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ЦЕЛ НА ДОКУМЕНТА 
 
 
 
Настоящият документ съдържа насоки и представя поредица от практически казуси 
относно начина, по който водноелектрическите централи могат да функционират в 
съответствие с изискванията на Директивата за местообитанията и Директивата за 
птиците. Той разглежда видовете въздействия, които могат да възникнат в 
следствие на дейността на водноелектрически централи, и онагледява, чрез 
поредица примери от практиката, как въздействието на водноелектрическите 
централи може да бъде избегнато или най-малко сведено до минимум при широк 
диапазон от различни условия.   
 
В по-общ план, неговата цел е да действа като посредник за засилване на 
полезните взаимодействия между политиките и практиките на ЕС в областта на 
енергетиката, природата и водите, за да може целите на ЕС да бъдат постигнати по 
по-координиран и, когато е възможно, взаимно допълващ се начин. 
 
В глава 1 е направен общ преглед на политиката и законодателната уредба на ЕС, в 
чиито рамки се очаква да работят водноелектрическите централи в Европа. 
Основните разпоредби на Директивата за местообитанията и на Директивата за 
птиците са накратко обобщени, както и връзката им с Рамковата директива за 
водите и директивите за ОВОС и за СЕО.  
 
В глава 2 се описва като цяло лошото състояние на речните и езерните екосистеми 
в ЕС, както и техните основни видове натиск и заплахи, преди да се пристъпи към 
разглеждане на обхвата на въздействието, което водноелектрическата енергия 
може да окаже върху сладководните екосистеми, подчертавайки значението на 
потенциалните кумулативни въздействия в частност.   
 
Оцеляването на значителен брой видове от европейската дива флора и фауна, 
включително около 400 сладководни вида, защитени съгласно Директивата за 
птиците и Директивата за местообитанията, зависи от речните и езерните 
екосистеми. Въпреки това, понастоящем повечето реки в Европа са в много 
влошено състояние и са подложени на огромен натиск от страна на широк спектър 
от социално-икономически дейности (включително производство на 
водноелектрическа енергия).  
 
От последните доклади относно състоянието на околната среда1 става ясно, че още 
много трябва да се направи, за да се постигнат целите на Рамковата директива за 
водите и на двете директиви за опазване на природата. Това може да се постигне 
само ако се дава приоритет не само на предотвратяването на по-нататъшното 
влошаване на състоянието на реките ни, но и на активното възстановяване на 
тяхното екологично състояние и премахването, или поне значителното намаляване, 
на натиска и заплахите, пред които са изправени. 
 
В глава 3 се разглеждат начините, по които това може да бъде постигнато, като това 
е илюстрирано с примери за добри практики за екологично възстановяване от целия 
ЕС.  
 

                                                           
1 https://www.eea.europa.eu/soer 
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В глава 4 се обръща специално внимание на необходимостта от стратегическо 
планиране и изготвяне на повече интегрирани планове и проекти за 
водноелектрически централи, които отчитат екологичните изисквания на реката още 
в началото на процеса на планиране и, когато е възможно, включват и мерки за 
подобряване на екологичното състояние на реката. 
 
По-нататък в документа се описва подробно (глава 5) процедурата, която трябва да 
се следва при извършването на подходяща оценка за съвместимост на план или 
проект за водноелектрическа централа съгласно член 6 от Директивата за 
местообитанията. Представени са разяснения по някои основни аспекти на този 
процес на одобрение и връзката му с други процедури за извършване на екологична 
оценка. Опитът е показал неведнъж, че проблемите с процеса на одобрение от 
член 6 много често са причинени от некачествени и непълни оценки. 
 
Насоките са предназначени предимно за използване от компетентни органи, 
възложители на проекти и консултанти. Те също така са от интерес за 
неправителствени организации и други заинтересовани страни, които работят в 
сектора за производство на водноелектрическа енергия. Документът е изготвен 
след консултация с органите на държавата членка, както и редица основни 
заинтересовани страни и групи, всички от които предоставиха ценна обратна връзка 
по различните проекти. 
 
Предвидено е настоящият документ да бъде обвързан с текста на Директивата за 
местообитанията и Директивата за птиците, както и с по-цялостните принципи, 
залегнали в основата на политиката на ЕС в областта на околната среда и 
водноелектрическата енергия. Процедурите за добри практики и предложените 
методики не са с нормативен характер, а по-скоро тяхната цел е да предоставят 
полезни съвети, идеи и предложения въз основа на дискусии с представители на 
отрасъла, национални и международни органи, НПО, научни експерти и други 
заинтересовани страни. 
 
Документът отразява единствено възгледите на Комисията и не е с 
правнообвързващ характер. Окончателното тълкуване на директивите на ЕС е от 
компетенциите на Съда на Европейския съюз. Когато е уместно е включена 
съществуващата европейска съдебна практика. Следователно, най-добре е 
настоящото ръководство да се чете заедно със съществуващите общи насоки и 
съответните решения на Съда на Европейския съюз по отношение на двете 

директиви2. 

 
  

                                                           
2 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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1. ПОЛИТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА НА ЕС 
 

 

Водноелектрическата енергия играе основна роля за прилагането на Директивата за 
енергията от възобновяеми източници3 и за допринасяне за постигането на 
енергийните цели на ЕС за периода 2020-2030 г. Както при всички други водни 
дейности, производството на водноелектрическа енергия трябва да спазва 
изискванията на законодателството на ЕС в областта на околната среда, което е 
въведено, за да защити и възстанови реките и езерата в Европа. Тези правни 
изисквания са посочени в Рамковата директива за водите, Директивата за 
наводненията, Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, както и 
директивите за оценка на околната среда (Директивата за оценка на въздействието 
върху околната среда — ОВОС и Директивата за стратегическата екологична 
оценка — СЕО).   
 
Настоящата глава обобщава някои от основните разпоредби на тези закони на ЕС, 
които са от значение за водноелектрическата енергия. Акцентът е поставен най-
вече върху двете директиви за опазване на природата, тъй като това е основната 
тема на настоящия документ. 
 

 

1.1 Директивите за птиците и местообитанията 
 

Европейските реки са основен източник на биологично разнообразие и важна част 
от нашето богато природно наследство. Те обаче са претърпели сериозни промени 
през последните десетилетия. Това намалява тяхната устойчивост и капацитета им 
за поддържане на природата и дивата флора и фауна. Повечето реки понастоящем 
се намират във влошено състояние и се нуждаят от възстановяване. 
 
Признавайки тревожната загуба на биоразнообразие в Европа, държавните и 
правителствени ръководители от ЕС си поставиха амбициозната цел да спрат и 
постигнат обрат по отношение на тази загуба до 2020 г.  През май 2011 г. Комисията 
прие стратегия за биологичното разнообразие на ЕС до 2020 г.4, която определя 

политическата рамка за постигането на тази цел. През април 2017 г. беше даден 
ход на нов план за действие,5 насочен към бързо подобряване на практическото 
прилагане на директивите за местообитанията и птиците и за ускоряване на 
напредъка в постигането на целта на ЕС за 2020 г. за спиране и обръщане на 
процеса на загуба на биологично разнообразие и екосистемни услуги. 
 
Директивите за птиците и местообитанията са основните елементи на политиката 
на ЕС за опазване на природата и биологичното разнообразие. Те дават 
възможност на всички държави — членки на ЕС, да работят заедно, въз основа на 
обща законодателна рамка, за опазването на най-застрашените, уязвими и ценни 
видове и местообитания в целия им естествен ареал в ЕС, независимо от 
политическите или административните граници. 
 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive . 
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm . 
5 План за действие на ЕС за природата, хората и икономиката: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm . 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
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Общата цел на двете директиви е да се гарантира, че видовете и типовете 
местообитания, които те защитават, се поддържат и се възстановяват до 

благоприятен природозащитен статус6 в рамките на естествения им ареал в 

ЕС. 
 
Тази цел е определена в положителен смисъл и е насочена към благоприятна 
ситуация, която трябва да бъде постигната и поддържана. Поради това тя 
надхвърля основното изискване за предотвратяване на влошаване. 
 

Определение за благоприятен природозащитен статус (БСЗ) съгласно 
Директивата за местообитанията 
 
Член 1 
 
природозащитен статус на естествено местообитание означава съвкупността от 
въздействия върху естественото местообитание и характерните за него видове, 
които могат да повлияят дългосрочно на естественото му разпространение, 
структура и функции, както и на дългосрочното оцеляване на характерните видове в 
рамките на територията на ЕС. 
 
Състоянието на запазване на дадено естествено местообитание се счита за 
„благоприятно“, 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 

 състоянието на запазване на характерните за него видове е благоприятно. 
 
Природозащитен статус на вид означава съвкупността от въздействия, които 
могат дългосрочно да повлияят върху разпространението и гъстотата на 
популациите на съответните видове на територията на ЕС. 
 
Състоянието на запазване се счита за „благоприятно“, 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 план, 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. 

 

 
 

                                                           
6 Вж. член 2 от Директивата за местообитанията. „Мерките, взети в изпълнение на настоящата 

директива, имат за цел да запазят или възстановят благоприятния природозащитен статус на 

естествените местообитания и видовете диви животни и растения от интерес за Общността." 

Понятието „благоприятен природозащитен статус" не се споменава в Директивата за птиците, 

но съществуват аналогични изисквания за специални защитени зони. 
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За да се постигне тази цел, директивите на ЕС за опазване на природата изискват 
от държавите членки да прилагат два основни вида мерки, по-специално по 
отношение на: 
 

 Определянето и запазването на основните зони за опазването на видовете и 
на типовете местообитания, изброени в приложение I и II към Директивата за 
местообитанията и приложение I към Директивата за птиците, и за опазването на 
всички редовно срещащи се мигриращи птици. Тези зони съставляват мрежата 
„Натура 2000“ на ЕС, която понастоящем съдържа над 27 500 зони. Езерните и 
речните екосистеми представляват около 4 % от общата площ на „Натура 2000“ 
(Европейска агенция за околна среда, 2010 г. за ЕС 27). 

 Създаването на защитен режим за всички видове диви европейски птици и други 
видове, изброени в приложение IV към Директивата за местообитанията. Тези 
мерки се прилагат в целия естествен район на разпространение на видовете в 
ЕС, т.е. както в рамките на, така и извън защитените зони като „Натура 
2000“. 

 

Разпоредби за опазване на зони по „Натура 2000“ 
 
Опазването и управлението на зоните по „Натура 2000“ се урежда от 
разпоредбите на член 6 от Директивата за местообитанията, който също така 
определя връзката между запазването на зоните и други видове земеползване, като 
например производството на водноелектрическа енергия във и в близост до 
района7.  
 
Член 6 се разделя на два вида мерки: 
 

 Първата се отнася до управлението на опазването на всички зони по „Натура 
2000“ и определянето на цели на съхранение за тези зони. Тя изисква от 
държавите членки: 

а) да разработят и приложат положителни мерки за опазване, които да 
отговарят на екологичните изисквания на типовете местообитания от 
приложение I и видовете от приложение II, срещащи се в тези зони (член 6, 
параграф 1); и 
б) да вземат подходящи мерки за предотвратяване на влошаването на 
състоянието на типовете местообитания и местообитанията на видовете, или 
всякакво значително обезпокояване на видовете в тези зони (член 6, 
параграф 2). 

 
Директивата за местообитанията препоръчва разработването на планове за 
управление по „Натура 2000„ като средство за определяне на необходимите 
мерки за опазване на зоните по „Натура 2000“ по открит и прозрачен начин. Те 
са полезен инструмент за определяне на целите на съхранение и за 
подпомагане на изграждането на консенсус по решения за управление на 
територията между всички заинтересовани страни и групи. Те също така 
предоставят механизъм за включване на мерки за опазване за „Натура 2000“ 
към по-широката програма от мерки на Рамковата директива за водите. 

 

                                                           
7 Подробности за всички налични насоки относно управлението на „Натура 2000“ са предоставени 

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

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/index_en.htm
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 Вторият вид мярка (по член 6, параграф 3) се отнася до процедурата за оценка 
за всеки план или проект, който може да засегне една или повече зони по 
„Натура 2000" (вж. глава 5 за повече подробности). По същество, процедурата 
за оценка изисква всеки план или проект, който може да окаже значително 
въздействие върху дадена зона по „Натура 2000“, да премине подходяща оценка 
за съвместимост, в която тези влияния да бъдат подробно проучени, с оглед на 
целите на съхранение на зоната. 
 
Компетентният орган може да одобри плана или проекта, само ако, въз основа 
на резултатите от подходящата оценка за съвместимост, е установил, че той 
няма да има неблагоприятно въздействие върху целостта на засегнатата зона. 
Важно е да се отбележи, че тежестта пада върху това да се демонстрира 
отсъствието (а не на наличието) на значителни отрицателни въздействия. 

 
При извънредни обстоятелства, може да се направи позоваване на дерогация 
(член 6, параграф 4), за да се одобри план или проект, който има 
неблагоприятно въздействие върху целостта на зона по „Натура 2000“, ако може 
да се докаже, че е налице липса на по-слабо увреждащи алтернативи и планът 
или проектът се счита за необходим поради наложителни причини от по-важен 
обществен интерес. В подобни случаи трябва да се предприемат подходящи 
компенсаторни мерки, които да осигурят запазване на цялостната съгласуваност 
на мрежата „Натура 2000“. 

 
Важно е да се отбележи, че процедурата за изготвяне на оценка съгласно 
Директивата за местообитанията не е същата като предвидената по директивите 
за ОВОС и СЕО8 и член 4, параграф 7 от РДВ, дори ако в идеалния случай 
следва да бъдат взаимно интегрирани или поне да се координират. 

 
Разпоредби за опазване на видовете 

 
Вторият набор от разпоредби на директивите за опазване на природата засяга 
опазването на определени видове в целия им естествен район на 
разпространение в ЕС, т.е. независимо от това дали са в или извън зоните по 
„Натура 2000“. Мерките за опазване на видовете се прилагат за видовете, изброени 
в приложение IV към Директивата за местообитанията, и всички видове диви птици 
в ЕС. Точните условия са определени в член 5 от Директивата за птиците и 
членове 12 (за животни) и 13 (за растения) от Директивата за местообитанията. 

 
По същество, по отношение на тези видове, държавите членки са длъжни да 
забранят: 

 умишленото им обезпокояване през периодите на размножаване, отглеждане 
на малките, презимуване и миграция; 

 повреждането или унищожаването на места за размножаване или почивка; 

 умишленото унищожаване на гнезда или яйца, или изкореняване или 
унищожаване на защитени растения. 

 
Дерогации от разпоредбите за защита на видовете са разрешени само в ограничени 
случаи, като например за предотвратяване на сериозни увреждания на реколта или 
добитък, или в интерес на общественото здраве и безопасност, при условие че няма 

                                                           
8 Уеб страници на Комисията относно ОВОС и СЕО — http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-

legalcontext.htm иhttp://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm


  12 

друго задоволително решение 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 член 16 от Директивата за 
местообитанията9.  
 
Разпоредбите за защита на видовете са от голямо значение за 
водноелектрическите централи, които извършват дейност и извън зоните по 
„Натура 2000“. Те имат за цел да гарантират, че никакви нови обекти няма да 
унищожат местата за размножаване и почивка на която и да е дива птица или който 
и да е от видовете, изброени в приложение IV към Директивата за местообитанията, 
освен ако те не са поискали от компетентните органи позоваване на дерогация, в 
съответствие с условията на директивите. Тази разпоредба може да бъде от 
особено значение за водноелектрическите централи, разположени по река, в които 
се отглеждат мигриращи видове, като например мигриращи птици или риби (напр. 
атлантическа есетра Acipenser sturio или вретенарка Zingel asper, и двете от които 
са посочени в приложение IV към Директивата за местообитанията). 
 

1.2 Рамковата директива за водите 
 
Рамковата директива за водите (РДВ) създава рамка за опазване и устойчиво 
управление на вътрешнотериториалните повърхностни води (реки и езера), 
преходните води (естуари), крайбрежните води и подземните води. Целта ѝ е да 
гарантира, че всички водни обекти отговарят на изискванията за „добро състояние“ 
по правило до 2015 г. (с изключение на силно модифицирани и изкуствени водни 
обекти, при които целта е да се постигне добър екологичен потенциал). Подобно на 
директивите за опазване на природата, РДВ излиза извън основните изисквания за 
предотвратяване на допълнителното влошаване на водните обекти и земните 
екосистеми и влажните зони, зависими директно от водната екосистема. 
 
