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Ръководство за
Добив на минерални 
суровини за неенергийни 
цели и Натура 2000 
Резюме

Околна среда



За брошурата

Добивната промишленост за неенергийни цели (ДПНЦ) 
осигурява много от основните суровини за европейската 
производствена и строителна индустрия. Отделни планове 
и проекти за ДПНЦ обаче могат да влязат в конфликт с 
опазването на природата и по-специално с Директивите на 
ЕС за местообитанията и птиците.

Брошурата е резюме на ръководството „Добивът на 
минерални суровини за неенергийни цели и Натура 2000“, 
предоставящо насоки как да се гарантира, че развитието 
на ДПНЦ ще бъде съвместимо с разпоредбите на двете 
директиви на ЕС. То е фокусирано върху процедурите, 
които следва да се спазват съгласно Член 6 от Директивата 
за местообитанията, и дава пояснения по някои ключови 
аспекти на процеса на одобрение на планове в контекста на 
развитието на ДПНЦ.

Ръководството е насочено към компетентните власти и 
проектантите, както и към консултанти, управители на 
Натура 2000 зони и други лица, включени в планирането, 
проектирането, изпълнението или одобряването на планове 
за добив на минерални ресурси или проекти за ДПНЦ. Тя 
може да е от интерес и за НПО, международни организации и 
широката общественост.

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

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

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

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

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

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

Порталът на ЕС за свободен достъп (http://data.europa.
eu/euodp/bg/home) осигурява масиви с данни от ЕС. 
Данните могат да се изтеглят и използват безплатно, 
както с идеална, така и с търговска цел.
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осигуряване и подобряване на достъпа до суровини за ЕС.

Инициативата за суровините се основава на три стълба: 
гарантиране на достъп до суровини на международните 
пазари при еднакви условия в сравнение с другите 
промишлени конкуренти, определяне на правилните рамкови 
условия в границите на ЕС за да се насърчи устойчивото 
предлагане от европейски източници и да се повиши общата 
ефективност на ресурсите, и насърчаване на рециклирането 
за да се намали потреблението в ЕС.

Вторият стълб представлява истинско предизвикателство, тъй 
като промишлеността може да се развива само там, където са 
налице суровините, и следователно не може да се фокусира 
само в райони, където няма да има конфликт с други видове 
земеползване, широката общественост или територии от 
визуално значение, или такива, които опазват природата или 
ландшафта.

Необходимостта от достъп до определени парцели означава, 
че макар площите, необходими за добива за неенергийни 
цели, да са относително малки в абсолютно изражение 
(по-малко от 1% от територията на ЕС), отделни проекти за 
разработване на обекти все пак могат да влязат в конфликт 
с конкурентни начини на земеползване или по-широки 
обществени интереси, или да имат неприемливо голямо 
въздействие върху околната среда.

Добивната промишленост за неенергийни цели в ЕС

Европейският сектор на ДПНЦ обикновено се разделя на три 
основни подсектора в зависимост от физичните и химичните 
характеристики на съответните минерали, и по-специално 
използването им, и промишленостите, които захранват:
•	 „строителни“ минерали, обикновено включват инертни 
материали с определен размер на частиците - пясък, чакъл 
и различни видове натрошени скали (креда, варовик, 
пясъчници), естествени скални материали (мрамор и гранит), 
както и редица глини, гипс и глинести шисти.
•	 „промишлените“ минерали могат да бъдат свободно 
категоризирани като физични суровини (бентонит, борати, 
калциеви карбонати, диатомити) или химични суровини 
(например сол, поташ и сяра), и
•	 „металните руди“ включват широк спектър от руди, от които 
след обработка се добиват метали или метални вещества - 
алуминий, хром, мед, злато, литий, манган.

По отношение на обема и стойността си добивът на 
минерални суровини за строителството, и по-специално на 
инертни материали, представлява най-големият подотрасъл 
на ДПНЦ в ЕС.

Гарантирането на надежден и справедлив достъп до суровини 
във все по-голяма степен се превръща в значим фактор за 
икономическата конкурентоспособност на ЕС. Отчитайки 
това, през ноември 2008 г. Европейската комисия прие 
Инициатива за суровините, която формулира целеви мерки за 
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Политическата рамка на ЕС

Както всички други дейности, свързани с ползване на 
земя, добивната промишленост за неенергийни цели 
трябва да се съобрази със законодателната рамка на ЕС в 
областта на околната среда, което включва Директивите 
за местообитанията и птиците, които са крайъгълните 
камъни на политиката на ЕС за биоразнообразието. Те дават 
възможност на всички държави-членки да работят заедно за 
защитата и да гарантират оцеляването на най-застрашените и 
уязвими видове и местообитания.

