отношение на изгорелите горски 
площи в тези държави между 1980 г. и 2012 г. Що се отнася до броя на пожарите, след 
тенденцията към увеличаване през 1990 г., която също така се дължи частично на 
подобряването на процедурите за докладване, броят на пожарите остана стабилен за 
около десетилетие и през последното десетилетие се наблюдава намаляване 
(Европейска комисия, 2013 г.). Конкретно в зоните по Натура 2000 всяка година изгарят 
приблизително 80 000 хектара гори. Статистиката за пожарите от Европейската 
информационна система за горските пожари (EFFIS) сочи, че между 2000 г. и 2012 г. са 
изгорели 1 044 917 хектара гори от зони по Натура 2000, което отговаря на 3,28 % от 
общата площ на Натура 2000 в засегнатите държави (San-Miguel-Ayanz и др., 2012 г.). 
В определени горски местообитания пожарът е естествен процес с положително 
въздействие по отношение на биологичното разнообразие. 
 
Бурите  са сериозна заплаха за европейските гори, тъй като увреждат и 
разрушават горските местообитания, качеството на ландшафта и горските услуги. 

                                                 
89

 Настоящият текст се основава на наличните научни данни за заплахи, засягащи европейския ландшафт, 

и в някои случаи на целенасочени изследвания, в които се разглеждат заплахи в зони по „Натура 2000“, 

според случая. 
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От 1950 г. насам повече от 130 бури са причинили сериозни щети на европейските гори 
със средно две големи бури всяка година (Gardiner и др., 2010 г.). През периода 1990—
2005 г. бурите са нанесли вреди на 1,7 % от горите в държавите от ЕС, което се 

равнява общо на 2,5 милиона хектара гори (FOREST EUROPE, 2011 г.). Данните не 

показват тенденция (към увеличаване или намаляване) в причинените от бури загуби 
(след отчитане на обществените фактори) и потвърждават, че увеличаващите се 
(номинално) загуби са породени от обществените фактори (Barredo, 2010 г.) и 
увеличаващите се запаси в горите (Gardiner и др., 2010 г.). От друга страна, бурите 
могат да подобрят условията за биологичното разнообразие, например чрез създаване 
на повече изсъхнала дървесина в горите. 
 
Горски вредители и болести: Нападенията от насекоми и патогенни агенти причиняват 
големи щети на европейските гори, което води до отслабване на здравния статус и 
жизнеспособността на горската екосистема и до ограничаване на предоставянето на 
горски услуги. В периода 1990—2005 г. са увредени 2,8 % от горите в ЕС, което се 
равнява общо на около 4,4 милиона хектара засегнати гори. Най-засегнатият регион е 
този на Югоизточна Европа с 13,4 % (1,7 милиона хектара) засегнати горски площи 
(FOREST EUROPE, 2011 г.). Разпространението на определени вредители и болести 
може да се дължи на неправилно управление, като например залесяване с дървесни 
видове, които не са адаптирани към зоната, прекомерна плътност на насажденията. 
 
Инвазивни чуждоземни видове: Инвазивните чуждоземни видове (ИЧВ) представляват 
основна заплаха за горските зони по Натура 2000 и тяхното биологично разнообразие. 
Глобализацията (по-големи обеми на международната търговия, пътуванията, туризма, 
транспортирането на стоки) и глобалното изменение на околната среда засилват 
разпространението на инвазивни видове в Европа. ИЧВ са растения, животни, гъби и 
микроорганизми, чието въвеждане и/или разпространение извън тяхното естествено 
местообитание излага на риск биологичното разнообразие или оказва друго 
отрицателно въздействие върху екосистемите. Списъкът на най-вредоносните ИЧВ 
включва 163 вида, които застрашават екосистемите в Европа. Въпреки ограниченията 
по отношение на този показател е видно, че от 1950 г. насам в Европа годишно се 
установява повече от един инвазивен чуждоземен вид от списъка (ЕАОС, 2012a).  
 
Повишаване на температурата и изменение на климата: Данните от наблюденията 
сочат повишаване на температурата в Европа с 1,3°C между предпромишлените 
години и десетилетието 2003—2012 г. През последните 50 години се наблюдава 
голямо затопляне в Иберийския полуостров, Централна и Североизточна Европа и в 
планинските региони. През последните три десетилетия затоплянето е силно изразено 
в Скандинавия, особено през зимата, докато затопляне в Иберийския полуостров се 
наблюдава предимно през лятото (Haylock и др., 2008 г.; Morice и др., 2012 г.). 
 