За да подпомогне постигането на тази цел, РДВ изисква от държавите членки да 
изготвят планове за управление на речните басейни за всеки район на речен 
басейн. В директивата се предвижда цикличен процес, според който плановете за 
управление на речните басейни се изготвят, прилагат и преразглеждат на всеки 6 
години. 
 
 

1.3 Координация между РДВ и двете директиви за опазване на 

природата 
 
Рамковата директива за водите и двете директиви за опазване на природата са 
тясно свързани помежду си, тъй като и двете имат за цел опазването и 
възстановяването на сладководните екосистеми на Европа. Поради това те следва 
да се прилагат по координиран начин, за да се гарантира, че действат по 
интегриран начин. По-долу са посочени някои от основните точки на 
взаимодействие между РДВ и двете директиви за опазване на природата, които са 

                                                           
9 Документ с насоки на Комисията за стриктната защита на животинските видове от значение 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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от значение за водноелектрическите централи в частност и които са извлечени от 
списъка с често задавани въпроси на Комисията относно връзките между Рамковата 
директива за водите и директивите за опазване на природата10. 
 
Отделни цели на РДВ и директивите за опазване на природата 

РДВ и директивите за опазване на природата са насочени, поне отчасти, към една и 
съща тематика и имат до голяма степен сходни амбиции да се гарантира спиране 
на влошаването на реките и да се подобри състоянието на водните екосистеми 
Въпреки това, докато общите им цели са сходни, техните специфични цели все пак 
са различни, дори и да са тясно свързани помежду си. 
 
Целта на РДВ е да опазва и да подобрява качеството на всички повърхностни и 
подземни води, за да се постигне добро състояние или потенциал, и за да се 
избегне влошаване на качеството. Директивите за птиците и местообитанията, от 
друга страна, целят защитата, запазването и възстановяването на определени 
видове и типове местообитания, за да могат да постигнат благоприятен 
природозащитен статус в рамките на естествения им район на разпространение в 
ЕС. 
 
Постигането на добро екологично състояние съгласно РДВ обикновено спомага за 
постигане на целите на съхранение на зависими от водите местообитания и видове 
по „Натура 2000“, и обратно. Въпреки това, изискването за „добро екологично 
състояние“ се отнася до водни обекти, докато благоприятният природозащитен 
статус се отнася до специфични типове местообитания и видове. 
 
Следователно, постигането на добро екологично състояние невинаги е достатъчно 
за достигане на благоприятен природозащитен статус, дори ако всички водни 
обекти постигнат добро екологично състояние. Поради това може да е необходимо 
да се приложат допълнителни мерки за опазване с цел постигане на целите на 
съхранение на зоните по „Натура 2000“ по отношение на видовете и типовете 
местообитания, за които тя е определена. 
 
Това е изрично признато в РДВ. Според член 4, параграф 2 от РДВ „в случай че за 
един и същ воден обект е приложима повече от една цел […], трябва да бъде 
приложена по-строгата“. Например, ако дадена зона по „Натура 2000“ е 
определена за видри или сладководни бисерни миди, може също така да бъде 
необходимо да се регулира прекомерният улов, дори ако това не е необходимо за 
постигане на добро екологично състояние съгласно РДВ. 
 
В идеалния случай, тези допълнителни изисквания следва да бъдат включени, или 
най-малкото посочени, в плана за управление на речния басейн съгласно РДВ чрез 
специфични разпоредби, отнасящи се до защитени зони, за да се гарантира 
съгласуваност (и да се избегнат конфликти) между мерките по РДВ и мерките по 
„Натура 2000" (вж. член 4, параграф 1, буква в)). 

 

 

                                                           
10 Вж. „Често задавани въпроси“ на Комисията относно РДВ и директивите за опазване на 

природата: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FAQ-WFD%20final.pdf. 
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Силно модифицирани водни обекти или изкуствени водни обекти и „Натура 2000“ 

 
Съгласно член 4, параграф 3 от РДВ, някои водни обекти, чиито физически 
характеристики са значително модифицирани от човешка дейност, могат да бъдат 
определени като силно модифицирани водни обекти, при условие че изпълняват 
всички разпоредби на член 4, параграф 311. Водните обекти, създадени от човешка 

дейност, на място, на което преди не е съществувал воден обект (напр. язовир или 
изкуствен плавателен канал), могат да бъдат определени като изкуствени водни 
обекти.  
 
За силно модифицирани водни обекти или изкуствени водни обекти, целта на РДВ 
за „добър екологичен потенциал" се прилага (вместо добро екологично състояние), 
ако изискванията за по-либерални цели като „умерен екологичен потенциал“ не са 
приложими. С прости думи, това означава най-доброто възможно екологично 
състояние, което е съвместимо със законното използване, което е в основата на 
това определяне като силно модифициран воден обект или изкуствен воден обект12.  
 
Силно модифициран воден обект или изкуствен воден обект може също така да 
бъде определен като зона по „Натура 2000“, ако в него има видове или типове 
местообитания, изброени в приложение I към Директивата за птиците или в 
приложения I или II към Директивата за местообитанията. В тези случаи, за този вид 
или местообитание е необходимо да се приложат и подходящи мерки за опазване, в 
съответствие с целите на съхранение на зоната. Отново, тези мерки могат да бъдат 
по-стриктни, отколкото изискваните за постигане на „добър екологичен потенциал“. 
Те също следва да бъдат интегрирани в плановете за управление на речните 
басейни по РДВ чрез специални разпоредби относно защитените зони (вж. член 4, 
параграф 1, буква в), във връзка с член 4, параграф 2). 
 
Оценяване на ново благоустрояване съгласно РДВ 

 
Подобно на директивите за опазване на природата, РДВ съдържа конкретни 
разпоредби за оценка на ново благоустрояване на водни обекти. Според член 4, 
параграф 7 от РДВ, органите могат да одобрят изключения за нови модификации и 
устойчиви човешки дейности по развитието, които водят до влошаване на 
състоянието на водния обект или пречат на постигането на добро екологично 
състояние или потенциал, или добро състояние на подземните води при 
определени условия. Това потенциално включва и нови обекти, свързани с 

водноелектрически централи13.  

 
Ако благоустрояването може да засегне както цел на РДВ, така и зона по „Натура 
2000", тогава трябва да се предприемат процедурата по член 4, параграф 7 от РДВ 
и процедурата за оценка по „Натура 2000“ съгласно член 6, параграф 3 от 

                                                           
11 Силно модифицирани водни обекти са обекти, чийто характер е значително променен вследствие 

на физически изменения от човешка дейност и, следователно, не могат да спазят изискванията за 

„добро екологично състояние“ (ДЕС). . 
12 По-подробна информация относно специфичните изисквания може да бъде получена от Документ 

с насоки относно ОСИ № 4 за „Установяване и определяне на силно модифицирани и изкуствени 

водни обекти“. 
13 За съдебната практика относно прилагането на член 4, параграф 7, вж. решения на Съда по дела 

C-461/13 и C-346/14. 
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Директивата за местообитанията (в идеалния случай, по координиран или 
интегриран начин). Всяка от тях има различна правна насоченост: едната ще оцени 
дали има вероятност проектът да застраши постигането на основните цели на РДВ, 
а другата — дали той ще окаже неблагоприятно въздействие върху целостта на 
зоната по „Натура 2000“. Това обаче не пречи някои аспекти от оценката да бъдат 
координирани, напр. чрез проучвания и консултации. 
 
В РДВ е посочено ясно, че благоустрояването не може да продължи, ако не 
съответства на останалото законодателство на ЕС в областта на околната среда. С 
други думи, ако проектът не застрашава постигането на целите на РДВ, но 
оказва неблагоприятно въздействие върху целостта на зона по „Натура 2000“, 
тогава той не може да бъде одобрен по РДВ, освен ако не бъде прието и 
освобождаване съгласно член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията. 
Разяснения относно прилагането на член 4, параграф 7 от РДВ относно 
освобождаванията от екологичните цели, включително връзката с директивите за 
опазване на природата, са дадени в Документ с насоки относно ОСИ № 36 за 
член 4, параграф 7 от РДВ, който е одобрен през 2017 г14..  
 

Опазване на сладководната бисерна мида в ирландските речни подбасейни 
 
Сладководната бисерна мида Margaritifera margaritifera е едно от най-
дългоживеещите безгръбначни на земята. Поради сложната ѝ история и нуждата ѝ 
да е в близост до естествени, чисти течащи води, тя е вид, който е основен 
биологичен показател за качеството на речните екосистеми. Видът е защитен 
съгласно Директивата на ЕС за местообитанията, но е в неблагоприятен 
природозащитен статус на цялата територия на Ирландия. Утаяването или 
утаяването с обогатяване с хранителни вещества са установени като основните 
причини за това. 
 
През 2009 г. е разработено национално законодателство, което да подпомогне 
постигането на благоприятен природозащитен статус за сладководната бисерна 
мида. Това законодателство определя задължителни цели за качество на 
околната среда за местообитанията на сладководната бисерна мида в рамките 
на зоните по „Натура 2000“. В него също така се изисква плановете за 
управление на подбасейна да бъдат изготвени заедно с програма от мерки. 
Целта на тези планове е да се разгледат проблемите в целия водосборен 
басейн, които допринасят за изчезването на вида. Използваният формат е 
идентичен с този на плановете за управление на речните басейни съгласно РДВ, 
така че планове за управление на подбасейни да могат да функционират в рамките 
на плановете за управление на речните басейни на по-късен етап. 
 
В Ирландия, тесните връзки между директивите за птиците и местообитанията и 
РДВ са подчертани на ранен етап. През 2009 г., Националната техническа 
координационна група за Рамковата директива за водите учредява подкомитет — 
Националната работна група за опазване, която следва да е заета с 
разработването на аспектите по опазването на природата по РДВ. Основната 
цел на работната група е да гарантира, че това разработване на аспектите по 
опазването на природата по Рамковата директива за водите е добре 
координирано и подкрепяно в Ирландия, и да улесни ефективната комуникация 
между съответните замесени държавни агенции. 

                                                           
14 Документ с насоки относно ОСИ № 36 за член 4 от РДВ: https://circabc.europa.eu/sd/a/e0352ec3-

9f3b-4d91-bdbb-939185be3e89/CIS_Guidance_Article_4_7_FINAL.PDF 
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За плановете за подбасейна за сладководни бисерни миди, групата изиграва 
ключова роля по отношение на рафинирането и по-нататъшното разработване на 
национален пакет („набор от инструменти“) от стандартни мерки за 
водосборните области със сладководни бисерни миди, които са практични, 
функционални и разходно-ефективни. Тя също така разглежда плановете, за да 
гарантира тяхната практичност и ефективност, и установява пропуски в политиката 
и насоките, които биха затруднили тяхното прилагане. 
 
http://www.wfdireland.ie/docs/5_FreshwaterPearlMusselPlans/ 
http://kerrylife.ie 
http://www.environ.ie/en/Environment/Water/WaterQuality/WaterFrameworkDirective/ 
 

1.4 Директивата за наводненията 
 
През ноември 2007 г. беше приета Директива 2007/60/ЕО. Тя определя рамка за 
оценка и управление на риска от наводнения и изисква от държавите членки да 
изготвят: 
 

 Карти на районите под заплаха и с риск от наводнения, които показват 
установените райони с риск от наводнения по речни басейни (или друга 
договорена единица площ на управление). На тези карти следва да са показани 
също така потенциалните неблагоприятни последици, свързвани с различни 
сценарии на наводнения, включително информация за потенциални източници 
на замърсяване на околната среда в резултат от наводнения, както и защитени 
територии в тези райони, като например зони по „Натура 2000" (краен срок: 
декември 2013 г.). 
 

 Планове за управление на риска от наводнения за управление и намаляване на 
потенциалните неблагоприятни последици от наводнения. Тези планове следва 
да включват набор от мерки с определен приоритет, насочени към всички 
аспекти от управлението на риска от наводнения — от предотвратяване и 
защита до готовност — като се вземат предвид характеристиките на конкретния 
речен басейн или подбасейн (краен срок: декември 2015 г.). 

 
Дейностите по Директивата за наводненията трябва да са в съответствие с 
изискванията на директивите за опазване на природата. Например, ако съществува 
риск дадена мярка за защита от наводнения да засегне една или повече зони по 
„Натура 2000", тя също трябва да следва процедурата по член 6 от Директивата за 
местообитанията, и следва да бъде извършена подходяща оценка за съвместимост, 
която да оцени потенциалните въздействия на плана или проекта върху целостта на 
зоната(ите) по „Натура 2000“. 
 

1.5 Директивите за СЕО и ОВОС 
 
Директивата за СЕО 

 
Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и 
програми върху околната среда („Директива за СЕО“) има за цел да осигури високо 
равнище на защита на околната среда. Тя цели да го постигне като гарантира, че 



  17 

последиците на някои планове и програми върху околната среда се установяват, 
оценяват и вземат предвид по време на тяхното изготвяне и преди тяхното 
приемане. 
 
Стратегическата оценка на околната среда е задължителна за редица планове и 
програми, които определят рамката за бъдещо съгласие за разработването на 
проекти, включени в Директивата за ОВОС. Тя е задължителна и за всички 
планове или програми, които, поради своето вероятно значимо въздействие 
върху зони по „Натура 2000“, изискват оценка съгласно член 6, параграф 3 от 
Директивата за местообитанията. 
 
В рамките на процедурата за СЕО, от държавите членки се изисква да изготвят 
доклад за околната среда, който оценява вероятните значителни екологични 
въздействия на плановете и програмите, както и въздействията на всички разумни 
алтернативи. Освен това, те трябва да се консултират с органите, които, по силата 
на своите специфични отговорности в областта на околната среда, има вероятност 
да са засегнати от екологичните въздействия на изпълнението на плановете и 
програмите (например органите в областта на околната среда), и обществеността.  
 
Консултацията следва да бъде навременна и ефективна, позволявайки на органите 
по опазване на околната среда и на обществеността да изразят мнението си за 
проекта на плана или програмата, както и за придружаващия ги екологичен доклад, 
преди планът или програмата да бъдат приети. Процесът на разработване на СЕО 
е предвиден да бъде координиран с разработването на плана, водещ до 
включването на екологичните съображения в окончателната версия на този план. 
 
В крайна сметка СЕО има за цел да насърчи един по-цялостен и ефективен подход 
към териториално планиране, при който екологичните съображения, включително 
биологичното разнообразие, се вземат предвид на много по-ранен етап в процеса 
на планиране и на много по-стратегическо ниво. Това трябва да доведе до по-малко 
конфликти по-нататък на равнище отделни проекти. Освен това, то позволява по-
уместното разполагане на бъдещите обекти на разстояние от зони на потенциален 
конфликт, като например зоните по „Натура 2000". 
 
Директивата за ОВОС 

 
Докато процедурата за СЕО се отнася за планове и програми, Директивата за 
ОВОС 2011/92/ЕС, изменена с Директива 2014/52/ЕС (наричана „Директивата за 
ОВОС“), е за отделни публични и частни проекти. Следователно, съгласието за 
разработване на проект,15 който има вероятност да окаже значително въздействие 
върху околната среда, следва да се предоставя само след като вероятните 
въздействия на проекта върху околната среда бъдат оценени.   
 
В Директивата за ОВОС се прави разграничение между проекти, за които се изисква 
задължителна ОВОС („проекти по приложение I“16), и такива, за които органите на 

                                                           
15 В Директивата за ОВОС „проект“ се определя като извършването на строителни работи или 

изграждане на инсталации или схеми или друга намеса в естествената околна среда и ландшафта. 
16 Проектите, които попадат в обхвата на приложение I, включват проекти за „язовири и други 

съоръжения, предназначени за задържане или постоянно съхранение на вода, където новото или 

допълнителното количество задържана или съхранявана вода надхвърля 10 милиона кубични 

метра". . 