Директивите имат две основни цели:
•	 защитават биологичните видове в целия ЕС (чрез 
разпоредби за защита на видовете);
•	 опазват редки и застрашени местообитания или основните 
местообитания на определени редки и застрашени видове, за 
да гарантират дългосрочното им оцеляване (чрез разпоредби 
за териториална защита, водещи до създаването на мрежата 
Натура 2000).

Мрежата Натура 2000 включва повече от 27 500 зони, 
покриващи около 18% от територията на ЕС и повече от 
9% от прилежащите морета. Това не е система от строго 
защитени резервати, където са изключени всички човешки 
дейности. Директивите за природата осигуряват обща 
законодателна рамка за всички страни от ЕС, която гарантира, 
че човешките дейности – включително дейностите по ДПНЦ 
– се предприемат по начин, който не оказва неблагоприятно 
въздействие върху целостта на зоните по Натура 2000.

Член 6 от Директивата за местообитанията определя 
процедурата за разрешаване на планове и проекти, които 
биха могли да окажат значително въздействие върху зона от 
Натура 2000. По същество, той изисква всеки план или проект, 
който би могъл да има значителен ефект върху зона от 
Натура 2000, да бъде подложен на „Оценка за съвместимост“ 
(ОС), за да се проучи подробно ефекта и да се види връзката 
му с целите на опазването на зоната.
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Плановете и проектите за ДПНЦ могат да бъдат и предмет на 
разпоредбите на Директивите за Стратегическата екологична 
оценка (СЕО) и за Оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС).

Целта на Директивата за СЕО е да гарантира, че последиците 
от определени планове и програми за околната среда ще 
бъдат определени, оценени и взети предвид по време на 
подготовката и преди приемането им. Ако това е направено, 
обикновено има възможност за локализиране на бъдещите 
разработки извън зоните на потенциален конфликт с целите 
за защита на природата.

Директивата за ОВОС работи на ниво отделни публични 
и частни проекти. Съгласие за разработването на проекти, 
които биха могли да окажат значително въздействие върху 
околната среда, следва да се предоставя само след изготвяне 
на доклад за ОВОС и отчитане на констатациите му.

Между процедурите за СЕО или ОВОС и Оценката за 
съвместимост съществуват много прилики и поради това 
се препоръчва оптимизирането им. Но има и някои важни 
различия, поради което СЕО и/или ОВОС не могат да заменят 
ОС, тъй като нито една от тях не отменя другата. Една от 
основните разлики, освен факта, че ОС е специално насочена 
към целите за опазване на Натура 2000 зоните, е доколко 

обвързващ е резултатът от ОС. Противно на СЕО и ОВОС, 
дори когато ОС не може да потвърди, че планът или проектът 
(включително предложените мерки за смекчаване) няма да 
има неблагоприятно въздействие върху целостта на Натура 
2000 зона, властите не могат да го разрешат, освен ако не са 
в сила специфични условия (няма по-щадящи алтернативи, 
има императивни съображения от първостепенен обществен 
интерес и се изискват компенсационни мерки). От друга 
страна, СЕО/ОВОС целят да запознаят подробно планиращите 
организации с екологичните последици от предложения план 
или проект, така че те да бъдат взети предвид при тяхното 
окончателно решение.

Други закони и политики на ЕС в областта на околната среда, 
които са от значение за дейностите на ДПНЦ, включват:
•	 Директивата относно управлението на отпадъците от 
миннодобивните индустрии (2006/21/ЕО);
•	 Директивата за екологичната отговорност (2004/35/ЕО);
•	 Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО) и Директива за 
подземните води (2006/118/ЕО);
•	 Рамковата директива за морска стратегия (2008/56/ЕО);
•	 Стратегията на ЕС за устойчиво използване на природните 
ресурси;
•	 Принципа на предпазливост.
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от редица фактори. Затова те трябва да се определят за всеки 
отделен случай.

