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За брошурата

Транспортът по вътрешните водни пътища (ВВТ) се счита 
за безопасен, енергийно ефективен и сравнително щадящ 
околната среда. ЕС е признал големия му потенциал отдавна 
и отчита важната му роля в транспортната система.

Подобно на всички останали ползвания на реките, развитието 
и управлението на вътрешните водни пътища функционира в 
рамките на законодателството на ЕС в областта на околната 
среда, включващо Директивите за птиците и местообитанията 
(т. н. Природозащитни директиви) и Рамковата директива 
за водите (РДВ). Тази брошура представлява обобщение на 
Ръководството за транспорта по вътрешните водни пътища и 
прилагането на двете директиви за природата, разработено 
съвместно от службите на Европейската комисия за околната 
среда и транспорта през 2012 г.

Ръководството цели да осигури насоки за това, как 
най-добре да се гарантира, че дейностите, свързани с 
развитието и управлението на вътрешните водни пътища, 
са съвместими с политиката на ЕС в областта на околната 
среда като цяло и законодателството в областта на природата 
в частност. То може да бъде полезно за компетентните 
органи и инвеститори, както и за консултанти за оценка на 
въздействието и мениджъри на Натура 2000 зони. Пълният 
текст на Ръководството е достъпен на уебсайта на Генерална 
дирекция Околна среда на Европейската комисия.

https://europa.eu/european-union/contact_bg
https://europa.eu/european-union/contact_bg
https://europa.eu/european-union/index_bg
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https://europa.eu/european-union/contact_bg
http://data.europa.eu/euodp/bg/home
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Политическата рамка на ЕС

Вътрешните водни пътища играят важна роля при превоза на 
стоки в много части на Европа. Всяка година над 500 милиона 
тона търговски стоки се транспортират по този начин. Чрез 
навигационна мрежа от над 40 000 км, вътрешните водни 
пътища свързват индустриалните и търговски центрове и 
осигуряват жизнено важен достъп до морето.

Основен стълб на транспортната политика на ЕС е 
Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), създадена 
за да осигури единна, мултимодална мрежа, интегрираща 
мрежите за земен (вкл. вътрешните водни пътища), морски 
и въздушен транспорт в рамките на Общността. Механизмът 
за свързване на Европа (МСЕ) е финансовият инструмент 
за Регламент TEN-T, осигуряващ бюджет от 32 млрд. евро за 
транспорта.

В Член 8 от Регламента TEN-T се предвижда, че при 
разработването и изпълнението на проекти, въздействието 
върху околната среда трябва да бъде оценено чрез 
екологични оценки или оценки за съвместимост, съгласно 
Директивите за птиците и местообитанията.

Общата цел на двете природозащитни директиви на ЕС е да 
опазят най-ценните и застрашени местообитания и дивата 
природа в Европа, включително зависимите от реките. 
В центъра им е мрежата Натура 2000, която опазва зони, 
които са ключови за типовете местообитания и видовете, 
изброени в Приложенията. Рамковата директива за водите, 
от друга страна, има за цел постигането на добро екологично 
състояние на водите на ЕС по отношение на качеството на 
биологичните съобщества, хидрологичните и химичните 
характеристики. Това законодателство не е насочено към 
предотвратяване на нови планове или проекти, но изисква 
всяка нова инвестиция да се осъществи по начин, опазващ 
биоразнообразието и водните ресурси на ЕС.

Реките на Европа: важен ресурс

В ЕС има около 50 главни реки, 20 от които имат водосборни 
области, по-големи от 50 000 км². Всяка една от тях поддържа 
и значителна мрежа от притоци. Обслужващи голям брой 
различни сектори, реките са важен многофункционален 
ресурс за европейската икономика и социално 
благоденствие.

Жизнените речни екосистеми предоставят много важни стоки 
и услуги. Те са важен източник на сладка вода и действат 
като пречиствателни центрове, премахващи излишните 
хранителни вещества и замърсителите от водните течения 
и прилежащия водосбор. Те предотвратяват ерозията и 
задържат почвите, хранителните вещества и утайките и 
са жизнено важен естествен буфер срещу наводненията. 
Жизнените естествени реки и свързаните с тях заливни 
низини съхраняват изключително богато биоразнообразие 
и представляват важни местообитания за значителен брой 
диви видове флора и фауна в Европа, включително силно 
застрашени видове, изброени в Директивите за птиците и 
местообитанията.