  18 

държавите членки трябва да определят дали има вероятност проектите да окажат 
значително въздействие („проекти по приложение II“). Това се постига чрез 
процедура за „скрининг“, която взема предвид критериите, посочени в 
приложение III от Директивата. Повечето инсталации за производство на 
водноелектрическа енергия са проекти по приложение II17.  
 
 

1.6 Връзката между СЕО, ОВОС и член 6, параграф 3 от Директивата 

за местообитанията 
 
Съгласно Директивата за ОВОС (изменена с Директива 2014/52/ЕС), координирана 
и/или обща процедура следва да се извърши, ако оценката на даден проект се 
изисква съгласно Директивата за ОВОС и директивите за опазване на природата. 
Комисията публикува насоки относно създаването на координирани и/или общи 
процедури за проекти,18 които едновременно трябва да бъдат оценени съгласно 
Директивата за ОВОС, Директивата за местообитанията, Директивата за птиците, 
Рамковата директива за водите и директивите за емисиите от промишлеността. 

 
В рамките на координираната процедура, държавите членки трябва да координират 
различните индивидуални оценки на въздействието върху околната среда на даден 
проект, изисквани от съответното законодателство на Съюза, като определят 
компетентен орган за тази цел. В рамките на общата процедура, държавите членки 
трябва да осигурят една оценка на въздействието върху околната среда на даден 
проект, изисквана от съответното законодателство на Съюза. 
 
Въпреки това, подходящата оценка за съвместимост съгласно 
законодателството на ЕС за опазване на природата следва да остане ясно 
разграничена и различима част от общия екологичен доклад. Това е така, тъй 
като подходящата оценка за съвместимост по Директивата за местообитанията 
измерва различни аспекти на природната среда и има различни критерии за 
определяне на „значимост“, в сравнение с ОВОС/СЕО. ОВОС/СЕО вземат под 
внимание всички аспекти на околната среда, включително биологичното 
разнообразие, докато оценката по директивите за опазване на природата е 
съсредоточена по-специално върху възможното въздействие върху биологичните 
видове и типовете местообитания, за които е била определена зоната по „Натура 
2000“. 
 
Наблюдава се също така разлика по отношение на резултата от всяка оценка. С 
оценките по директивите за СЕО и ОВОС се определят процедурни изисквания, но 
не се установяват задължителни екологични стандарти. Резултатът от оценката по 
Директивата за местообитанията, от друга страна, обвързва незабавно 
компетентния орган и обуславя неговото окончателно решение.   
С други думи, ако подходящата оценка за съвместимост не може да установи, че 
планът или проектът няма да окажат неблагоприятно въздействие върху целостта 
на дадена зона по „Натура 2000“, органът не може да одобри плана или проекта 
във вида, в който са предложени, освен ако — в изключителни случаи — те не 
отговарят на условията на процедурата по дерогация съгласно член 6, параграф 4. 

                                                           
17 Проектите, попадащи в обхвата на приложение II, включват язовири и други съоръжения за 

събиране и съхраняване на вода за продължително време (проекти, невключени в приложение I). 
18 ОВ C 273, 27.7.2016 г., стр. 1-6. 
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Ако трябва да се направи оценка съгласно Директивата за местообитанията, Съдът 
на Европейския съюз пояснява, че Директивата за СЕО следва да се прилага сама 

по себе си за планове и програми19. 

 
Документ с насоки „Рационализиране на процедурите за оценка на 
въздействието върху околната среда за енергийни инфраструктурни 'проекти 
от общ интерес' (ПОИ)" 
 
Подобно на всички други проекти за развитие, водноелектрическата енергия е обект 
на редица процедури за оценка на околната среда. Комисията е публикувала насоки 
относно начините за рационализиране на тези различни процедури, по-специално 
за проекти от интерес за Общността (ПОИ) съгласно Регламента за 
трансевропейската енергийна мрежа (Ten-E), като в същото време се гарантира 
максимално равнище на защита на околната среда в съответствие с европейското 
законодателство в областта на околната среда. 
 
В насоките на Комисията са отправени редица препоръки, които, въпреки че са 
създадени във връзка с ПОИ, също са от значение за всички енергийни планове или 
проекти, включително обекти, свързани с водноелектрическа енергия. Препоръките 
са съсредоточени по-специално върху: 

 Ранно планиране, „изготвяне на пътна карта“ и определяне на обхвата на 
оценките; 

 Ранна и ефективна интеграция на екологичните оценки и на другите 
изисквания, свързани с околната среда; 

 Координация на процедурите и сроковете; 

 Събиране на данни, обмен на данни и контрол на качеството; 

 Трансгранично сътрудничество, и 

 Своевременно и ефективно участие на обществеността. 
 
 http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf   
 
 
 
  

                                                           
19 C-177/11, EU:C:2012:378, т. 19—24. 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf
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2. Сладководни екосистеми и водноелектрическа енергия в 

ЕС 

2.1 Състояние на речните и езерните екосистеми в ЕС 
 
Сложността на структурите и силно динамичният характер на реките и езерата ги 
превръщат в изключително богати екосистеми, които са източник на енергия — или 
в настоящия случай на вода — за обширни части от заобикалящите ги райони. 
Освен че са ценни местообитания сами по себе си, те служат като жизненоважни 
екологични коридори, способстващи за разпространението и мигрирането на 
видовете на големи разстояния. Те също така отговарят за развитието на богата 
мозайка от взаимосвързани и зависими от водата влажни зони, като заливни гори, 
блата, тресавища, влажни ливади, всяка от които допълнително обогатява тяхното 
цялостното биологично разнообразие. 
 
Оцеляването на значителен брой видове от европейската дива флора и фауна, 
включително около 400 сладководни вида, защитени съгласно Директивата за 
птиците и Директивата за местообитанията, зависи от речните и езерните 
екосистеми. Като цяло, езерата и реките обхващат около 4 % от земната площ на 
„Натура 2000“ (около 31 560 km² — площ, която е по-голяма от Белгия), която е 
определена за видове като атлантическата сьомга Salmo salar, видрата Lutra lutra, 
земеродното рибарче Alcedo atthis, сладководния прав рак Austropotamobius pallipes, 
седефената мида (Unio crassus), както и типовете местообитания, като например 
предпланински реки, алувиални гори, влажни ливади, влажни тревисти местности и 
тресавища. 
 
Освен това, реките са жизненоважен многофункционален ресурс за европейската 
икономика и социалното благосъстояние, като обслужват голям брой различни 
сектори и доставят важни стоки и услуги на обществото. Въпреки това, тяхното 
интензивното използване излага този ценен ресурс на огромен натиск през 
последните 150 години, като резултатът от това е, че само малък брой от големите 
реки понастоящем се намират в напълно естествено състояние. Освен излагането 
на различни степени на замърсяване и високото натоварване с хранителни 
вещества, което е довело до значително влошаване на качеството на водата, много 
реки са претърпели също така и значителни промени в хидроморфологията, 
естествената динамика и свързаността между екосистемите.  
 
През 2015 г. в доклада на Европейската агенция за околната среда относно 
състоянието на околната среда в Европа20 се заключава, че повече от половината 
от реките и езерата в Европа не са постигнали добро екологично състояние или 
потенциал. През 2009 г. само 43 % от повърхностните водни обекти са били в добро 
или много добро екологично състояние. Не се очакваше ситуацията да се подобри 
особено до 2015 г., с очакване едва 53 % от водните обекти да постигнат добро 
екологично състояние. Тези цифри са твърде далеч от целите, заложени в РДВ. 

 
По отношение на защитените сладководни видове и местообитания в ЕС, 
положението е още по-сериозно. Според последния доклад на Комисията за 
състоянието на околната среда, във връзка със състоянието на запазване на 
местообитанията и видовете, защитени съгласно двете директиви в областта на 

                                                           
20 http://www.eea.europa.eu/soer . 

http://www.eea.europa.eu/soer
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околната среда, за периода 2007—2012 г.21, почти три четвърти от сладководните 
видове (74 %) и сладководните типове местообитания (73 %) са били в 
неблагоприятно незадоволително или неблагоприятно лошо състояние. За разлика 
от тях, едва 17 % и 16 % съответно са били в благоприятно състояние. 
 

Природозащитен статус Природозащитен статус 
а) Видове (5615 оценки) б) Местообитания (94 оценки) 

 

 

  Благоприятно    Неизвестно 

  Неблагоприятно незадоволително  Неблагоприятно лошо 

 
Природозащитен статус и тенденции при видовете (а) и местообитанията (б), свързани с 
речните и езерните екосистеми. Източник ЕАОС, 2015б, член 17 доклади и оценки. 

 
Като цяло лошото състояние на европейските реки е сериозна причина за 
безпокойство. Ясно е, че много от европейските реки са в силно влошено състояние 
и че още много трябва да се направи, за да се постигнат целите на РДВ и на двете 
директиви за опазване на природата. Това може да се постигне само ако 
приоритетът не е единствено да се предотврати тяхното по-нататъшното 
влошаване, но също така активно да бъде подобрено екологичното им 
състояние. 
  

                                                           
21 http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu. 
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2.2 Видове натиск и заплахи за сладководните екосистеми на Европа 
 
Водните обекти са подложени на натиск от широк кръг дейности. По-специално, 
хидроморфологичният натиск оказва голямо въздействие и засяга повече от 40 % от 
речните и преходните водни обекти. Въз основа на първата характеристика на 
речните басейни във връзка с РДВ22, повечето държави — членки на ЕС, посочиха, 
че най-значим е натискът, свързан с градското развитие, защитата от наводнения, 
производството на енергия, включително водноелектрическа енергия, 
корабоплаването по вътрешните водни пътища, коригирането на речните корита и 
отводняването за целите на селското стопанство, като той засяга 
хидроморфологичното състояние на водните обекти в най-голяма степен. 
 
Реки натиск 

 

Реки 
въздействия 

 
 

Без натиск (22) Без въздействия 
(19) 

Точкови източници 

(22) 

 

Обогатяване с 
органични 
вещества (16) 

Дифузни източници 
(22) 
 

Обогатяване с 
хранителни 
елементи (19) 

 Замърсяване (18) 
 

 
Водочерпене (19) 
 

Повишаване на 
киселинността 
(10) 

Хидроморфология 
(22) 
 

Променени 
местообитания 
(16) 

Друг вид натиск (19) 
 

Други 
въздействия (14) 

  Процент водни обекти   Процент водни обекти 

 
Значими видове натиск (вляво) и въздействия (вдясно) за реки; броят на държавите 
членки, които са включени, е посочен в скоби (Водите в Европа — оценка на състоянието 
и видовете натиск 2012 г.) 

 
По отношение на заплахите и видовете натиск върху сладководните обекти по 
„Натура 2000", докладът за състоянието на околната среда определя „промените в 
условията на водните обекти“ като най-често срещани до момента, в сравнение с 
другите заплахи и натиск. 
  

                                                           
22 Съобщение на Комисията: Към устойчиво управление на водите в Европейския съюз — Първи 

етап от прилагането на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО [COM(2007) 128 окончателен]. 
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Фигура 4.37 Първите 10 (% честота) на най-високо класираните видове натиск и заплахи за видовете 
(Директива за местообитанията), свързани с речните и езерните екосистеми 

 
J02 Промени в условията 
на водните обекти 

 

 
J03 Други промени в 
екосистемите 

H01 Замърсяване на 
повърхностни води 

 
I01 Инвазивни чужди 
видове 

 
A02 Промяна на 
практиките за отглеждане 
на култури 

 
K03 Междувидови 
отношения във фауната 

F02 Риболов и добив на 
водни ресурси 

 
A07 Употреба на 
„пестициди“ в селското 
стопанство 

 
D01 Пътища, железопътни 
линии и пътеки 

K02 Редуване на 
растителност/Еволюция 
на биоценозата 

      

Натиск Заплахи 
 
Доклад за състоянието на околната среда, ЕАОС, 2015 г. 
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Водноелектрическа енергия в ЕС 

 
Около 23 000 водноелектрически инсталации са били регистрирани в ЕС през 2011 г.  
Преобладаващата част (91 %) са малки (по-малко от 10 MWh) и генерират около 13 % от общото 
производство на електроенергия от водноелектрически централи. Големите водноелектрически 
централи, от друга страна, представляват едва 9 % от всички водноелектрически централи, а 

генерират около 87 % от общото производство на електроенергия от водноелектрически централи23. 

 
Водноелектрическите централи често са концентрирани в планински райони по технически причини, но 
оказват сериозно всеобхватно въздействие както върху големи, така и върху малки реки и езера в най-
различни области. При по-малките реки, дори изчерпването на малък поток или нарушаването на 
естествените екологични условия може да има сериозни отрицателни последици за реката. 
 
Най-често се използват следните водноелектрически централи: 
 
Хидрокинетични водноелектрически централи. В хидрокинетичните водноелектрически системи, 
производството на електроенергия се задвижва от съществуващият поток и спадът в релефа на 
дадена река. Този вид инсталация използва естественото течение на речното корито с цел генериране 
на електроенергия. Не е предвидено водата да се задържа и използва на по-късен етап.  Този вид е 
най-често използван за малки водноелектрически централи, но се среща и при големи централи. 
 
Акумулиращи хидрокинетични водноелектрически схеми: Водохранилището предоставя 
възможност за съхраняване на вода в периоди на слабо потребление и освобождаването ú по време 
на натоварени периоди. Следователно, производствената мощност е по-малко зависима от наличието 
на воден отток. Тези водохранилища могат да отговарят за дневно, сезонно или годишно съхранение, 
като по този начин могат да отговорят на върховото потребление на електроенергия и да улеснят 
интегрирането на различни производства на енергия от възобновяеми източници, например от вятърна 
енергия в енергийната система. 
 
Акумулиращи водноелектрически централи. Конвенционалната акумулираща централа има 
достатъчно голямо водохранилище, което позволява съхранението на вода по време на влажни и сухи 
сезони. Водата се съхранява зад язовирите и е на разположение на централата, ако и когато е 
необходимо. Такава централа може да се използва ефективно през цялата година, като централа за 
покриване на базовия товар или централа за покриване на върхов товар, според нуждите. 
 
Помпено-акумулиращи водноелектрически централи. Те са базирани на водохранилища, 
разположени на различна височина, което позволява генерирането на допълнителна електроенергия 
по време на периоди с върхово потребление. В периоди с ниско потребление, водата се изпомпва към 
по-високо разположеното водохранилище, а когато потреблението е голямо, тя се връща в долното 
през турбини. Помпено-акумулиращите водноелектрически централи не са изключени от Директивата 
за енергията от възобновяеми източници, но те не се вземат под внимание при статистическите данни 
за възобновяемите енергийни източници. 

 

                                                           
23 „Arcadis“ 2011 г.: Производство на водноелектрическа енергия в контекста на РДВ на ЕС. ГД 

„Околна среда“ на ЕК. 168 стр. 

http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-

pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-

N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsK

wiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&Cata

logueNumber=KH-30-13-438-EN-N 

Вж. съшо „Управление на водите, Рамкова директива за водите и водноелектрическа енергия. Обща 

стратегия за изпълнение - семинар". 

http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
http://bookshop.europa.eu/pl/hydropower-generation-in-the-context-of-the-eu-water-framework-directive-pbKH3013438/downloads/KH-30-13-438-EN-N/KH3013438ENN_002.pdf;pgid=y8dIS7GUWMdSR0EAlMEUUsWb0000A6euO_e0;sid=E0EKwHHfLLsKwiJMudqUZxP6sYJ2kNMcbxE=?FileName=KH3013438ENN_002.pdf&SKU=KH3013438ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-30-13-438-EN-N
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2.3 Въздействието на водноелектрическите централи върху 

сладководните екосистеми 
 
Степента на въздействие, което водноелектрическите централи могат да окажат 
върху видовете и типовете местообитания, които са защитени по двете директиви 
на ЕС за опазване на природата, ще се различава значително между отделните 
зони. То ще зависи от индивидуалните характеристики на реката, нейното 
физическо и екологично състояние — дали е с вече влошено състояние или все 
още е в естествен вид, дали е голяма или малка, планинска или низинна и т.н. — 
както и от вида и мащаба на водноелектрическите централи и видовете и 
местообитанията, за които зоната е била определена. Поради това е необходимо 
всяка централа да бъде разгледана като отделен случай. 
 