Трябва да бъдат взети предвид и кумулативните ефекти, 
които възникват, когато в дадена област има няколко добивни 
площадки или в резултат на комбинирано въздействие 
на добивните дейности и на други инфраструктурни или 
промишлени разработки. Така че дори да се счита, че 
отделен проект за добив няма да има неблагоприятен 
ефект върху Натура 2000 зона, проектантите трябва да 
отчетат потенциалните кумулативни ефекти от този проект в 
комбинация с други планове и проекти в района.

Потенциалните ефекти на добивните дейности върху видове 
и местообитания от интерес за Общността включват:
•	 загуба и деградация на местообитания: първичното 
въздействие на ДПНЦ върху биоразнообразието при 
подготовка за добив или при изграждане на свързаната 
инфраструктура, като пътища за достъп, сметища и 
хвостохранилища, често включва разчистване на терена и 
отстраняване на повърхностния слой почва. При тези процеси 
съществуващите местообитания могат да бъдат променени, 
повредени, фрагментирани или локално отстранени;
•	 безпокойство и изместване на видовете: процесът на 
добив при ДПНЦ може да причини и значителни безпокойства 

Потенциални въздействия на ДПНЦ върху природата

По своята същност добивът на полезни изкопаеми неизбежно 
въздейства, често отрицателно, върху терените, в които се 
развива. Напоследък обаче нарастват примерите, при които 
ако се разгледа целия проектен цикъл на даден добивен обект 
се отбелязва цялостна полза за биоразнообразието. Това е 
така, защото при рехабилитирането на кариери, шахти и мини, 
все повече се отчитат изискванията на биоразнообразието. 
Когато това се случва във вече обеднена природна среда, 
рехабилитираните обекти биха могли да допринесат 
значително за биоразнообразието чрез предоставяне на нови 
местообитания.

При оценката на потенциалното въздействие на добивните 
дейности върху природата, е важно да се има предвид не 
само въздействието върху мястото за добив, но и влиянието 
на свързаната инфраструктура - пътища, транспортни ленти, 
трошачки, хранилища, насипища, шламо- и хвостохранилища 
и т. н. Трябва да се отчитат всички фази на инвестиционното 
предложение - от първоначалното проучване и 
действителната експлоатация на обекта (включително ротация 
/ разширяване на площадката) до окончателното му закриване 
и рехабилитация.

Видът и степента на въздействие върху околната среда се 
различават значително от едно място до друго в зависимост 
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Значение на стратегическото планиране

Стратегическото пространствено планиране е инструмент, 
използван от публичните власти, за да им помогне 
да установят последователна политика за устойчиво 
териториално развитие. То е едно от най-ефективните 
средства за идентифициране на потенциални конфликти 
и минимизиране на въздействието върху природата още 
в началото на процеса на планиране. То не само води до 
по-интегрирана, прозрачна и стабилна рамка за развитие 
на промишлеността, но и намалява риска от трудности или 
забавяния за отделни проекти.

Най-добре е това да се направи в консултация с всички 
заинтересовани страни и групи, за да се проучат 
жизнеспособните алтернативи.

В случая с ДПНЦ, от съществено значение са подробни 
карти на минералните ресурси, онагледяващи наличието, 
вида и експлоатационна стойност на съответните ресурси. 
Налагането на тези карти върху карти на Натура 2000, 
показващи местоположението и границите на зоните, помага 
за бързо определяне на районите, в които няма, или има 
малък риск от потенциални конфликти и тези, при които има 
по-голям риск. Детайлното проучване на потенциалните 
конфликтни зони може да се извърши или от самия отрасъл, 
като част от стратегията му за развитие, или чрез Плана за 
минерални ресурси / плановете за териториално развитие/
земеползване на публичните власти. След това те могат да 
бъдат допълнително изследвани чрез СЕО, ОВОС и ОС.

на определени растения или животни. Въздействието може да 
е временно или постоянно, пряко или непряко, на място или 
извън него и може да се случва в различни етапи на проектния 
цикъл. Животните могат да бъдат безпокоени от редица 
фактори като шум, прах, замърсяване, човешко присъствие, 
редовни движения (напр. транспорт) и т. н. Това може да 
повлияе на възможността им да се размножават, хранят, 
почиват или разпространяват и мигрират.