Причинен от човека натиск 
 
Обезлесяване и загуба на местообитания Обезлесяването е основната причина за 
загубата и намаляването на горските местообитания. Загубата на местообитания се 
признава за основната причина за намаляване на биологичното разнообразие в света. 
Очаква се видовете да имат праг на площта, който им е необходим, за да поддържат 
популацията, и всяка площ под този праг ще доведе до изчезване на видове. И т.н. 
 
Разпокъсаност на горите, липса на свързаност, земеползване и преобразуване на 
земната покривка. Въпреки постоянното увеличаване на горските площи в държавите 
от ЕС с годишен процент на прираст 0,4 %, представляващ увеличение с 11 милиона 
хектара между 1990 г. и 2010 г (FOREST EUROPE, 2011 г.), разпокъсаността на горите 
и липсата на свързаност продължават да бъдат основни проблеми, които трябва да 
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бъдат разглеждани в целия ЕС. Като засяга екологичните процеси, разпокъсаността 
оказва въздействие върху способността на горите да предоставят екосистемни услуги, 
като например осигуряване на местообитания (генетичен поток, разпръскване на 
живата природа), опрашване, регулиране на безпокойството (например 
разпространение на вредители) и регулиране на климата. Разпокъсаността на горите (в 
рамките на и извън зоните по Натура 2000) е локален процес, задвижван от човешката 
дейност, като изсичане на гори за прокарване на пътища, изграждане на градски 
селища или интензивно селско стопанство или вследствие на горски пожари. 
Ландшафтите със слабо свързани залесени земи представляват 70 % от територията 
на Европа (Estreguil и др., 2012 г.; Estreguil и др.., 2013 г.). 40 % от земите в 
европейския горски фонд се намират в рамките на 100 метра разстояние от други земи, 
поради което са потенциално по-малко подходящи за вътрешно местообитание. 
Краищата на гората са тези с най-интензивно земеползване. 40 % от залесените земи 
се намират в рамките на квадратни километри ландшафтна мозайка заедно с други 
естествени/полуестествени земи, селскостопански и създадени по изкуствен път земи. 
Непрекъснатостта на горските местообитания, както и пространствената и 
функционалната свързаност между природните защитени и незащитени зони, имат 
роля за подобряването на съгласуваността на горските пространства по Натура 2000. 
При задълбочено проучване на ландшафти с увеличаване на горската площ е 
докладвано, че новите горски площи невинаги подобряват свързаността; това показва 
необходимостта от подход за планиране на ландшафта в комбинация с управление на 
горите с оглед на предприемането на мерки за повторно залесяване/залесяване 

(Estreguil и др., 2012 г.; Estreguil и др., 2013 г.) 
 
Замърсители: При надвишаване на критичните натоварвания замърсители на въздуха 
като азот, серен диоксид, тежки метали и озон оказват пряко и непряко неблагоприятно 
въздействие върху здравния статус на горите. Според FOREST EUROPE(2011 г.) 
понастоящем най-високите стойности на навлизане на сулфат са отчетени в 
Централна Европа и в няколко зони от Средиземноморския регион. Най-високите нива 
на отлагане на азот в атмосферата са наблюдавани в Централна Европа, между 
Северна Италия и Дания, както и в зони в Испания и Румъния. И накрая, отлагането на 
калций е с най-високо ниво в Централна и Средиземноморска Европа. 
 
Неустойчиво управление на горите и земите: Неустойчивите практики за управление на 
горите (и земите) се счетат за сериозен натиск. Наред с тях прекомерното 
отстраняване на изсъхнала дървесина, влошаването на състоянието на горската 
структура (напр. избирателно отстраняване на конкретни дървесни видове или дървета 
на определена възраст), изоставянето на залесени пасища, промените в практиките за 
отглеждане, неподходящото торене и използването на пестициди са най-значимите 
фактори (ЕАОС, 2010 г.)  
 
Хомогенизация на горски насаждения. Избирателното отстраняване на определени 
структурни елементи (дървесни видове, дървета на определена възраст и т.н.). Гори, 
които са на една и съща възраст, както и моноспецифичните гори, не осигуряват 
качество на местообитанията за горски видове, пригодени към определени условия. 
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Карта 2  Промяна в свързаността на горите в ЕС, 1990—2000 г. 

 

 

Забележка: Данни от Corine Land Cover (CLC) за 1990 г. и 2000 г.; обобщени резултати за провинциите (Nuts 2/3) 

Източник: Estreguil и Mouton, 2009 г.; Saura и др.. 2010 г. 
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