Тези въздействия могат да се проявят на всеки етап от жизнения цикъл на дадена 
водноелектрическа инсталация — от първоначалното й изграждане, до нейния 
ремонт, извеждане от експлоатация или ежедневното ѝ функциониране и 
управление. Те могат да доведат до загуба, влошаване и разпокъсаност на 
естествените местообитания и популациите на видове, чието съществуване зависи 
от тези местообитания. Значимостта на загубата зависи от мащаба на 
въздействието, както и от рядкостта и уязвимостта на засегнатите местообитания и 
видове. 
 
Останалата част от настоящата глава разглежда степените на въздействие, които 
водноелектрическата енергия може да има върху местообитанията и видовете по 
директивите на ЕС за опазване на природата в частност. Операторите, които са 
наясно с видовете въздействия и които разбират сложността на крайречните 
екосистеми, ще бъдат в по-добра позиция да гарантират, че техните дейности са 
съвместими с изискванията на РДВ и директивите за опазване на природата. Те 
също така ще бъдат в по-добра позиция да идентифицират потенциални ситуации, 
при които всички страни извличат полза, за да помогнат за възстановяването на 
реки с вече влошено състояние, когато това е възможно. 
 

 Промени в морфологията на реките и крайречните местообитания 
 
Всяко физическо изменение на водните обекти ще засегне нормалните хидроложки 
процеси и ще наруши екологичната непрекъснатост24 на сладководните системи, 
както надлъжно, така и странично, напр. като се прекъсва връзката на реките със 
заобикалящите ги заливни тераси и влажни зони, или посредством събиране на 
вода около електроцентралите. 
 
Най-очевидната форма на загуба на местообитания е прякото физическо 
унищожаване на самите местообитания, нагоре или надолу по течението или в 
заобикалящия ги район (напр. при усвояване на земя, наводняване, отстраняване 
на крайречна растителност или физически структури в реката). Но дори и без 
физическо усвояване на земя, нарушаването на естествените хидроморфологични 
процеси също може да наруши или промени биотичните и абиотичните условия, 
които са от жизненоважно значение за структурата и функционирането на 

                                                           
24 подробна информация е предоставена в Общата стратегия за изпълнение на Рамковата 

директива за водите, РДВ и хидроморфологичния натиск, технически доклад, Добра практика в 

управлението на екологичните въздействия на схемите за водна енергия. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf . 

https://circabc.europa.eu/sd/a/68065c2b-1b08-462d-9f07-413ae896ba67/HyMo_Technical_Report.pdf
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Range of impacts caused by different hydropower facilities Source: Veronika Koller-Kreimel 

 
 

местообитанието. Освен това, то може да доведе до колонизиране на 
местообитания с влошено състояние от инвазивни видове, които могат да изместят 
естествената фауна. 

 
 Пречки пред миграцията и разпространението на защитени видове 
 
Реките, езерата и крайречните зони изпълняват важна роля в разпространението и 
миграцията на сладководните видове и в по-ограничените придвижвания между 
различни места за хранене, размножаване, почивка и гнездене. Те служат за 
жизненоважни екологични коридори или места със свързващи функции в целия 
ландшафт. Всякакви пречки или затруднения по отношение на свободното им 
движение нагоре или надолу по течението, дори и да са дребни, могат да имат 
важни последици за оцеляването на тези видове.  
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Водноелектрическите инсталации могат да нарушат или предотвратят — било то 
пряко или непряко, разпространението и миграцията на видовете. Най-изразени са 
язовирите и преградените с бент водоеми, които представляват физическа пречка 
пред миграцията на рибите, тъй като пречат на движението им нагоре и надолу по 
реката. Това оказва сериозно въздействие върху оцеляването на редица 
сладководни видове, като води до фрагментиране, изолация и в крайна сметка 
изчезване на някои популации сладководни риби в частност. 
 
Въздействието е особено сериозно в случаите, в които има повече от една пречка в 
даден участък от реката. Дори при много малки структури или физически бариери, 
реките могат бързо да станат непроходими. Изкуствените канали също могат да се 
окажат пречка пред движението на определени видове, защото те преминават през 
и в последствие разпокъсват сухоземни местообитания. Те могат също така да 
създадат изкуствени връзки между водосборни райони, които могат да засилят 
разпространението на видове с неместен произход, което да навреди на местните 
видове.                                        
 
Въпреки че миграцията нагоре и надолу по течението е от значение за всички 
видове риби, непрекъснатостта е от съществено значение за мигриращите видове в 
частност. Миграцията нагоре по течението е от най-голямо значение за популациите 
на анадромни риби и миноги, като например Salmo salar, морски миноги Petromyzon 
marinus и Lampetra fluviatilis, или някои есетрови риби като Acipenser sturio, поради 
нуждата им от периодични (в оптималния случай - ежегодни) миграции на дълги 
разстояния. Миграцията надолу по течението е от основно значение за младите и 
възрастните екземпляри на катадромните риби, като например змиорката Anguilla 
anguilla, която е защитена съгласно Регламента за змиорките25.  
 
 

 Нарушаване на седиментната динамика 
 
Седиментите са естествена част от водните екосистеми и са от съществено 
значение за хидроложкото, геоморфологичното и екологичното функциониране на 
тези системи. Седиментите образуват различни местообитания, които подпомагат 
пряко и непряко широк кръг видове. В естествени условия, съществува постоянен 
пренос на седименти надолу по течението (основно чакъл), което поддържа 
екологичната структура и функция на реките. Напречните конструкции като бентове 
или язовири имат тенденция да нарушават естествената седиментна динамика. 
 
Големите водохранилища могат да блокират над 90 % от пристигащите седименти, 
което може да доведе до увеличаване на ерозията на речното корито и бреговете 
надолу по течението, както и до унищожаване на местни важни хидроморфологични 
структури като чакълени наноси. Поддръжката на бентове и язовири, включваща 
периодичното промиване на седименти (особено през лятото, когато има недостиг 
на вода) може също да бъде пагубна за местообитания и видове, ако не се 
управлява правилно. 
 
Нагоре по течението от даден язовир, във водохранилището или в преградени 
участъци, намаляването на капацитета за пренос на седименти е причина за 
натрупването на седимент, което може да окаже отрицателно въздействие върху 
видовете и местообитанията, например, като подпомага растежа на водорасли и 

                                                           
25 На разположение на следния електронен адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32007R1100. 
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други водни плевели, които заемат мястото на защитените видове. Натрупването на 
чакъл или други тинести седименти в речното корито или във водния стълб може да 
бъде особено пагубно за литофилните видове, като например липан Thymallus 
thymallus, които използват тези места като зони за размножаване за сладководната 
бисерна мида Margaritifera margaritifera и седефената мида Unio crassus. Това също 
е пагубно за видовете птици, като например дъждосвиреца или късокрилия кюкавец, 
които използват сухи чакълести зони за места за гнездене. 
 
 
Премахване на пречките в района на басейна на река Дунав 
 
Производството на водноелектрическа енергия отговаря за около 45 % от нарушаванията на 
непрекъснатостта на реките и местообитанията в района на басейна на река Дунав. Общо 
1688 бариери са разположени по реките в района, с водосборни области на повече от 4000 
km. Шестстотин (600) от тези бариери са язовири/бентове, 729 са склонове/первази, а 359 са 
класифицирани като друг вид пречки. Понастоящем е посочено, че 756 следва да бъдат 
оборудвани с функционални помощни средства за миграция на рибни видове. 932 
нарушавания на непрекъснатостта (55 %) създават проблеми за миграцията на рибите от 
2009 г. насам и понастоящем са класифицирани като оказващи значим натиск. Според 
последния План за управление на басейна на река Дунав (ПУБРД), дунавските държави 
планират да намалят значително нарушаванията на непрекъснатостта от язовири до 2021 г. 

  
 
 
 
 
 
Район на басейна на река Дунав: Нарушавания на непрекъснатостта на реката и 
местообитанията — (по-горе) настоящо положение 2015 г.; (1-ва карта) очаквани подобрения до 
2021 г. (2-ра карта) — Източник ПУБРД  
https://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published 

https://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published
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 Промени в режима на екологичния поток 
 
Екологичните потоци са жизненоважен механизъм за поддържане на основните 
процеси в здравите речни екосистеми, от които зависят защитените видове и 
местообитания в ЕС, както и за гарантиране на добро екологично състояние на 

водните обекти26. Промяната в екологичния поток може да намали или да влоши 

обхвата на водните местообитания, както и връзките им с крайречните 
местообитания. 
 
Твърде малкият воден отток, например, може да доведе до редица отрицателни 
въздействия, включително пресушаването на местата за хвърляне на хайвер на 
рибите и миногите, или предотвратяване на развитието на хайвера и младите 
екземпляри. Миграцията на рибите нагоре по течението може също да бъде 
възпрепятствана в ограничения обсег, поради запушвания от малките потоци или 
поради недостатъчни стимули за насърчаване на рибата да мигрира. 
 
Недостатъчната скорост на оттока в първоначалното речното корито може също да 
доведе до прегряване на водата и намаляване на кислорода (както е описано по-
горе). Това създава неподходящи условия на живот за редица видове като риби, 
ракообразни и миноги, двучерупчести мекотели, или водни кончета, които зависят 
от местообитанията с течаща вода. 

 
 Промени в режима на оттока, дължащи се водноелектрически централи с 

максимална производителност 
 
Силни колебания във водния отток могат 
да причинят значителни щети на 
видовете и местообитанията им, особено 
в малки реки. Прилагането на рязко 
повишаване на оттока с цел покриване на 
върховите ел. товари (ВЕТ) стресира 
организмите, живеещи в засегнатите 
части на водното течение, и най-вече 
тези, които не са в състояние да се 
справят с внезапни промени в нивото на 
водата, като например младите 
екземпляри или други бавнодвижещи се или статични организми (особено 
растителни видове). Режимът на рязко повишаване на оттока с цел покриване на 
ВЕТ оказва влияние и върху поведението на плячката на защитените видове и 
следователно оказва въздействие върху тяхното физическо състояние. 
 
Ефектът от рязкото повишаване на оттока с цел покриване на ВЕТ е особено 
сериозен през чувствителните периоди (напр. периоди на суша или студ) и 
придобива все по-голямо значение с оглед на изменението на климата. Друго 
неблагоприятно последствие от водноелектрическите централи с рязко повишаван 
отток често е доста различната (много по-ниската) температура на водата, която се 
изпуска по време на периода с върхови товари. Видовете, които са приспособени 

                                                           
26 „Екологичните потоци в прилагането на Рамковата директива за водите" — 

https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031 %20-

%20Ecological%20flows%20%28final%20version%29.pdf. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%20-%20Ecological%20flows%20(final%20version).pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%20-%20Ecological%20flows%20(final%20version).pdf


  30 

към постоянни температури на водата, не могат да оцелеят при внезапни промени, 
които траят по няколко часа на ден. 

 
 Промени в циклите на сезонните наводнения  
 
Понякога се използват мерки за модифициране на речните корита, за да може да се 
контролира по-добре водният отток. Намесите при контролирането на оттока могат 
да доведат до нарушаване на циклите на сезонните наводнения, което понякога 
води до напълно изчезване на целевите видове и типове местообитания, свързани 
с тези цикли. Примерите за засегнати местообитания включват алувиални гори, 
временни водни площи и U-образни езера и реки, както и свързаните с тях видове. 
 

 
RIPEAK — НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ НА ЕС: Реакции на 
крайречните гори към рязкото повишаване на оттока с цел покриване на ВЕТ: 
към устойчиво управление на водноелектрическата енергия 
 
Рязкото повишаване на оттока с цел покриване на ВЕТ се отнася до 
краткосрочните промени в речния отток, възникващи в рамките на един ден, които 
могат да бъде причинени от включването или изключването на водноелектрически 
турбини за производството на електроенергия в зависимост от промените в 
потреблението. В резултат на това речната хидрология надолу и нагоре по 
течението, хидравличните параметри, качеството на водите, морфологията на 
реките и, в крайна сметка — речната екосистема, се променят. Научните 
изследвания относно въздействието на рязкото повишаване на оттока с цел 
покриване на ВЕТ са недостатъчни и повечето са съсредоточени върху рибната 
фауна. Освен това не съществуват проучвания относно крайречната растителност. 
 
Рязкото повишаване на оттока с цел покриване на ВЕТ може да води до 
влошаване на подбора на крайречни видове и следователно засяга поддържането 
на крайречните популации. По този начин, чрез анализиране на покълването на 
семената и показателите на разсада е възможно да се определят 
взаимоотношенията между рязкото повишаване на оттока с цел покриване на ВЕТ 
и реакциите на растителността, които дават възможност да се определят 
количествено, съпоставят и прогнозират биологичните реакции към рязкото 
повишаване на оттока с цел покриване на ВЕТ. Тези взаимоотношения са от 
основно значение за обективното определяне на прагове, които способстват за 
минимизирането на екологичните въздействия от производството на 
водноелектрическа енергия, без да се причиняват значителни загуби за 
производството. 
 
Този проект има за цел да хвърли светлина върху устойчивото управление на 
реките, които са обект на производството на водноелектрическа енергия. За тази 
цел са планирани задълбочен преглед на литературата, анализ на дневни поточни 
серии, полеви опити и компютърно моделиране. Очакваният краен принос на 
проекта се изразява в: (1) нови хидроложки и екологични (т.е. крайречна 
растителност) показатели за въздействието на рязкото повишаване на оттока с 
цел покриване на ВЕТ, (2) нови хидроложки и екологични модели за количествено 
определяне на тези въздействия и (3) нови ефективни мерки за устойчива 
експлоатация на язовирите за производство на водноелектрическа енергия. 
 
http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-
forests-to-hydropeaking/ 

http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-forests-to-hydropeaking/
http://www.emg.umu.se/english/research/research-projects/responses-of-riparian-forests-to-hydropeaking/
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 Водни, химични и температурни промени 
 
Язовирите могат да променят коренно химическото качество, минералния състав и 
стойността на pH на реката нагоре и надолу по течението, например чрез 
натрупване на замърсители в седиментите. Всички тези промени оказват влияние 
върху състава на растителните и животинските видове в района. Организмите също 
се влияят от промените в температурата на водата и свързаните изменения на 
концентрацията на кислород. Водохранилищата могат да доведат до значително 
увеличение на температурата, но също така и до намаляване на температурата, ако 
водата се взема от дъното. 
 

 Нараняване и умъртвяване на отделни животни 
 
Рибите и другите видове, които преминават през дадена водноелектрическа 
централа, могат да бъдат наранени или умъртвени. Водноелектрическите централи 
могат да причинят27: 
 

- наранявания чрез физически контакт с направляващи лопатки, турбинни 
ротори или кожуха на турбина 

- щети, причинени от промени в налягането при преминаването през 
турбините 
 

- заклещване върху входни филтри или наранявания, причинени от машини за 
почистване 

- наранявания вследствие на интензивен поток и конструкции в преливниците 
- податливост на нападения от хищници поради загуба на ориентация. 

 
Степента на смъртност може да варира от 0 до 100 % за една водноелектрическа 
централа28. Много зависи от вида на рибите в района и от вида на 
водноелектрическата централа и използваните смекчаващи мерки. Процентът на 
смъртност, причинена от турбините, нараства с увеличаване на скоростта и броя 
роторни лопатки и с намаляване на разстоянието между лопатките (Каплан). 
Смъртността може да достигне 100 %, когато рибите преминават през турбини, 
които са главно в централи с високо налягане (напр. с турбина тип Пелтон). 

 
 Преместване и обезпокояване 
 
Строителните работи по реките могат да причинят обезпокояване на определени 
видове и да нарушат техните жизнени цикли както във, така и извън зоните по 
„Натура 2000“, по-специално при дънната фауна и флора, които зависят от доброто 
качество на водата. Това може да окаже влияние върху способността на видовете 
да се размножават, да се хранят, да почиват или да се разпространяват и да 
мигрират. 
 