Добивните дейности въздействат върху биоразнообразието 
чрез редица фактори, включително:
•	 разчистване на терена: за да се получи достъп до 
суровините и за да се осигури пространство за свързаната 
инфраструктура, включително складове или сметища, 
хвостохранилища, преработвателни предприятия, 
съоръжения като транспортни ленти и др.;
•	 хидрологични нарушения (промяна на хидрологичните 
и хидрогеоложки условия): ако се изисква отводняване на 
минералния пласт или друга площадка за добив, дейностите 
могат потенциално да променят хидрологичните условия 
в зоната на добив и околността със съответни промени на 
отводнителната мрежа, причинени от временен дисбаланс на 
повърхностния отток, инфилтрация и т. н. В такива случаи се 
очаква количествено и качествено влияние върху близки или 
отдалечени извори и влажни зони;
•	 промени в качеството на водата: някои добивни и 
производствени процеси могат да причинят замърсяване, 
както и други промени в качеството на водата, които могат 
пряко да засегнат водните местообитания и видове в обекта, 
и/или да окажат косвено влияние върху други места, уязвими 
към подобна промяна;
•	 промени в местообитанията, които могат да насърчат 
колонизация от инвазивни видове: екологичните промени, 
причинени от мини и кариери, могат да благоприятстват 
колонизация от пионерни видове, някои от които могат да 
станат инвазивни;
•	 други фактори включват шум и вибрации, безпокойства, 
дължащи се на движението, прах.
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към планирането, които премахват или минимизират 
неблагоприятните въздействия върху зоната;
•	 предостави механизъм за одобрение, при изключителни 
обстоятелства, на планове или проекти, за които не може да 
се установи, че няма да окажат неблагоприятно въздействие 
върху Натура 2000 зона дори след въвеждането на мерки 
за смекчаване, и когато се прецени, че тези планове 
или проекти са от по-висш обществен интерес или няма 
алтернативни решения.

Компетентните национални власти одобряват плана или 
проекта в светлината на заключенията на ОС. Когато има 
основателни научни съмнения за липсата на неблагоприятни 
последици за целостта на зоната, свързани с разглеждания 
план или проект, компетентните власти трябва да откажат 
разрешение и/или да изискат прилагане на допълнителни 

Провеждане на Оценка за съвместимост

Както плановете (напр. Плана за минерални ресурси), така 
и отделните проекти могат да бъдат предмет на Оценка 
за съвместимост, съгласно Член 6 (3) от Директивата за 
местообитанията.

ОС следва да разгледа въздействието на Плана за минерални 
ресурси / проекта за добив, самостоятелно и в комбинация 
с други планове или проекти, върху целостта на зоните по 
Натура 2000. Тази процедура цели да:
•	 оцени напълно въздействието на планове или проекти, 
които вероятно ще окажат значително въздействие върху 
Натура 2000 зона;
•	 потвърди дали може да се изключи неблагоприятно 
въздействие върху целостта на зоната. Ако случаят не е такъв, 
планът или проектът могат да бъдат одобрени, само ако 
могат да се приложат мерки за смекчаване или изисквания 
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Възстановяване и компенсации 

ДПНЦ полага значителни усилия не само за намаляване 
на въздействието си, но и за да допринесе за опазване на 
биоразнообразието, в частност чрез възстановяване на 
площадките за добив и прилагане на компенсаторни мерки.

Рехабилитацията е процес на възстановяване на добивните 
площадки, който може да включва инженерни и екологични 
решения. Планът за рехабилитация обикновено е 
неразделна част от проекта за ДПНЦ и част от условията на 
разрешителното; ако е правилно планирана и изпълнена, 
тя може да допринесе за смекчаване на компенсацията на 
неблагоприятните ефекти.

Основният критерий дали рехабилитацията изпълнява 
изискванията за смекчаваща мярка по Член 6 (3) е дали по 
всяко време може се докаже, че е запазена целостта на 
зоната. По-специално:
•	 мярката за рехабилитация трябва да е насочена към 
засегнатите местообитания и/или видове (т. е. възстановяване 
на същия тип местообитание/вид);
•	 мярката за рехабилитация трябва да е насочена към 
засегнатата зона;
•	 рехабилитацията трябва да доведе до значително 
намаляване на продължителността, обхвата и интензивността 
на негативните ефекти. То трябва да се постигне за кратко 
време по време на добива.