Като цяло, езерните и речните екосистеми покриват около 
4% от площта на мрежата Натура 2000 (ЕАОС, 2010 г.). Те са 
определени като защитени зони по Натура 2000 за редица 
типове сладководни местообитания и видове, включени в 
двете природозащитни директиви. Те включват както широко 
известни видове като атлантическата сьомга (Salmo salar), 
видрата (Lutra lutra) или рибарчето (Alcedo atthis), така и 
по-малко познати видове като белият рак (Austropotamobius 
pallipes), овалната речна мида (Unio crassus) или европейската 
блатна костенурка (Emys orbicularis). Включени са и редица 
застрашени типове водни течения и свързаните с тях 
местообитания, като крайречни и алувиални гори, мочурища, 
влажни ливади, тресавища.

Различните типове ползвания на редица европейски реки 
оказват огромен натиск върху този ценен ресурс през 
последните 150 години, което води до това, че сега много 
малко от равнинните реки са в естествено или близко 
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до естествено състояние. Урбанизацията, защитата от 
наводнения, производството на енергия, включително на 
водноелектрическа, вътрешното корабоплаване, изправянето 
и пресушаването за нуждите на селското стопанство, се 
отразяват в най-висока степен на хидроморфологичното 
състояние на водните обекти. Според последната оценка на 
състоянието на реките в Европа, около 40% от всички водни 
тела на ЕС са в обеднено състояние.

Реките също така са изправени пред нови предизвикателства, 
като изменението на климата и инвазивните видове. Има все 
повече доказателства, че причинените от изменението на 
климата промени в периодите на заледяване, промените в 
режимите на заустване, топлинната стратификация, наличието 
на нутриенти и продължителността на вегетационните 
сезони ще засегнат състава на видовете и структурите на 
хранителните мрежи в речните екосистеми. Това може да 
доведе и до промени в отточните режими на реките.

Според доклада „Състояние на природата в ЕС“ от 2015 
г. състоянието на сладководните риби и местообитания 
е особено тревожно, като около 75% от сладководните 

местообитания са в неблагоприятно - незадоволително 
природозащитно състояние, а много видове, свързани 
със сладководни местообитания, като мигриращи риби, 
намаляват в тревожеща степен. За да се обърнат тези 
тенденции трябва да се преодолее значителния натиск 
от промените в селското стопанство и продължаващите 
промени в хидрологичните условия.

Видовете отрицателни въздействия, които проектите за 
развитие на вътрешните водни пътища могат да имат върху 
местообитанията и видовете, защитени от природозащитните 
директиви на ЕС, включват:
•	 Загуба, влошаване или фрагментация на местообитания: 
напр. директно физическо унищожаване на местообитания, 
нарушаване на естествени хидроморфологични процеси, 
баланс на утайките и хранителни цикли, предотвратяване на 
колебания на водното ниво, сезонни наводнения и изправяне 
на речни течения;
•	 Безпокойство и изместване на видове: шум, мътност на 
водата, замърсяване, човешко присъствие, утаяване или 
редовни движения (напр. корабни вълни и витла);
•	 Бариери пред миграцията и разпространението: напр. 
язовири и завирени площи, които представляват физически 
бариери за миграцията на риба или изкуствени канали, които 
могат да действат като бариери за движението на видовете 
чрез фрагментиране на наземните местообитания;
•	 Замърсяване: напр. от корабните отпадъци, трюмна вода 
или много рядко случайни разливи.

Опитът обаче показва, че модерните методи за развитие 
на вътрешните водни пътища могат да играят важна 
роля не само за смекчаване на потенциалните негативни 
последици от новите разработки, но също така и за активно 
подобряване на екологията и естественото функциониране 
на регулираните реки по начин, благоприятстващ както 
реката, така и нейните ползватели, включително за транспорт 
по вътрешните водни пътища. В контекста на новите методи 
настоящите проекти могат да бъдат планирани така, че да 
отчитат основните естествени функции на речните системи 
и, където е възможно, да имат за цел да поддържат или 
възстановят тези ключови функции.
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Значението на интегралното планиране

Отчитайки необходимостта от по-цялостен и интегрален 
подход на планиране, който примирява понякога 
противоречиви интереси, все повече проектанти на 
инфраструктура възприемат нов подход за планиране 
и проектиране. При него още в началото се разглеждат 
инфраструктурните и екологичните изисквания, заедно 
с другите ползвания на реката. Още от самото начало се 
насърчава и по-интерактивния и прозрачен процес на 
планиране, както и активната помощ и принос на еколозите и 
другите заинтересовани страни.

Макар и да е вярно, че подготовката и изпълнението на такъв 
интегрален процес на планиране изисква по-големи начални 
инвестиции, има сериозни доказателства, че той почти 
винаги носи значителни ползи, надхвърлящи многократно 
вложените в началото допълнителни средства.