Ако обезпокояването достигне значителни нива, то може да доведе до 
изключването на дадените видове от този район, а оттам и до напускане на 
местообитанието, или може да доведе до по-неуспешното им оцеляване и/или 

                                                           
27 „Arcadis“ 2011 г.: Производство на водноелектрическа енергия в контекста на РДВ на ЕС. ГД 
„Околна среда" на ЕК.168 стр. 
28 Позовавания: Фъргюсън, Абсолон, Карлсон и Сандфорд 2006. Сделка на Американското риболовно 
дружество [Transaction of the American Fisheries Society] 135:139-150). Калес и Грийнбърг 2009. 
Проучване и приложения на реките [River Research and Applications] 25:1268-1286. Gustafsson 2010. . 
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размножаване. При редките и застрашените видове дори слаби или временни 
обезпокоявания могат да окажат сериозно отражение върху тяхното дългосрочно 
оцеляване в района. Подобно положение би било несъвместимо с разпоредбите за 
защита на видовете в двете директиви за опазване на природата. 
 

 Въздействие върху сухоземни видове и местообитания 
 
Водноелектрическите централи могат да оказват въздействие не само върху 
сладководни видове и местообитания, но и върху сухоземните видове и 
местообитания. Това също може да се прояви по всяко време, например при 
строителството, извеждането от експлоатация или ремонта на водноелектрическата 
централа. То може също така да се бъде причинено от съответни инфраструктурни 
обекти като пътища за достъп, тръбопроводни трасета или електропроводи, 
предвидени да свързват водноелектрическото съоръжение с електроенергийната 
мрежа.   
 
В допълнение към загубата, влошаването на състоянието или разпокъсването на 
засегнатите местообитания, тези конструкции биха могли да причинят смъртта или 
значително обезпокояване на сухоземни видове. Птиците например могат да се 
сблъскат със и да бъдат поразени от електричен ток от въздушни линии или техните 
места за размножаване могат да бъдат сериозно обезпокоени от редовен трафик по 
пътищата за достъп. Тези въздействия могат да бъдат особено значими, когато 
водноелектрическата централа и прилежащите към нея инфраструктури са 
разположени по миграционни пътища или в тесни долини със скали, използвани от 
хищни птици, или в близост до важни влажни зони за птици. 
 
 

2.4 Кумулативни въздействия 
 

Както се посочва в доклада на ЕАОС за състоянието на околната среда, повечето 
европейски реки понастоящем се намират във влошено състояние и по-голямата 
част от тях са достигнали точка на насищане, когато вече не могат да приемат 
никакви нови обекти или дейности, без това да доведе до по-нататъшно значително 
влошаване на състоянието на реката. Следователно, специално внимание 
трябва да бъде отделено на оценяването на потенциалните кумулативни 
въздействия от страна на всякакви нови дейности, включително такива, които са 
свързани с водноелектрическите централи, разположени на реки като цяло и в 
зоните от „Натура 2000“ в частност. 
 
Оценката на кумулативните въздействия е особено важна в близост до естествени 
реки, и по-специално малки реки, които са уязвими към всякакви промени в тяхната 
хидроморфология. Дори една или две малки инсталации могат да доведат до 
неприемливо големи въздействия, които са в противоречие с правните изисквания 
на РДВ и на двете директиви за опазване на природата. 
 
Оценката на кумулативните въздействия следва да вземе под внимание всички 
водноелектрически централи и други обекти във водосборния район, независимо от 
това дали те са разположени във или извън зоните по „Натура 2000“. Може да се 
окаже, че един проект за водноелектрическа централа сам по себе си не оказва 
значително въздействие, но, ако неговият ефект се прибави към тези на други вече 
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съществуващи дейности или одобрени проекти, тяхното комбинирано въздействие 
може да бъде значително. 
 
Кумулативните въздействия често ще настъпят само с течение на времето. Поради 
това е важно по време на оценяването да бъдат разгледани всички планове или 
проекти. Това включва всички планове и проекти, одобрени в миналото, но които 
все още не са изпълнени или завършени, както и всички съществуващи източници 
на натиск и заплахи. В този контекст, наличната информация в плановете за 
управление на речните басейни по РДВ и плановете за управление по „Натура 
2000“ може да бъде полезна за това. 
 
Също така е важно да се отбележи, че вече одобрен план или проект не създава 
предимство за всякакви други планове или проекти, които биха могли да бъдат 
предложени в бъдеще. Например, ако изграждането на водноелектрическа 
централа не поражда значително въздействие и поради това е одобрено, 
одобрението не създава предимство за бъдещо изграждане на водноелектрически 
централи. Напротив, одобрението на този проект може да означава, че реката ще е 
достигнала своя капацитет и няма да бъде в състояние да понесе каквото и да било 
по-нататъшно благоустрояване, колкото и да е малко. 
 
В допълнение, оценката на кумулативните и комбинираните въздействия не е 
ограничена само до оценката на подобни видове планове или проекти в същия 
отрасъл. Всички други видове планове или проекти, които биха могли, в комбинация 
с плана или проекта, предмет на разглеждане, да окажат значително въздействие, 
следва да бъдат взети предвид по време на оценката. Потенциалното кумулативно 
въздействие следва да бъде оценено като се използват надеждни изходни данни, а 
не като се разчита единствено на качествени критерии. Те следва да бъдат оценени 
като неделима част от цялостната оценка и да не бъдат третирани като „страничен 
аспект“ в края на процеса на оценяване. 
 
Накрая, кумулативната оценка трябва също така да взема под внимание вече 
съществуващите инсталации по реката (т. нар. „предварително натоварване")29. 
Например, ако нов проект се планира с нова турбина, нейното въздействие трябва 
да се оценява в светлината на съществуващата водноелектрическа централа, дори 
ако тя е построена преди няколко десетилетия. Ако кумулативните въздействия са 
значителни, новият проект ще бъде отказан. 
 
 
Препоръки относно малките водноелектрически централи, Федерална агенция 
за околната среда на Германия 
 
В Германия около 80 % от използваемият водноелектрически потенциал вече е 
оползотворен. Технологичният потенциал също е изчерпан до голяма степен. Това 
беше отразено в относително ниските нива на подкрепа за използване на 
водноелектрическа енергия в програмите за подпомагане. Следователно, 
останалият използваем потенциал засяга основно малки, неразработени до 
момента, на практика необезпокоявани води. При все това, възможните вредни 
екологични въздействия върху малкото останали малки естествени водоеми в 
Германия е вероятно да бъдат значителни. 
 

                                                           
29 Решение на Съда на Европейския съюз C-142/16 
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Макроикономически анализ на разходите и ползите показва също, че 
икономическите разходи могат да бъдат значителни в сравнение с ползите. Колкото 
по-малък е капацитетът на инсталацията и по-естествен е водоемът, толкова по-
неблагоприятен е анализът на разходите и ползите.  Икономическите оценки 
показват, че, особено при малки водноелектрически централи с мощност до 
100 kW, във всичките три случая на ново строителство, модернизация и повторно 
пускане, разходите за производство на енергия са по-високи от процента на 
плащанията по Закона за енергията от възобновяеми източници. Поради това в 
много случаи, дори и при благоприятни условия, производството на 
електроенергия трудно може да бъде икономично. 
 
Икономическите съображения показват, че субсидия, която покрива 
експлоатационните разходи на малките водноелектрически централи — по-
специално централи с мощност под 100 kW — води до високи макроикономически 
разходи за избягване на емисиите на CO2. На фона на отрицателните екологични 
въздействия, по-нататъшното използване на потенциала на малките 
водноелектрически централи не е приоритет за опазването на климата. 
 
Като се имат предвид действащите правни разпоредби и изискванията на 
Рамковата директива на ЕО за водите, са направени следните препоръки: 

 Поради своята по-висока ефективност, на големите водноелектрически 
централи обикновено се дава предимство пред малките инсталации и 
микроинсталациите за вторично използване във води, които вече са 
разработени и преградени. При разработването на водноелектрически мощности 
следва да се обърне внимание на тяхното оптимизиране. 

 При практически необезпокоявани води, или при такива, при които се 
планира възстановяване на естественото им състояние, използването на 
водноелектрически централи следва да бъде отказано. 

 Изграждането и повторното пускане на малки водноелектрически централи е 
безпроблемно в съществуващи бентове, които не могат да бъдат 
разрушени, по-специално когато в същото време могат да бъдат постигнати 
екологични подобрения — например, възстановяване на свободното 
преминаване. 

 С възобновяването на дейността на инсталации, които понастоящем не са в 
експлоатация, и подновяването на правата върху водите, опасенията относно 
опазването на водите следва да бъдат разгледани по-подробно и следва да 
бъдат определени условия (например, функционални рибни проходи, структурно 
подсигурени динамични минимални водни потоци, изключване на внезапните 
наводнения надолу по течението от язовирите). 

 В случай на нови инсталации, преграждането на воден обект с цел 
пренасочване следва да се избягва. Следва да се избират строителни 
методи, които отклоняват използваните води по такъв начин, че да може да се 
запази свободното преминаване през и характера на водоема (напр. странично 
приемане на вода с отклоняваща структура във водния обект). Следва да бъдат 
издадени изисквания относно минималния отток и мерките за избягване на 
щети, причинени на рибите от турбините. Внезапните наводнения надолу по 
течението от язовирите следва да бъдат забранени. 
 

Резюме от: Водноелектрическите централи като източник на възобновяема 
енергия-правни и екологични аспекти-Umweltbundesamt [Hydroelectric Power Plants 
as a Source of Renewable Energy- legal and ecological aspects –Umweltbundesamt], 
ноември 2003 г. 
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2544.pdf  

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2544.pdf


  35 

 
 
 

2.5 Разграничение между значителни и незначителни въздействия 
 
Определянето на обхвата на въздействие върху видовете и местообитанията, за 
които има вероятност да бъдат засегнати от план или проект за изграждане на 
водноелектрическа централа, е първата стъпка от всяка оценка на въздействието. 
След това е необходимо да се определи дали въздействието е или не е значително 
с оглед на целите на съхранението на защитената зона по „Натура 2000“. Безспорно 
е, че оценката на значимостта трябва да се извърши за всеки случай поотделно, в 
зависимост от съответните видове и местообитания в зоната и точните 
характеристики на самия проект, както и на базата на надеждни научни експертни 
оценки (вж. глава 5). 
 
Загубата на няколко индивида може да бъде незначителна за някои биологични 
видове, но може да има сериозни последствия за други. Размерът на популацията, 
разпределението, районът на разпространение, размножителната стратегия и 
продължителността на живота оказват своето влияние върху значимостта на 
въздействията, и това ще е различно в различните зони по „Натура 2000“, дори ако 
те са предназначени за едни и същи видове. Взаимосвързаността на въздействията 
следва също да бъде взета предвид. Например, усвояването на земя само по себе 
си може да не е от значение за определен вид, но когато се комбинира с големи 
смущения в естествените речни потоци, въздействието може да стане значително. 
 
Оценката на значимостта следва да се извърши в подходящ географски мащаб. За 
мигриращите видове, които изминават много дълги разстояния (като например 
атлантическата сьомга Salmo salar), въздействието в определена територия може 
да има последствия за биологичните видове, срещащи се в по-обширен географски 
район (речен басейн). По подобен начин за местните биологични видове, които 
заемат големи територии или променящо се използване на местообитанията, може 
да е необходимо да се определят потенциалните въздействия в областен, а не в 
местен мащаб. 
 
Целите на съхранението на зоните по „Натура 2000“ също са от съществено 
значение, за да се определи дали е налице вероятно значително въздействие. Това 
е потвърдено от решението на Съда на Европейския съюз по делото Waddenzee30 , 
параграф 49, който гласи: „[...] когато планове или проекти, които не са 
непосредствено свързани с управлението на територията или не са необходими 
за него, крият риска да осуетят целите, свързани с опазването ѝ, трябва да се 
приеме, че те могат да окажат значително влияние върху тази територия. 
Оценката на този риск трябва да бъде извършена именно с оглед на 
специфичните природни характеристики и условия на територията, до която се 
отнася подобен план или проект."   
 
Подходящата оценка за съвместимост трябва да е базирана на най-добрите 
налични данни. Това може да изисква специализирани полеви изследвания или 
мониторингови програми известно време преди започването на проекта. 
Инвеститорите трябва да бъдат в състояние да предвидят това в плановете си и да 

                                                           
30 Решение на Съда на Европейския съюз C- C-127/02  
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гарантират, че съответните данни от биологично и хидроложко наблюдение 
включват информация относно всички важни аспекти (жизнен цикъл и сезонни 
колебания). Тези изследвания понякога могат да отнемат няколко години, преди да 
са в състояние да уловят в достатъчна степен жизнения цикъл на съответните 
видове и типове местообитания (вж. глава 5 за повече подробности). 
Насоки за определяне на прагове на значимост в Германия 

 
В Германия, както и на други места, поради високата степен на субективност е трудно да се оцени 
значимостта на въздействията върху целеви характеристики по „Натура 2000", които са в основата на 
подходящото оценяване. В резултат на това компетентните органи често не разполагат с достатъчна 
степен на научна сигурност, която е необходима за подкрепа на техните решения дали да разрешат 
даден план или проект. Това също така ги излага на риск от съдебно обжалване. За да разреши този 
проблем и да осигури по-уеднаквен и последователен подход за оценка на практическото значение на 
въздействието, Германската федерална агенция за опазване на природата (BfN) възложи 
научноизследователски проект, който да предостави научно изпитани правила и конвенции за всички 
типове местообитания и видове, изброени в директивите за птиците и местообитанията, които се 

намират в Германия31. Полученият документ с насоки беше публикуван през 2007 г. 

 
Документът изхожда от факта, че всяка постоянна загуба на типове местообитания и местообитания 
на видовете в зона по „Натура 2000“ следва да се счита за значително въздействие. Въпреки това, 
определено ниво на загуба може да бъде разглеждано като незначително за някои типове 
местообитания и видове, при определени условия. Ръководството предоставя научно съгласувани 
прагове и критерии за определяне на значимостта, които се основават на качествени и функционални 
аспекти — не само количествени критерии. 
 
Следователно, за да може дадено въздействие да се приеме за незначително, всички от следните 
условия трябва да бъдат изпълнени: 

- Специфичните характеристики на даденото местообитание/ местообитанието за видове или 
основните местообитания на типичните видове трябва да останат непроменени, 

- Ориентировъчните стойности за „количествена — абсолютна загуба на територия“ не са 
надвишени, 

- Допълнителните стойности за „количествена — относителна загуба на територия“ в размер на 
1 % не са надвишени, 

- Кумулативните въздействия с други проекти не надвишават посочените по-горе прагови 
стойности, и 

- Няма кумулативни въздействия с други фактори. 
 
За второто тире бяха разработени 7 класа за местообитания и 8 за видове, които осигуряват 
границите, в рамките на които се намират праговите стойности за всеки тип местообитание/вид; Бяха 
определени 3 прагови степени за всеки клас. На практика това означава, че за 21 от общо 91-те типа 
местообитания, които се срещат в Германия, никакъв вид загуба не е приемлив, докато за останалите 
местообитания известна загуба може да се счита за незначителна, ако тя е пропорционална на 
размера на класовете и степените. По отношение на 53-те вида от приложение II, не съществуват 
предварителни прагови стойности за 16 от тях, нито за 20 от 98-те вида по Директивата за птиците. С 
други думи, не е вероятно да има въздействие, което да е приемливо. Всички тези 

заключения/данни/прагове са предназначени да действат само ориентировъчно. Това означава, че 
за извършването на всяка подходяща оценка за съвместимост все още е необходим подход, 
съобразен с конкретния случай. 
След публикуването му, документът с насоки е успешно изпитан в германските съдилища и по 
настоящем се прилага в цялата страна.  http://www.bfn.de/0306_ffhvp.html    
 
 

 

                                                           
 

 

 
31 Lambrecht H., Trautner J. (2007) Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der 

Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. 

(Експертна информационна система и експертни правила за оценка на значимостта в рамките на 

подходяща оценка за съвместимост — Окончателен доклад, част „Експертни правила", 

окончателен статус, юни 2007 г., на немски език) 

http://www.bfn.de/0306_ffhvp.html
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Скали, използвани от експерти, лицензирани за извършването на подходящи 
оценки за съответствие в Чешката република 
 
Въпрос от практическо същество е свързан със скалата, използвана за оценка на 
значимостта на въздействията по време на подходящата оценка за съвместимост. 
Не съществува предписание, но на базата на дългогодишния практически опит е 
било препоръчано да се използва следната скала от експертите по оценки, които са 
лицензирани съгласно закона в Чешката република32: Значимостта на 

въздействието се оценява спрямо всяка целева характеристика на дадената зона. 
Ако въздействието на дори само една целева характеристика е обозначено с „-2“, 
това автоматично означава, че целостта на зоната е неблагоприятно засегната и за 
подобен проект не трябва да бъде издадено разрешително съгласно процедурата 
по член 6, параграф 3. 
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32 Тази скала е препоръчана на и използвана от експерти по оценки, лицензирани съгласно закона в 

Чешката република от 2007 г. - http://www.mzp.cz/cz/hodnoceni_vyznamnosti_vlivu_koncepci . 