Компенсаторните мерки са често ползвана практика 
от ДПНЦ за компенсиране на неизбежните въздействия 
на сектора върху биоразнообразието. Те могат да 
включват създаване, възстановяване или подобряване 
на местообитания, както и закупуването на терени с 
еквивалентно местообитание за по-дългосрочна защита. В 
някои случаи може да се налагат премествания на видове 
или растителни съобщества. Тези мерки дават известна 
възможност за компенсиране по смисъла на Член 6 (4) от 
Директивата за местообитанията, когато са изпълнени всички 
негови изисквания.

смекчаващи мерки, така че да отпадне основателното научно 
съмнение.

Ако въз основа на ОС не може да се установи, че план или 
проект не засяга неблагоприятно целостта на дадена зона, 
за всички последващи решения, свързани с продължаване 
на предложения проект, се прилагат разпоредбите на Член 6 
(4) от Директивата за местообитанията и се налагат условия, 
които трябва да бъдат изпълнени, преди да бъде получено 
разрешение от компетентните власти. Всеки, който иска да 
използва Член 6 (4), трябва да докаже, като предпоставка, че 
са изпълнени следните условия:
•	 предложената за одобрение алтернатива е най-малко 
вредна за целостта на Натура 2000 зоната по отношение на 
определящите я характеристики и няма друга алтернатива, 
която да не се отрази неблагоприятно на целостта на тази или 
друга Натура 2000 зона;
•	 съществуват наложителни причини от първостепенен 
интерес по отношение на човешкото здраве и обществената 
безопасност или първостепенни благоприятни последици за 
околната среда, или поради други императивни причини, и 
ако преди да бъде дадено одобрение на плана или проекта, е 
дадено становище на Комисията;
•	 приети са всички необходими компенсаторни мерки, за да 
се гарантира, че целостта на мрежата Натура 2000 е защитена.

Компенсаторните мерки трябва да:
•	 допринасят за опазването на естествените местообитания 
и видове от интерес за Общността в рамките на съответния 
биогеографски регион или в рамките на същия ареал, 
миграционен път или зона за зимуване на видовете птици 
(т. е. в случай на зони, определени съгласно Директивата за 
птиците) в съответната държава-членка;
•	 разглеждат, в сравними пропорции, местообитанията 
и видовете от интерес на Общността, които са засегнати 
отрицателно;
•	 предоставят екологични функции, сравними с тези, които 
са обосновали избора на първоначалната зона, особено по 
отношение на адекватното географско разпределение.
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ДПНЦ в морските Натура 2000 зони

Добивът на инертни материали в морските зони става все 
по-важен. Пясъкът и чакълът съставляват по-голямата част 
от материалите, драгирани от морето, но има и други, като 
метални руди и утаечни скали, съдържащи черупки.

Морското пространствено планиране е ключов инструмент 
за оптимизиране на използването на морското пространство 
в полза на икономическото развитие и морската среда. 
Възприемането на зониране дава възможност за въвеждане 
на добив на инертни материали от морето в съществуваща 
многофункционална среда по стратегически начин, чрез 
идентифициране на зони, в които драгирането вероятно ще 
бъде по-подходящо или приемливо.

Добивът на инертни материали може да има потенциално 
въздействие върху морската среда, чрез отстраняване на 
бентоса, повишена мътност на водата, промени в състава 
на седиментите, промени в хидродинамиката / преноса на 
седименти и т. н. Значимостта и степента на въздействията 
зависят от редица фактори, включително местоположението 
на зоната на добив; естеството на повърхността и 
седимента; крайбрежните процеси; вида, метода, скоростта, 
количеството и интензитета на добива; и чувствителността на 
местообитанията и видовете, обитаващи Натура 2000 зоната.

Най-значимият ефект от драгирането е понижаването на 
морското дъно и отстраняването на дънните утайки, което 
води до временна промяна на топографията, състава и 
структурата на седиментите, което от своя страна води до 
разрушаване на бентосната биота. Проучванията показват 
от 30 до 80% загуби на видово разнообразие, плътност 
на популацията и биомаса на бентосни безгръбначни 
в драгираните площи; степента на загуба зависи от 
интензивността на драгирането в района като цяло. Тези 
загуби не са строго ограничени само до драгираната зона, 
тъй като разсейките, предизвикани от драгажните дейности, 
могат да стигнат на значително разстояние от площадката. 
Затова дори добив извън морски зони по Натура 2000 може 
да има косвено въздействие върху тях.