Интегралното планиране е икономически по-ефективно в 
дългосрочен план, води до по-цялостни решения, които могат 
да обслужват различни секторни интереси и потребности, 
както и да подобрят междусекторната комуникация и да 
насърчават разработването на нови, творчески и иновативни 
решения, които не биха били разгледани в рамките на 
по-класическия секторен подход и така да допринесат 
за подобряване на обществения имидж на проекта и 
отговорните институции.

Затова Европейската комисия силно препоръчва 
използването на интегралния подход при проектирането на 
вътрешните водни пътища, особено когато се кандидатства 
(за съфинансиране) по програми на ЕС като TEN-T, 
структурните фондове или Кохезионния фонд, и считано от 
2014, Механизма за свързване на Европа.

Пример за добри практики: Живият Рейн

Река Рейн е най-големият вътрешен воден път в Европа и 
изключително речно местообитание, свързващо реки и 
влажни зони между Алпите и Северно море. По течението на 
реката има около 200 Натура 2000 зони. Мащабната загуба 
на природни хидроморфологични обекти и динамика е в 
основата на два последователни проекта, ръководени от 
неправителствени организации (2003-2010 г.) и целящи 
възстановяването на нарушени речни структури по Рейн. 
Те стартират под името „Живият Рейн - река на хиляди 
острови“, водени са от немската НПО NABU (BirdLife) и са 
изпълнени стъпка по стъпка чрез изграждане на доверие 
и интензивно сътрудничество между групите с екологични 
и транспортни интереси (включително създаването на 
съвместни консултативни съвети, съставени от експерти от 
неправителствени организации, фирми за проектиране на 
водни пътища и правителството).

През целия период на проекта са планирани 15 местни 
проекти и до момента са изпълнени седем. Финансирането 
е осигурено от различни публични и частни фондации, 
от бизнеса, както и от фондовете на ЕС LIFE и Interreg IIIb. 
Те са финансирани и изпълнени от федерални и местни 
администрации, както и от неправителствени организации. 
Проектите включват, например, премахване на различни 
укрепвания на бреговете, реконструкция на вълноломи и 
възстановяване на странични канали. Прилага са програма 
за мониторинг, проверяваща въздействието на мерките 
за възстановяване, както и комуникационна стратегия, 
осигуряваща широка обществена осведоменост и 
политическа подкрепа за тази инициатива.

За повече информация:  
www.lebendiger-rhein.de 

www.lebendiger-rhein.de
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Прилагане на оценката за съвместимост

Стратегическото планиране и интегралните управленски 
подходи, основаващи се на концепцията за „работа с приро-
дата“, спомагат за намирането на изгодни решения за съвмес-
тяване на различните обществени потребности. Те следва и да 
улесняват екологичните процедури за одобрение на планове 
или проекти за развитие на ВВТ, които биха могли да имат 
значителен (отрицателен) ефект върху Натура 2000 зони.

Законодателството на ЕС в областта на природата изисква 
всеки план или проект, който може да окаже значително 
отрицателно въздействие върху една или повече зони от 
Натура 2000, да бъде подложен на оценка за съвместимост 
(ОС) в съответствие с Член 6(3) от Директивата за 
местообитанията, за да се оценят последиците от този план 
или проект върху зоната / зоните.

Процедурата, описана в Член 6(3) и 6(4) следва определен 
ред, като всеки етап определя дали са необходими следващи 

стъпки в процеса. Например, ако след предварителният 
преглед се заключи, че няма да има отрицателни последици 
за Натура 2000 зоната, тогава планът или проектът може да 
бъде одобрен, без да е необходима допълнителна оценка за 
съвместимост.

Стъпките са както следва:
•	 Първа стъпка: предварителен преглед, целящ да определи 
дали планът / проектът трябва да премине през ОС или не. 
Ако се очаква значителен отрицателен ефект върху Натура 
2000 зоната, се налага оценка за съвместимост;
•	 Втора стъпка: оценка за съвместимост – след като бъде 
решено, че се изисква оценка за съвместимост съгласно 
Член 6(3), се прави подробен анализ на въздействието на 
плана или проекта, самостоятелно или в комбинация с други 
планове или проекти, върху целостта на зоната / зоните от 
Натура 2000 с оглед на целите на опазване. Ако оценката за 
съвместимост заключи, че има неблагоприятно въздействие 
върху целостта на зоната (въпреки въвеждането на мерки 
за смекчаване), компетентните органи трябва да отхвърлят 
плана или проекта или да приложат процедурата за 
дерогация съгласно Член 6(4);
•	 Трета стъпка: изключителни случаи - Член 6(4) предвижда 
възможност за дерогация на Член 6(3). По този начин, 
ако заключението е, че планът или проектът ще има 
неблагоприятен ефект върху Натура 2000 зоната, той все още 
може да бъде одобрен при изключителни обстоятелства при 
спазване на условията на Член 6(4).