Стойн
ост 

Термин Описание Примери 

-2 Значително 
неблагопри
ятно 
въздействи
е 

Значително неблагоприятно 
въздействие. 
Изключва изпълнение на 
плана/проекта 
Значително обезпокояване или 
разрушително въздействие върху 
местообитание или популация на вид 
или върху значителна част от тях; 
значително обезпокояване на 
екологичните изисквания на 
местообитанието или вида; значително 
въздействие върху местообитанието 
или естественото развитие на даден 
вид. При определени условия, 
въздействието може да бъде намалено 
чрез мерки за смекчаване. 

Прекъсване на 
миграционните 
пътища до местата 
за хвърляне на 
хайвер на 
анадромни видове 
Унищожаване на 
местообитание от 
наводняване, 
дължащо се на нов 
язовир. 
Хидроложки 
промени поради 
отклонение, което 
оказва съществено 
влияние върху 
популацията. 

-1 Умерено 
неблагопри
ятно 
въздействи
е 

Ограничено/умерено/незначително 
неблагоприятно въздействие. 
Изпълнението на плана/проекта не е 
изключено. 
Умерено смущаващо въздействие върху 
местообитание или популация на вид; 
умерено смущение на екологичните 
изисквания на местообитание или вид; 
незначително въздействие върху 
местообитанието или естественото 
развитие на даден вид. 
Премахването му чрез мерки за 
смекчаване е възможно, но прилагането 
на смекчаващи мерки не може да бъде 
приведено в изпълнение, освен ако 
националното законодателство 
предвижда друго. 

Модернизация — 
използване на 
технология, която е 
по-малко вредна за 
рибите, изграждане 
на рибни проходи 
при 
съществуващите 
бариери. 
Въздействие върху 
незначителни части 
от популацията. 
Влияние върху 
местообитанието, 
което е често 
срещано в 
околността. 

0 Нулево 
въздействи
е 

Планът/проектът не оказва видимо 
въздействие. 

Извън областта на 
възникване. 

+1 Умерено 
положителн
о 
въздействи
е 

Умерено положително въздействие 
върху местообитание или популация на 
вид; умерено подобрение на 
екологичните изисквания на 
местообитанието или вида; умерено 
положително въздействие върху 
местообитанието или естественото 
развитие на даден вид. 

Реконструкция на 
водноелектрически 
централи с 
максимална 
производителност в 
хидрокинетични 
водноелектрически 
централи без бент 
или язовир. 

http://www.mzp.cz/cz/hodnoceni_vyznamnosti_vlivu_koncepci
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+2 Значително 
положителн
о 
въздействи
е 

Значително положително въздействие 
върху местообитание или популация на 
вид; значително подобрение на 
екологичните изисквания на дадено 
местообитание или вид, значително 
положително въздействие върху 
местообитанието или естествено 
развитие на даден вид. 

Разрушаване на 
водноелектрическа 
централа. 
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3. Примери за добри практики за смекчаване на 

въздействията и прилагане на мерки за екологично 

възстановяване за водноелектрически централи 
 
 

3.1 Стремеж за постигане на най-доброто възможно екологично 

състояние на реките в контекста на водноелектрическите централи   
 
Както беше посочено в предишната глава, малко от големите европейски реки са 
останали в сравнително естествено състояние, след като с течение на времето са 
били физически променяни по най-различни причини, включително с цел 
производство на водноелектрическа енергия. Поради това, модернизирането на 
съществуващите водноелектрически централи следва да бъде с приоритет 
пред изграждането на нови централи, за да се подобри техния екологичен 
отпечатък.   
 
Редица мерки могат да бъдат предприети, за да се смекчат неблагоприятните 
въздействия на водноелектрическите централи върху речните екосистеми и 
околните местообитания и видове, и да се помогне за подобряването на техния 
природозащитен статус. Това е основна част от постигането на целите на РДВ и на 
двете директиви за опазване на природата. 
 
Следва да се търсят също така възможности за извеждане от експлоатация на 
неефективни или остарели инсталации и за тяхното цялостно премахване от 
речната система. Следва да се отбележи, че ако състоянието на даден воден обект 
е влошено от съществуваща инсталация, действието по подразбиране, което 
следва да бъде предприето съгласно РДВ, е свързано с възстановяването на 
реката до добро екологично състояние. Значителни физически изменения могат да 
бъдат правени, само ако те също така служат за постигането на законосъобразна 
цел, която не може да бъде постигната чрез други по-добри екологични варианти 
(вж. член 4, параграф 3 от РДВ за повече подробности относно изискванията за 
определяне на силно модифицирани водни обекти/изкуствени водни обекти 
(СМВО/ИВО) и съответните насоки). 
 
Възможностите за техническо модернизиране на водноелектрически инсталации и 
въвеждане на екологични мерки за възстановяване трябва да се оценяват за всеки 
отделен случай, като се вземат предвид техните кумулативни въздействия. Видът 
на екологичните мерки, които могат да бъдат приложени, ще зависи до голяма 
степен от местните обстоятелства, като например състоянието на реката, друг 
текущ натиск по реката и съоръженията, които вече са изградени, както и вида на 
съществуващите видове и местообитания. 
 
 

3.2 Справяне със съществуващите водноелектрически централи, 

които имат отрицателно въздействие върху зона по „Натура 2000“ 

 
Съществуващите водноелектрически съоръжения, разположени в, в близост до или 
оказващи отрицателно въздействие върху зони по „Натура 2000“, трябва по всяко 
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време да спазват разпоредбите на член 6, параграф 2 от Директивата за 
местообитанията. По-конкретно, член 6, параграф 2 налага задължение да се 
гарантира, че зоната не се влошава в сравнение със състоянието ѝ по времето 
когато е била първоначално определена за зона по „Натура 2000“. Това 
означава, че държавите членки следва да предприемат всички подходящи 
действия, които е логично да се очаква от тях да предприемат, за да се гарантира, 
че няма влошаване на състоянието на местообитанията и/или значително 
обезпокояване на видовете. 
 
Това означава, че държавите членки са правно задължени да:  
 

 разследват заплахите и натиска, предизвикани от присъствието на 
водноелектрически централи, върху видовете и типовете местообитания, за 
които е определена зоната, и  

 предприемат необходимите оздравителни мерки, в случай че 
съществуващият натиск причинява намаляване или влошаване на целевите 
видове и местообитания в областта.    

 
Съдът на Европейския съюз потвърди това изискване в делото Owenduff (C-

117/00)33, където постановява, че член 6, параграф 2 е бил нарушен поради това, че 

не са били приети мерки за предотвратяване на влошаването на състоянието на 
местообитания на видовете, за които е била определена СЗЗ. Няколко дела на 
Съда на ЕС34 поясниха допълнително вида на режима на правна защита, която 

трябва да се въведе за целите на член 4, параграфи 1 и 2 от Директивата за 
птиците и член 6, параграф 2 от Директивата за местообитанията. Те подчертават 
по-специално необходимостта правният режим да бъде конкретен, 
последователен и пълен, и да може да осигури устойчивото управление и 
ефикасната защита на засегнатите зони (C-293/07). 
 
Съдът също така установи нарушения в случаите, при които действащият режим е 
бил „твърде общ и не засяга конкретно СЗЗ или видовете, които живеят в нея“ 
(C-166/04), предприетите мерки са били „твърде частични, единични мерки, като 
само някои от тях благоприятстват опазването на съответните птичи 
популации, и поради това не представляват едно цяло“ (C-418/04), или СЗЗ са 
били подложени на „различни правни режими, които не предоставят достатъчна 
защита на СЗЗ“ (C-293/07). Той също така счита, че чисто административните или 
доброволни мерки не са били достатъчни за целите на член 6, параграф 2 (C-96/98). 
 
Следва да се отбележи, че за зоните по „Натура 2000“ член 6, параграф 1 от 
Директивата за местообитанията също така изисква от държавите членки да 
въведат мерки за опазване, които да отговарят на екологичните изисквания на 
типовете местообитания от приложение I и видовете от приложение II, срещащи се 
в тези зони. Това означава, че водноелектрическите инсталации трябва също да 
спазват всички по-амбициозни цели на съхранението, излизащи извън забраната за 
влошаване съгласно член 6, параграф 2.  Те следва също да бъдат включени в 
програмата от мерки в ПУРБ. 
 
Въпреки че не е задължително, Директивата за местообитанията насърчава 
органите, отговарящи за опазването на природата, да разработят планове за 

                                                           
33 вж. също C-75/01, C-418/04, C-508/04. 
34 Вж. също дела C-166/97, C-96/98, C-57/89, C-44/95, C-75/01, C-415/01, C-6/04, C-508/04, , C-
241/08, C-491/08, C-90/10. 
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управление по „Натура 2000“ в тясно сътрудничество с местни заинтересовани 
страни и засегнати собственици на земя, за да идентифицират заплахите и 
видовете натиск във всяка зона по „Натура 2000“ и заедно да определят 
необходимите мерки за опазване, които трябва да бъдат приложени. 
 
Добрата комуникация на операторите на водноелектрически централи с властите 
и/или органите, отговарящи за планирането на управлението, е от съществено 
значение и може да доведе до включването на мерки, които да са от полза както за 
целите на съхранението, така и за експлоатацията на водноелектрическите 
централи.  
 
 

3.3 Въвеждане на екологични мерки за смекчаване и възстановяване 
 
Могат да бъдат въведени редица мерки, както за съществуващите, така и за нови 
водноелектрически централи, за да се намали тяхното въздействие върху околната 
среда35.  Те могат да смекчат потенциалните въздействия, преди те да са се 

случили, или да възстановят щети, които вече са били нанесени. Тези мерки могат 
да включват, например: 
 
- възстановяването на непрекъснатостта на реката и миграцията на рибите, 

например чрез отстраняване на стари или неизползваеми конструкции или 
изграждане на рибни проходи; 

- намаляване на смъртността на рибите, например чрез поставяне на филтри на 
входовете и специално пригодени турбини; 

- възстановяването на подходящ променлив екологичен поток (включително 
смекчаване на малките потоци, динамичните потоци, рибните потоци и бързо 
променящите се потоци) и седиментната динамика, която подобрява структурата 
и функционирането на сладководните местообитания. 

Може също така да бъдат въведени редица мерки, за да се възстановят, свържат 
повторно или пресъздадат по активен начин ценни естествени крайречни 
местообитания и местообитания за редки и застрашени видове, за да може да се 
направи положителен принос за подобряването на екологичното състояние на 
реката, в съответствие с целите на РДВ и директивите за опазване на природата. 
Видът на избраната мярка ще зависи до голяма степен от екологичното състояние 
на съответния воден обект, вида на съществуващото водноелектрическо 
съоръжение, други видове натиск и заплахи, и общата стойност на разходите и 
потенциала за подобряване на ефективността и производствената мощност на 
водноелектрическото съоръжение.   
 
След като мерките бъдат изпълнени, следва да бъдат въведени системи за 
наблюдение, за да се гарантира, че те постигат желания ефект и, ако това не е така, 
следва да се предприемат корективни мерки за отстраняване на евентуални 
пропуски. 
 
 
 

                                                           
35 Важно е да се отбележи значителната разлика между смекчаващите мерки и компенсационните 

мерки или мерките за екологично възстановяване (вж. раздел 5.3, страница 80). 
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Разграничение между смекчаване, компенсация и екологично възстановяване 
 
Мерките за смекчаване са пряко свързани с вероятните въздействия и са част от 
проекта, или са въведени от органа като условие за разрешаването на даден план 
или проект. Въз основа на принципа на предпазливост, те са предназначени за 
отстраняване на евентуални отрицателни въздействия, предотвратяването или 
намаляването им до ниво, при което те повече няма да оказват неблагоприятно 
въздействие върху целостта на зоната. Към датата на решението, с което се 
разрешава изпълнението на проекта, мерките за смекчаване по проекта трябва да 
гарантират, че няма основателно научно съмнение относно липсата на 
неблагоприятни въздействия върху целостта на въпросната зона36. 
 
Компенсаторните мерки са предназначени да компенсират за всички вреди, които 
могат да бъдат причинени от проекта. Те могат да се разглеждат единствено 
съгласно член 6, параграф 4, ако планът или проектът е приет, тъй като е счетен за 
необходим поради наложителни причини от по-важен обществен интерес и когато 
не съществуват алтернативи (вж. раздел 5). 
 
Мерките за екологично възстановяване не винаги са свързани с оценка на 
въздействието върху околната среда и са предназначени да имат положителен 
принос за подобряване на екологичното състояние на река с вече влошено 
състояние, в съответствие с целите на РДВ и директивите за опазване на 
природата. 
Таблица: Преглед на най-широко разпространените мерки за смекчаване по 
отношение на съхранението на вода 

Хидроморфолог
ични промени 

Основно 
въздействие 
върху околната 
среда 

Смекчаване 
на... 

Варианти на мярка за 
смекчаване 

Непрекъснатост 
на реките за 
риби, плуващи 
нагоре по 
течението, 
миграцията е 
ограничена или 
прекъсната 

Риби: 
популациите на 
мигриращи и 
други крайречни 
риби отсъстват 
или изобилието 
им е намаляло 

Непрекъснат
ост за 
рибите 
нагоре по 
течението 

- Рампа 
- Рибен проход 
- Обходен канал 
 

Непрекъснатост 
на реките за 
риби, плуващи 
надолу по 
течението, 
миграцията е 
ограничена или 
прекъсната 

Риби: 
Популациите на 
мигриращи и 
други крайречни 
риби отсъстват 
или изобилието 
им е намаляло 

Непрекъснат
ост за 
рибите 
надолу по 
течението 

- По-безвредни турбини за 
рибите 
- Рибни филтри 
- Обходен канал 
- Рибен проход 

Изкуствено Намалено Слаб отток - Осигуряване на 

                                                           
36 Вж. решение на Съда 142/16 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16 , разгледано на 

страница 45. Вж. също страница 47 за примери на потенциални мерки за смекчаване за 

водноелектрически централи. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16
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Хидроморфолог
ични промени 

Основно 
въздействие 
върху околната 
среда 

Смекчаване 
на... 

Варианти на мярка за 
смекчаване 

изключително 
слаби потоци или 
удължени слаби 
потоци 

изобилие от 
растителни и 
животински 
видове. 
Промени в 
състава на 
растителните и 
животинските 
видове 

допълнителен отток 
- Промени в речната 
морфология 

Загуба на или 
намаляване на 
оттоците, така че 
не са достатъчни, 
за да предизвикат 
и запазят 
миграция на риби 

Отсъствие или 
намалено 
изобилие на 
мигриращи риби 

Рибен поток Осигуряване на рибен поток 

Загуба, 
намаляване на 
броя или 
отсъствие на 
променливи 
потоци, 
достатъчни за 
промиване 

Промяна/намале
но изобилие от 
риби и 
безгръбначни 
видове 

Променлив 
отток 

- Пасивна променливост на 
оттока 
- Активна променливост на 
оттока 

Бързо променящи 
се оттоци (в т.ч. 
рязко 
повишаване на 
оттока с цел 
покриване на 
върхови ел. 
товари (ВЕТ)) 

Намалено 
изобилие на 
животински и 
растителни 
видове, дължащо 
се на засядане и 
изхвърляне на 
брега 

Бързо 
променящи 
се оттоци 

- Балансиране на 
водохранилището/водохрани
лищата (вътрешно) 
- Промяна на 
местоположението на 
отводния канал 
- Намаляване на скоростта 
- Промяна в речната 
морфология 
- Балансиране на 
водохранилищата (външно) 
 

Промяна на общи 
физико-химични 
условия както 
нагоре, така и 
надолу по 
течението 
(например 
температура, 
пренасищане и 
др.) 
 