Някои видове са особено уязвими, особено ако добивът на 
инертни материали съвпада с териториите, в които те се 
размножават или мръстят. Основният риск от отлагания на 
разсейките е задушаване на хайвера в мръстилищата, напр. 
при херинга и пясъчна змиорка. Във връзка с хранителните 
вериги, които са критични за защитените видове, трябва да се 
вземат предвид и последиците от влошаването на бентосните 
съобщества. Например, пясъчните змиорки са ключов фактор 
в морските хранителни мрежи и са от особено значение за 
морските птици и бозайници.
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Примери за смекчаващи мерки при 
добив на инертни материали от 
морето
Периодът на интензивно драгиране е ограничен до 
определен брой часове за единица повърхност (ха).

За да се защитят чувствителни към безпокойства видове 
птици, не се предприемат дейности по драгиране в 
определени месеци на годината.

Не се предприема драгиране, когато морските 
бозайници, които са изключително чувствителни към 
безпокойства, се размножават и отглеждат малките си.

Около специални чувствителни територии са 
разположени достатъчно големи буферни зони, които не 
се използват.

За да се сведе до минимум площта на драгираното 
морско дъно и следователно екологичният отпечатък, 
площадките са относително малки. Във всяка концесия 
е разрешен ограничен брой площадки. Само когато 
една площадка се закрие, може да се отвори нова. Не е 
разрешено връщане към предишни драгажни площадки, 
за да се осигури оптимално естествено възстановяване.

Дълбочината на драгиране на седимента е ограничена.

За да се намалят разсейките, драгата насочва преливника 
в морето под дъното на съда.

Основни препоръки
За да се постигне цялостен ефективен и ефикасен процес 
на оценка и изпълнение на дейностите на ДПНЦ е 
необходимо:

изготвяне на план за мониторинг, за да се провери 
ефикасността на превантивните, смекчаващи, и ако е 
необходимо, компенсаторни мерки;

сътрудничество между компетентните власти и 
инвеститорите, за обсъждане на ограниченията и 
намиране на най-подходящите решения за всеки отделен 
случай;

ранни и редовни консултации между компетентните 
власти, проектантите и съответните заинтересовани 
страни;

вземане предвид на съществуващите разпоредби за 
защита на видовете съгласно Директивите за птиците и 
местообитанията.
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Примери
СЗЗ, обявена в кариера

СЗЗ Dubnické štrkovisko се намира в район, в който 
промишлено е добиван чакъл в река Вах (Словакия). 
Благодарение на непълен добив (т. е. оставяне на малки 
острови) е създаден природен обект. След прекратяването 
на добива се наблюдава бързо естествено възстановяване, 
което е довело до създаването на висококачествена зона за 
птиците. В Словакия тази зона (около 60 ха) е едно от трите 
най-добри гнездови местообитания на вида Sterna hirundo, 
вид от Директивата за птиците, зависещ от подходящото 
управление на естествената сукцесия, което в този случай 
се извършва от държавата или от неправителствени 
организации. Шест други вида гнездящи птици обитават 
зоната, включително Ixobrychus minutus и Porzana porzana.

Древната кариера се използва и по време на миграции, и за 
зимуване. Мястото запазва екологичните си характеристики, 
въпреки че е част от одобрен добивен район, и се намира 
в силно променена от човека среда, в близост до град и 
магистрала.

Министерство на околната среда, Словакия, 2008.

Добри практики за драгиране на инертни 
материали от морето

Морските инертни материали играят важна роля в 
осигуряването на висококачествени суровини, както за 
британската строителна индустрия, така и за укрепване 
на крайбрежието. Площите за драгиране са отдадени за 
ползване на The Crown Estate след обширна Оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) и процес на 
консултации със заинтересованите страни. Тези процеси 
преди са регулирани от Групи на общините и местното 
самоуправление (CLG) и Министерството на околната среда, 
храните и селскостопанските въпроси (Defra), а сега от 
Агенцията по морско дело и рибарство (MFA), изпълнителна 
агенция на Defra.

През 2002 г. Правителството предостави допълнителен 
източник на финансиране чрез налагането на такса върху 
първичните инертни материали, както от сушата, така и от 
морски източници. Този Фонд от такси върху инертните 
материали за устойчивост (ALSF) има четири основни цели:
•	 Намаляване на търсенето на първични инертни материали;
•	 Насърчаване на екологосъобразни добив и транспорт;
•	 Справяне с последствията за околната среда от добива на 
инертни материали в миналото;
•	 Компенсиране на местните общности за последствията от 
добива на инертни материали.