Член 6(4) изисква компетентните органи да осигурят 
спазването на следните условия, преди да предоставят 
дерогация за даден план или проект:
•	 Алтернативата, предложена за одобрение, е най-малко 
вредна за местообитанията, за видовете и за целостта на 
дадена Натура 2000 зона и няма друга възможна алтернатива, 
която да не засяга целостта на зоната;
•	 Има императивни причини от първостепенен обществен 
интерес, които обосновават разрешението на плана 
или проекта, включително и такива от социален или 
икономически характер;
•	 Изпълнени са всички компенсаторни мерки, необходими за 
гарантиране на целостта на мрежата Натура 2000.
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необходими за включени в двете директиви защитени видове 
и местообитания,  които са пряко зависими от водата.

Две други ключови части от законодателството на ЕС в област-
та на околната среда са пряко свързани с развитието на ВВТ:
•	 Директива 2001/42/ЕО относно оценката на въздействието 
на някои планове и програми върху околната среда 
(обикновено наричана Директива за СЕО);
•	 Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието 
на някои публични и частни проекти върху околната среда, 
изменена през 1997 г. (97/11/ЕО) и 2003 г. (2003/35/ЕО) – 
обикновено наричана Директива за ОВОС, изменена с 
Директива 2009/31/ЕО.

Макар че тези оценки често се извършват заедно, като част 
от една интегрална процедура, всяка оценка има различна 
цел и оценява въздействието върху различните аспекти на 
околната среда. Следователно СЕО или ОВОС не могат да 
заменят или да заместят Оценката за съвместимост.

Връзката между съответните директиви

В допълнение към Директивите за птиците и 
местообитанията, съществуват редица други закони на 
ЕС в областта на околната среда, които са от значение за 
транспорта по вътрешните водни пътища. Те засягат по-
специално Рамковата директива за водите (РДВ), Директивата 
за стратегическа екологична оценка (СЕО), Директивата за 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и 
Директивата за риска от наводнения.

РДВ: ясно е, че има силни връзки между нея и Директивите 
за птиците и местообитанията. Поне отчасти те влияят , върху 
едни и същи екосистеми -  водните и сухоземните такива, 
както и влажните зони, които са пряко зависими от тях - и имат 
подобни амбиции по отношение на целта да се гарантира, че 
реките няма да се влошат и ще се подобри екологичното им 
състояние.

Има ясни препратки в РДВ и Директивите за птиците и 
местообитанията, които осигуряват пълното кръстосано 
спазване между тях (Членове 4 (1) (в), 4 (2), 4 (8), 4 (9), Член 6 и 
Приложение IV , Член 8 и Приложение V (1.3.5), Член 11 (3) (а), 
както и Приложения VI и VII от РДВ).

Член 6 призовава Държавите-членки да създадат регистър 
на всички разположени във всеки речен басейн зони, 
определени като изискващи специална защита съгласно 
специфичното законодателство на Общността за защита на 
техните повърхностни и подземни води или за опазване на 
местообитания и видове, пряко зависими от водата. Това 
включва и териториите, обявени за Натура 2000 зони.

Член 8 изисква разработването на програми за мониторинг 
на състоянието на водите, за да се създаде последователен 
и изчерпателен преглед на състоянието на водите във всеки 
речен басейн. По този начин, има голяма възможност те да 
се координират с програмите за мониторинг по Натура 2000, 
насочени към състоянието на видове и местообитания.

Член 11, който очертава съдържанието на програмата от мер- 
ки, изисква включването на мерки за изпълнение на Директи-
вите за птиците и местообитанията, доколкото тези мерки са 
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Ръководство на ЕК за Вътрешен воден транспорт и Натура 
2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/guidance_en.htm

Бяла книга за Транспорта: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/
ALL/?uri=celex%3A52011DC0144

TEN-T Регламент на ЕС No 1315/2013:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/
TXT/?uri=CELEX:32013R1315

Директива за оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС): 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/
TXT/?uri=CELEX:32014L0052
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Преглед на основните разпоредби на Рамковата директива 
за водите, Рамковата директива за морска стратегия, 
Директивите за птиците и местообитанията и Директивата 
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