Изменен състав 
или растеж на 
макро 
безгръбначни 
животни и риби 
или смъртност 
сред рибите 

Физико-
химични 
промени 

- Гъвкаво захранване 
- Множество входове за 
захранване 
- Управление на равнището 
на водохранилището 

Непрекъснатостт
а на реките за 

Намалено 
изобилие от риби 

Изменения 
на 

- Механично разделяне на 
укрепването на коритото 
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Хидроморфолог
ични промени 

Основно 
въздействие 
върху околната 
среда 

Смекчаване 
на... 

Варианти на мярка за 
смекчаване 

седимента е 
нарушена или 
намалена, което 
води до промени 
в състава на 
субстрата 

и безгръбначни 
животни и 
промени в 
състава на 
видовете 

седимента - Премахване на седимента 
- Връщане на седимент 
(водоприемни съоръжения) 
- Връщане на седимент 
(водохранилища) 
- Възстановяване на 
странични ерозионни 
процеси 
- Въвеждане на 
мобилизирани потоци 
 

Изкуствени 
прекомерно 
големи промени в 
нивото на 
езерото, 
влошаване на 
качеството и 
обхвата на плитки 
води и 
местообитания в 
бреговата зона 

Намалено 
изобилие на 
растителни и 
животински 
видове. 
Промени в 
състава на 
видовете. 

Изменение в 
нивото на 
езерото 

- Намаляване на 
водочерпенето 
- Увеличаване на входящите 
потоци 
- Създаване на вдавания в 
брега 
- Управление на 
брегови/плитки 
местообитания 
- Свързаност с притоци 
- Изкуствени плуващи 
острови 
 

Обезводнена 
брегова линия и 
намален речен 
отток — 
заблатена река 

Промени в 
състава на 
растителни и 
животински 
видове (напр. 
поставяне на 
преден план на 
видове, 
нетърпящи 
обезпокояване/ви
дове в тихи води) 

Заблатени 
реки 
(преграждан
е) 

- Обходен канал 
- Намаляване на нивото на 
водохранилището 
- Подобрения на 
местообитанията в рамките 
на канала 
- Повторно странично 
включване 

 
Източник: Адаптирано от таблица 3 в доклада на работната група по ECOSTAT 
относно общо разбиране за използването на мерки за смекчаване за постигане 
на добър екологичен потенциал за силно модифицирани водни обекти, част 2: 
Въздействие на съхранението на вода37 

 
Във водноелектрическите централи често се обръща специално внимание на 
потенциалния обхват от методи, които могат да бъдат използвани за 
възстановяване или улесняване на движението нагоре и надолу по течението на 
риби и други водни животни в рамките на речните системи. Това е непрекъснато 

                                                           
37 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-

mitigation-measures-reaching-good-ecological. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-mitigation-measures-reaching-good-ecological
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/working-group-ecostat-report-common-understanding-using-mitigation-measures-reaching-good-ecological
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развиваща се научната област, в която се изпробват и подлагат на повторна оценка 
голямо разнообразие от техники и иновативни решения редовно. Това обаче не 
следва да се смята за универсално решение.  
 
Има твърде много примери за помощни средства за миграция на рибите, които са 
въведени като предполагаеми мерки за смекчаване, но които са се оказали 
неефективни или дори вредни за рибните популации, на които се предполага, че 
трябва да помагат. Това може да е така, защото помощните средства са били не 
добре обмислени и неподходящи за целта, или те не са отчитали кумулативните 
въздействия от други вече съществуващи препятствия по участъка от реката. Това 
може също да е така, тъй като условията за поддръжка или управление на 
помощното средство не са били спазени или не е имало система за мониторинг, 
която да проверява дали помощното средство в действителност е изпълнявало 
функцията, за която е било предвидено.   
 
Ето защо е важно не само да се гарантира, че рибните проходи или 
адаптираните турбини са изградени в съответствие с най-новите разработки в 
този сектор и настоящите най-добри практики, но също така, че съществува 
надеждна система за мониторинг, която да предоставя обратна връзка 
относно тяхната ефективност. Като цяло мониторингът следва да показва, че 
помощното средство дава възможност на всички крайречни видове да влязат 
в прохода и че по-голямата част (например 85 %) могат също така да излязат 
живи. 
 
В случай на рибен проход, ако е възможно, следва да бъдат предпочетени проходи 
от естествен тип, тъй като общото правило е, че колкото по-естествен е проходът, 
толкова по-добре функционира. Изборът на най-подходящия вид рибен проход 
(например, вертикален процеп, обход, каменна рампа, подемно съоръжение) до 
голяма степен зависи от местните условия (височина на преградата, характер на 
потока, възможност за използване на съседни обекти и др.) и изисква внимателно 
проучване за всеки отделен случай. 
 
По подобен начин, въздействието на турбините върху рибите обикновено е 
значително, но понякога може да се намали, като се направят някои адаптации по 
турбината геометрия и нейния режим на работа. Въпреки това, тези адаптирани 
турбини досега не са се доказали като гаранция, че риби няма да бъдат умъртвени 
или че турбината не продължава да е пречка за миграцията. И отново, 
ефективността трябва да се оценява и наблюдава за всеки случай поотделно. 
 
Планирането на рибни проходи или адаптирани турбини следва също така да 
зависи от оценка на кумулативното въздействие на бариерите в речната система в 
по-широк план. Изграждането на един рибен проход в река, която е пълна с 
бариери, може да се окаже едновременно скъпо и неефективно. Поради това е 
важно да се проучат по-стратегически всички бариери в съответния участък на 
реката, за да се вземе решение относно най-добрия план за коригиращи действия.    
 
И накрая, от съществено значение е да има постоянен план за поддръжка за 
всички нови конструкции. Много рибни проходи или турбини вече няма да са 
ефективни в средносрочен до дългосрочен план, ако те не се поддържат 
достатъчно редовно. 
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Кога рибният проход се счита за подходяща мярка за смекчаване?   
Констатации на Съда на ЕС от Решение 142/16 относно въглищната 
електроцентрала в Морбург 
 
Въглищната електроцентрала в Морбург се намира в района на пристанище 
Хамбург, на южния бряг на южния ръкав на река Елба. Това е миграционен път на 
някои рибни видове, посочени в приложение II към Директивата за 
местообитанията, и като такъв има важна функция за редица зони от мрежата 
„Натура 2000“, чиито цели за опазване обхващат тези видове и които се намират 
нагоре по течението спрямо бента в Гестхахт (Германия). Разстоянието между 
най-отдалечената от тези зони и централата е приблизително 600 km. На река 
Елба, между централата в Морбург и зоните от мрежата „Натура 2000“, се намира 
бентът в Гестхахт. 
 
Преди на 30 септември 2008 г. да бъде издадено разрешението за изграждане на 
централата в Морбург, съгласно германското законодателство относно водите е 
направена оценка на въздействието на проекта върху околната среда. При тази 
оценка се заключава, че разрешението е съвместимо с целите за опазване на 
зоните от мрежата „Натура 2000“, защото стопанисващото обекта лице се е 
съгласило да изгради втори рибен проход на около 30 km от централата, на бента в 
Гестхахт. Поради това е съществувало намерение да се компенсират загубите на 
риба, вследствие на функционирането на механизма за охлаждане на централата в 
Морбург, за който е необходимо да се загребва голямо количество вода от реката 
(наричан по-нататък „рибният проход“). Освен това в оценката на въздействието се 
предписва извършването на мониторинг на няколко етапа, за да се провери 
ефективността на рибния проход. Комисията счита, че съответният орган е 
класифицирал погрешно рибния проход като смекчаваща мярка. 
 
Констатации на Съда: 
 
„За да се уверят, че проектът за изграждане на централата в Морбург няма да 
накърни целостта на съответните зони от мрежата „Натура 2000“, 
германските органи е трябвало да вземат предвид включените в проекта мерки 
за защита. В това отношение съгласно постоянната съдебна практика 
спазването на принципа на предпазните мерки при прилагането на член 6, 
параграф 3 от Директивата за местообитанията изисква от компетентния 
национален орган да държи по-специално сметка за включените в този проект 
мерки за защита, насочени към предотвратяване или ограничаване на 
евентуалните преки вредоносни последици, така че да се увери, че той 
няма да засегне целостта на защитената зона (…C-521/12,..C-387/15 и C-
388/15…). 
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В случая следва да се отбележи, че видно от предоставената на Съда 
преписка...... рибният проход е имал за цел да увеличи запасите от мигриращи  
риби, като давал възможност на тези риби да стигнат по-бързо до зоните за 
размножаване в средното или горното течение на Елба. Увеличението на 
запасите компенсирало загубите в района на централата в Морбург и поради 
това не се оказвало значително влияние върху целите за опазване на зоните от 
мрежата „Натура 2000“, намиращи се нагоре по течението спрямо тази 
централа. 
При все това, видно от оценката на въздействието, в нея не са направени 
окончателни изводи относно ефективността на рибния проход, а само е 
уточнено, че ефективността може да бъде потвърдена едва след няколко 
години мониторинг. 
 
Поради това се налага изводът, че макар рибният проход да е създаден с цел 
ограничаване на преките съществени последици за зоните от мрежата „Натура 
2000“, намиращи се нагоре по течението спрямо централата в Морбург, към 
момента на издаване на разрешението той не може да гарантира, в 
комбинация с другите посочени в точка 35 от настоящото решение мерки, че 
няма основателно съмнение, че централата може за засегне целостта на 
зоната по смисъла на член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията. 
 
По отношение на прогнозите, на които се основава оценката на въздействието, 
следва да се отбележи, че заключенията за периода 2011-2014 г. са представени 
от Федерална република Германия след издаването на разрешението от 30 
септември 2008 г. 
 
В това отношение следва да се припомни, че липсата на основателно 
съмнение от научна гледна точка относно отсъствието на вредоносни 
последици за целостта на съответната зона трябва да бъде установена 
именно към датата на приемане на решението, с което се разрешава 
осъществяването на проекта (решение от 26 октомври 2006 г., 
Комисия/Португалия, C-239/04, EU:C:2006:665, т. 24 и цитираната съдебна 
практика).’ 
 
Комисията също така заявява, че администрацията на град Хамбург е издала 
разрешението без при оценката на въздействието на централата в Морбург да 
вземе предвид възможните кумулативни последици от наличието на помпено-
акумулиращата централа в Гестхахт, която съществува от 1958 г. и че не разполага 
с особени съоръжения за защита на видовете риби. Според Комисията няма връзка 
това, че помпено-акумулиращата централа в Гестхахт е изградена преди 
изтичането на срока за транспониране на Директивата за местообитанията, тъй като 
разпоредбите на член 6, параграф 3 от тази директива не се отнасят само до 
плановете и проектите, одобрени или осъществени след този срок. 
 
Констатации на Съда 
 
Съгласно член 6, параграф 3 от Директивата за местообитанията, при оценка на 
кумулативното въздействие националните органи са длъжни да вземат предвид 
всички проекти, които в комбинация с проекта, за който се иска разрешение, могат 
да окажат значително влияние върху защитена зона от гледна точка на 
преследваните с тази директива цели, макар проектите да са били осъществени 
преди датата на транспонирането ѝ 
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Всъщност при оценката на въздействието по член 6, параграф 3 от 
Директивата за местообитанията не може да не бъдат взети предвид проекти, 
които, както помпената централа в Гестхахт, могат в комбинация с проекта, за който 
се извърша такава оценка, да доведат до влошаване на състоянието или 
обезпокояване на мигриращите риби в реката, а оттам и до влошаване на 
състоянието на съответната зона от гледна точка на преследваните с посочената 
директива цели. 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16  
 
 
 

 
Технически документ на МКОРД: Мерки за гарантиране на миграцията на 
рибите при напречни конструкции 
 
Целта на настоящия документ е да се информират дунавските държави относно 
съществуващите технически решения за възстановяване на непрекъснатостта на 
реките за миграцията на рибите. Взети са под внимание всички насоки, които са 
налични понастоящем в горния водосборен басейн на река Дунав. Тяхното 
сравнение показа, че общата им структура и съдържание по същество са 
последователни и че в повечето случаи отклоненията са незначителни. Тъй като 
повечето документи с насоки са налични само на немски език, настоящият документ 
има за цел да представи най-важните факти на английски език. 
 

 https://www.icpdr.org/main/practical-advice-building-fish-migration-aids  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-142/16
https://www.icpdr.org/main/practical-advice-building-fish-migration-aids
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3.4 Примери за добри практики за смекчаване и/или екологично 

възстановяване 
 
Следните примери за добри практики показват как различните видове мерки за 
смекчаване и/или екологично възстановяване са били въведени при 
водноелектрически инсталации в рамките на различни обстоятелства. 
 
Управлението на сладководните обекти по „Натура 2000“ в Англия, по-
специално по отношение на водноелектрическите централи и речните 
специални консервационни зони (СКЗ). 
 
Natural England е официалната агенция, която отговаря за предоставянето на 
консултации относно защитените зони в Англия, включително зони по „Натура 2000“. 
Подходът на Natural England за вземане на решения относно защитените 
сладководни обекти се ръководи от местообитанията, но също така взема предвид 
видовете. Целите са базирани на функционирането на естествената екосистема, 
като сладководни видове биват опазвани като характерни компоненти на естествено 
функциониращата екосистема, когато това е възможно. 
 
Възприет е цялостен подход относно характеристиките на защитените сладководни 
местообитания — речното местообитание (например Директивата за 
местообитанията, приложение II, характеристика H3260: реки с растителност от 
типа Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion) включва целия речен коридор, като 
обхваща всички малки биотопи в него. Основните компоненти на функционирането 
на естественото местообитание  (режим на оттока, естествена морфология и 
седиментен режим, химически състав на водата и липса на пряк биологически стрес 
като например видове с неместен произход) са неразделна част от договорените 
цели за характеристиката на местообитанието. Целевите нива на естественото 
състояние за тези компоненти са определени в Документ с насоки за защитени зони 
в Обединеното кралство [UK guidance for protected sites]. Въздействието върху тези 
компоненти на естествената функция е предмет на редица мерки за защита и 
възстановяване. 
 
Този подход има много общи черти с принципите на целите в областта на 
екологичното състояние в Рамковата директива за водите, но се различава по 
отношение на предпазните мерки, прилагани за вземането на решения, равнището 
на амбиция за опазване на естествените функции и преодоляване на нанесените 
досега щети, и съображенията относно въздействието върху функционирането на 
естествената екосистема. Този подход отговаря на принципите за адаптиране към 
изменението на климата за сладководни екосистеми, които изискват да се постави 
специален акцент върху възстановяването на естествената функция. 
 
Мрежата на повърхностните води в Англия (включително сладководните СКЗ) 
съдържа хиляди вътрешноканални структури, които оказват значително 
въздействие върху функциите на естествената речна и езерна екосистема. Някои от 
тях са големи конструкции със сериозни екологични въздействия, докато други са 
малки и многобройни, с което създават значителен кумулативен ефект. Много от тях 
са свързани със съществуващи лицензи за водочерпене, които могат да се 
използват или не. Някои от тях са изградени за целите на водноелектрическата 
енергия, докато много други могат да бъдат преустроени. 
 
Плановете за възстановяване са били изготвени, за да се отстранят 
физическите модификации на речни СКЗ, където това е възможно, с цел 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/CSM_rivers_jan_14.pdf
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/CSM_rivers_jan_14.pdf
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възстановяване на функцията на естествените местообитания. Това е 
амбициозна и дългосрочна програма, започнал преди десет години (Уийлдон и 
колектив. 2015). Съществуват и програми за намаляване на стреса и 
замърсяването при водочерпене, и справяне с видовете с неместен произход. 
 
Съвместна декларация на регулаторните органи за водноелектрическата енергия е 
изготвена с органа за водно регулиране в Англия (Агенцията по околната среда), с 
цел да бъдат определени процедури за вземане на решения относно защитените 
зони. Това признава необходимостта от предпазни мерки за опазване на околната 
среда, правилно отчитане на кумулативните въздействия, и решенията, които 
следва да се вземат с оглед на специфичните цели за опазване на зоната и 
свързаните с тях планове за възстановяване. 
 