Добив на инертни материали от морето: Помощ при 
определяне на добри практики. Материали от конференция: 
Септември 2006. Редактори: Newell and Garner
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Насоки за Плана за минерални ресурси в Англия

Декларациите за политиката за минералите определят 
националните политики за Плана за минерални ресурси 
в Англия. За различните видове материали (инертни 
материали, глина за тухли, естествен строителен и покривен 
камък, нефт и газ) са предвидени специфични цели. 

Когато се предлага добив на минерали в границите или в 
непосредствена близост до Натура 2000 зона, или когато 
има вероятност зона да се засегне значително, трябва да се 
вземат предвид конкретните Декларации и ръководства за 
политиката на планиране. Те установяват ясни правила и 
условия за развитие на планираните дейности. Определят се 
ролите и отговорностите на органа за планиране, проектанта 
и Natural England.

Ръководствата обхващат съдържанието на ОС, 
възможностите за обществено обсъждане, оценката на 
алтернативните решения, разглеждането на императивни 
причини от първостепенен обществен интерес и условията за 
прилагане на компенсаторни мерки.

Националната политика за планиране очертава как отделните 
Органи за планиране на минералните ресурси (ОПМР) трябва 
да изготвят Плана за минерални ресурси. Всеки ОПМР изготвя 
Рамка за развитие на минерални ресурси, която трябва да:
•	 посочи местонахождението на важни за биологичното 
разнообразие обекти, като прави йерархично разграничение 
между зони с международно, национално, регионално и 
местно значение; и
•	 определи области или зони за възстановяване, или за 
създаване на нови приоритетни местообитания, които 
допринасят за регионалните цели.

http://www.communities.gov.uk/publications/
planningandbuilding/mineralspolicystatement5

Смекчаващи мерки за летящи катерици

В Югозападна Финландия е проектирана и разрешена 
златна мина, включваща открит и подземен рудник. Според 
проучване, извършено в допълнение към Оценката на 
въздействието върху околната среда, в района обитават 
1 - 3 мъжки и 3 размножаващи се женски летящи катерици 
(Pteromys volans), най-важният бозайник в зоната, защитен 
съгласно Директивата за местообитанията. Всяка 
индивидуална територия е изследвана в детайли, отчитайки 
възможните връзки между тях и други местообитания на 
летящи катерици извън зоната на мините. Най-близката 
Натура 2000 зона се намира на 5 км от мината.

Инвеститорът е попълнил документацията си за защита на 
летящата катерица, след консултации с регионалните органи 
по околната среда. Условията на разрешителното включват, 
наред с другото, следните предписания:
•	 Разстоянието между ръба на открития рудник и най-
близкото гнездово дърво трябва да бъде най-малко 40 м. 
Гората между гнездовите дървета и открития рудник не 
трябва да се сече, с изключение на 5 метрова ивица между 
ръба на рудника и гората, където са разрешени сечи от 
съображения за безопасност. Така ще бъде запазена горска 
зона с 40 м ширина между гнездовото дърво на територия 1 и 
ръба на открития рудник.
•	 Размножителните и хранителните дървета в териториите 
на летящата катерица в района не трябва да се секат и около 
гнездовите дървета трябва да се запазва достатъчно гора за 
убежища. В зоната на мината не трябва да се сече гората по 
трасетата на вида.

Euromines (Polar Mining Oy, Вамала, Финландия).



Допълнителна литература
Настоящата публикация представлява резюме на 
Ръководството на ЕК относно „Добивът на минерални 
суровини за неенергийни цели и Натура 2000“: http://
ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/
neei_report_bg.pdf

Комисията е изготвила ръководства, които да помогнат на 
хората да разберат и прилагат процедурата за Оценка за 
съвместимост. Те са достъпни на страницата на Комисията 
за Натура 2000: http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/management/guidance_en.htm

Управление на зоните по Натура 2000: Разпоредбите на Член 
6 от Директивата за местообитанията 92/43/EEC 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
management/docs/art6/Provisions_Art_6_nov_2018_bg.pdf

Директива за местообитанията: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?uri=CELEX:31992L0043

Директива за птиците: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
BG/TXT/?uri=CELEX:32009L0147

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

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