Когато даден план за възстановяване на река по „Натура 2000“ счита, че 
определена вътрешноканална структура не може да бъде местена или когато ще е 
необходимо много време за нейното отстраняване, тогава може да съществува 
възможност за производство на водноелектрическа енергия (постоянно или 
временно). Въпреки това, конструкцията следва да бъде модифицирана, за да се 
сведе до минимум въздействието ѝ върху функцията на естественото 
местообитание, и целевите стойности за естествения режим на оттока следва да 
бъдат изпълнени (включително граници върху общото ниво на простиране на 
ограничения обсег, причинен от водочерпенето). Като се имат предвид целите на 
защитените сладководни зони в Англия, предпазните мерки и амбициите, свързани 
с възстановяването на функцията на естествените местообитания, сладководната 
мрежа по „Натура 2000“ не е естествен предмет на разглеждане във връзка с 
разработването на водноелектрически централи. Въпреки че могат да са налице 
местни обстоятелства, при които водноелектрическата енергия би била съвместима 
с целите на „Натура 2000“, съществуват повече възможности извън серията 
защитени местности в по-широката мрежа от повърхностни води. 
 
Ако обектите за производство на водноелектрическа енергия са особено важни за 
мрежата на „Натура 2000“, но са в противоречие с целите за опазване, могат да 
бъдат представени аргументи в защита на по-важен обществен интерес. Въпреки 
това, алтернативните решения, състоящи се от други форми на енергия от 
възобновяеми източници, които оказват по-малко въздействие върху опазването на 
природата, вероятно ще бъдат по-рентабилни.   
 
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=56059
10663659520  
 
 
Изпускане на контролирани наводнения от водноелектрически централи на 
река Ебро (Испания)  
 
В Испания, контролираните наводнения са законово установени през 2008 г. 
Оттогава досега са извършени редица подобни наводнения в реки от 
Средиземноморието.  Например, контролирани наводнения се изчисляват и 
изпускат в долното течение на река Ебро (Североизточна Испания) от 2002 г. насам 
от язовирния комплекс, който регулира реката (язовирите Мекиненса-Рибароха-
Фликс). 
 
Основната цел на тези наводнения е да се контролират популациите на макрофити 
и да се подобри седиментната дейност в канала (Тена и колектив, 2013 г.). 
Язовирният комплекс е построен между 1948 г. и 1969 г. и разполага с общ 

http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520
http://publications.naturalengland.org.uk/publication/5478339747774464?category=5605910663659520


  52 

капацитет от около 1700 хм3. Системата водохранилища беше създадена с няколко 
цели: производство на водноелектрическа енергия, водоснабдяване (включително 
за ядрена електроцентрала надолу по течението) и контрол на наводнения. 
  
Изпускането на наводнения от язовирите се управлява от оператора на 
водноелектрически централи (Endesa Generación S.A.) и се контролира от органа, 
отговарящ за басейна на река Ебро. През 2002 г. бе постигнато съгласие между 
оператора на водноелектрически централи, органите, отговарящи за водите, и 
научната общност за насърчаване на изпускането на наводнения. Оттогава 
контролираните наводнения се извършват редовно, два пъти годишно (през 
пролетта и есента). Изпуснатите наводнения обикновено изискват осигуряване на 
около 36 hm3 в продължение на 16 часа, с върхови потоци от 900 до 1300 m³/s 
(всеки). 
 
Планирането и въздействието на тези наводнения надолу по течението са били 
наблюдавани и обсъждани в няколко проучвания (Батайа и колектив, 2006 г.; 
Батайа, Верикат, 2009 г.; Тена и колектив, 2013 г.). Разходите за изпускането също 
са били изчислени и анализирани. Този анализ показва, че разходите за 
осигуряване на изкуствени наводнения са били равни на малка част от енергията, 
подавана към пазара, и общите годишни приходи (0,17 % за двете годишни 
контролирани наводнения) (Гомес и колектив, 2014 г.). 
 
Позовавания 
Гомес, К.М., К.Д. Перес-Бланко, Р.Дж. Батайа,  2014 г. Алтернативи при възстановяване на 
реките: Естествени потоци срещу производство на водноелектрическа енергия в долното 
течение на река Ебро [Tradeoffs in river restoration: Flushing flows vs hydropower generation in 
the Lower Ebro River], Испания. Journal of Hydrology 518: 130-139. 

 
Националната рамкова стратегията за мигриращи риби във Франция 
 
В реките във Франция живеят единадесет вида мигриращи риби, които мигрират на 
дълги разстояния между морски и сладководни води, за да завършат своя сложен 
жизнен цикъл. Много от тези видове, като например атлантическата есетра, 
атлантическа сьомга, европейският карагьоз и речната минога, са защитени по 
силата на Директивата за местообитанията на ЕС. При все това, въпреки усилията, 
предприети за опазване на тези видове, всички те остават в неблагоприятно 
състояние, във Франция и в други държави на ЕС.  
 
Признавайки мащаба на проблемите, пред които са изправени тези видове във 
Франция, Министерството на екологията и устойчивото развитие даде ход на 
национална стратегия за опазване на мигриращите видове риба през 2010 г.  
Създадена като развиваща се рамкова стратегия, тя определя редица общи цели и 
задачи, които могат да бъдат адаптирани с течение на времето в зависимост от 
способността на видовете за възстановяване. 
 
Поради големия брой различни администрации и заинтересовани страни, които 
участват във или са потенциално засегнати от опазването, използването и 
възстановяването на тези мигриращи риби, още от самото начало бяха положени 
големи усилия за включване на всички заинтересовани страни в развитието на 
стратегията, така че те да подкрепят цялостния подход и да са готови да 
допринесат за прилагането на стратегията. Министерството на устойчивото 
развитие официално прие стратегията през 2010 г.; тя беше одобрена от всички 
участващи страни. 
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Няколко плана за управление на речните басейни във Франция (известни като 
Schémas directeurs d’amenagement et de gestion des eaux, SDAGE) предлагат 
значителен брой мерки за подобряване на ситуацията на мигриращите видове в 
областта, както е определено в националната стратегия. 
 
Националният план за възстановяване на непрекъснатостта на реките, приет 
през 2010 г., също играе важна роля в изпълнението на националната стратегия за 
мигриращите видове. Той е изграден около пет стълба: 

 Създаване на национален опис на 60 000-те пречки, които имат значителни 
последствия за функционирането на водната екосистема. 

 Определяне на приоритетни области за намеса на равнището на всеки от 
речните басейни (в съответствие с плана Plan Grenelle за зелена и синя 
инфраструктура). 

 Разглеждане на програмите на агенциите по водите, за да се предостави 
необходимото финансиране за дейности по възстановяването в 
приоритетни области. 

 Мобилизиране на службите на бреговата охрана в рамката на 
многогодишна програма за контрол на пречките, които нарушават най-много 
миграцията на рибите. 

 Оценка на ползите за околната среда, произлизащи от мерките за 
възстановяване, и гарантиране на строго наблюдение на тяхното 
въздействие. 

 
Referenciel des obstables a L’ecoulement: une cartographe nationale des obstacles sur 
les cours d’eau: http://www.eaufrance.fr/referentiel-des-obstacles-a-l  
 
 

Възстановяване на непрекъснатостта на реките в Австрия 
 
Планът за управление на речните басейни на Австрия посочва, че липсата на 
надлъжна и напречна непрекъснатост е един от основните видове натиск 
върху реките в страната. В него се приема, че доброто екологично състояние 
съгласно РДВ е постижимо само ако миграцията на водни видове и пренасянето на 
седименти е възможно както от извора на реката към устието ѝ, така и от реката 
към нейните влажни зони. Непрекъснатостта на реките също така е от 
жизненоважно значение за възстановяването на видовете и местообитанията, 
защитени съгласно двете директиви за опазване на природата. 
 
Възстановяването на надлъжната непрекъснатост следователно се разглежда като 
една от основните цели на плана за управление. Приоритетните области за 
премахване на миграционните бариери бяха определени през 2009 г., и 
впоследствие бяха изпълнени редица проекти за възстановяване на реките. 
Няколко от тях бяха съфинансирани в рамките на програма LIFE на ЕС. Това 
гарантира, че въведените мерки за възстановяване подобряват не само 
непрекъснатостта на реката, в полза на РДВ и мигриращите риби, но също така и 
цялостното природозащитно състояние на различните зони от „Натура 2000“, 
намиращи се покрай реката. 
 
През 2011 г. тези усилия бяха издигнати на ново ниво със стартирането на 
мащабен проект по LIFE +, чиято цел е да се приложат широка мрежа от мерки в 
австрийската част на Дунав. „LIFE + Мрежа Дунав“ е най-големият проект от този 
вид в Австрия досега, с общ бюджет от 25 милиона евро. Проектът се 
изпълнява от VERBUND, водещата електрическа компания в Австрия, с подкрепата 

http://www.eaufrance.fr/referentiel-des-obstacles-a-l
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на Федералното министерство на околната среда и риболовните сдружения. Той 
има за цел да доразвие постигнатото по предходни проекти по програма LIFE по 
река Дунав, които заедно вече са успели да направят 20 km от реките Мелк, Пилах 
и Ибс, проходими за мигриращите видове риби. 
 
Проектът ще изпълнява широк спектър от различни действия по протежението на 
горната част на река Дунав с цел да се подобри нейното общо екологично 
състояние и природозащитният статус на около 17 рибни вида, включени в 
Директивата за местообитанията. Екологични места със свързващи функции 
също ще бъдат създадени между четири основни зони по „Натура 2000“ покрай 
реката, което следва също така да подобри техният цялостен природозащитен 
статус. 
 
По-конкретно, „Мрежа Дунав“ ще възстанови непрекъснати, естествени пътища 
за миграция на риби (най-малко 22 km) при пет от най-големите 
хидрокинетични електроцентрали по австрийската част на Дунав, като 
използва множество екологични мерки. Проектът също така ще възобнови важни 
чакълести местообитания (чакълести брегове, чакълести острови) във 
водохранилищата на тези пет електроцентрали и ще възстанови 500 m от 
речните ръкави по протежението на Дунав. Защитата от наводнения също ще 
бъде включена в този процес. 
 
Отделните проекти са в процес на обсъждане на регионално равнище и ще бъдат 
предадени на компетентните органи за одобрение, преди да бъдат въведени. Един 
от тях, обходният канал Ottensheim-Wilhering, ще бъде най-дългият рибен проход 
в Австрия до момента. Обходният път от 14,2 km се създава през канала Innbach-
Aschach и струва около 8 милиона евро. 
 
Крайната цел на VERBUND е да направи частта от река Дунав, която протича 
през Австрия (около 352 km) напълно проходима за риби до 2027 г.. 
http://www.life-netzwerk-donau.at/de/ 
 
 
 

 
  

http://www.life-netzwerk-donau.at/de/
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Приоритети за хидроморфологично възстановяване в Австрия 
 
Хидроморфологичният натиск, като например водочерпенето, преграждането и 
оттичането, оказват въздействие върху значителна част от водните обекти на 
Австрия. До голяма степен това е причината, поради която две трети от реките не 
са с добро екологично състояние съгласно РДВ (BMLFUW 2014 г.). Последният 
проект на план за управление на речните басейни в Австрия, публикуван през 
2015 г., дава приоритет на подобряването на хидроморфологията на реките в 
страната. В него се подчертава необходимостта от мащабни програми за 
съживяване на околната среда, с цел подобряване на речната структура и 
подпомагане на възстановяването на застрашените реофилни видове риба. 
Възстановяването на динамичните заливни равнини и техните плаващи зони не 
само ще допринесе за подобряване на екологичното състояние на реките съгласно 
РДВ, но би трябвало също така да подобри природозащитното състояние на зоните 
по „Натура 2000“, видовете и местообитанията в областта. 
 

 
 
Считана за приоритетна област, горната част на река Мур беше в центъра на 
няколко мащабни възстановителни проекта, често съфинансирани по програма LIFE 
на ЕС38.  Благодарение на тези проекти бяха създадени нови речни конструкции, а 

меандрите бяха свързани отново с Мур. Изкуствените конструкции за укрепване на 
брега също бяха частично отстранени по продължението на общо разстояние от 4,7 
km.  Това освободи над 90 km от реката за свободно преминаване на риба. 
  

                                                           
38 https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Case_study%3AAustria_Upper_Mur_-

_River_widening_Lässer_Au_(LIFE%2B_(LIFE%2B_08_NAT_A_614)_„Inner-

Alpine_river_basin_management_–_Upper_River_Mur_-_murerleben_II%22_2010-2015). 
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 Priority areas for revitalisation – hydromorphological pressures (Source: @ NGP 2015)
8
 

 

 

Synergies with Natura 2000 

 

Many of the riverine habitat types and species protected under the Habitats and Birds 

Directives require dynamic river conditions for their existence. This is only possible 

in rivers with good hydromorphological conditions.  

 

Rheophilic fish species (grayling, Danube salmon, nose carp, and gudgeons), for 
instance, use river widenings in different life-stages. For instance, the shallow 

sections with gravel beds are used as spawning sites while the deeper sections with 
larger cobbles are used for feeding. All these different structures can be found in 

revitalised rivers, compared to channelised sections which can only support feeding. 

 

The ecosystem approach adopted in Austria’ National Water Framework Plan and the 

priority given to hydromorphological issues will have for Natura 2000 as well. 

restoring dynamic floodplains and their drift zones will not only help to improve the 
ecological status of the rivers under the WFD but should also enhance the 

conservation condition of the Natura 2000 sites, species and habitats present.  
 

 

LIFE+ Nature Project at the River Upper Mur (2010-2015) 

 

Home to the second largest alluvial forest in Austria, the upper part of the River Mur 

is considered to be one of the most ecologically valuable river courses of Austria, 

which is why a substantial part (1290 ha) of it has been designated as a Natura 2000 

site.  It is also one of the last remaining places in Austria where natural reproduction 

                                                
8	A	list	of	priority	areas	can	be	found	in	table	FG-Maßnahmen-2021	and	maps	of	the	NGP	
(http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/ngp/ngp-2015/tabellen/OW/ow_tabellen.html;	
http://wisa.bmlfuw.gv.at/fachinformation/ngp/ngp-2015/gewaesserbewirtschaftungsplan-
2015.html)	
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Работата по допълнителни седем нови участъка на реката продължава по втори 
проект от програмата LIFE. Въпреки това все още съществува предизвикателството 
за съгласуване на нуждите РДВ, „Натура 2000“ и Директивата за наводненията, от 
една страна, и изискването за производство на енергия от възобновяеми източници, 
от друга, по цялата дължина (330 km) на реката в Австрия. За да се разреши този 
въпрос, органите, след консултация със заинтересованите страни, са разработили 
нов план, който включва внимателно изготвена схема за зониране с екологични 
приоритетни зони, зони за замяна и зони без специални ограничения или интерес 
(главно в средните до по-долните участъци на реката). Този план, който е валиден 
до 2022 г., поставя основите за спазване на задължителните цели в областта на 
енергетиката, като същевременно запазва/подобрява екологичното състояние на 
реката в съответствие със законодателството на ЕС в областта на околната среда. 
 
 
 
 
 
Проект Kembs: интегриране на околната среда при съществуваща схема за 
голяма водноелектрическа централа, Франция 
 
Язовирът Kembs отклонява 
вода към канала Grand canal 
d’Alsace, който е оборудван с 
четири водноелектрически 
централи. Река Стария Рейн, 
надолу по течението от 
язовира, е дълга 50 km и е 
силно засегната от диги още 
от XIX век. Тъй като схемата 
Kembs засяга три държави с 
различни мнения за това как 
да се процедира по отношение 
на околната среда, Electricite 
de France реши да предприеме 
интегриран подход за 
постигане на подобрения на околната среда, вместо да се стреми към строг баланс 
„въздействие/смекчаване“. 
 
Това доведе до: 

 Значително увеличаване на екологичния поток: при променлив режим, 
изпусканият поток се променя всеки ден, в зависимост от естествения поток, 
който влиза във водохранилището. Беше построена нова централа (8,5 MW, 28 
GWh), за да се ограничат енергийните загуби и да се гарантира ежедневното 
изменение на потока в Стария Рейн. 

 Силни геоморфологични движения в Стария Рейн, със снабдяването с чакъл 
от новата централа и изпълнението на първоначалната идея за контролирана 
ерозия. 

 Действия, които да гарантират миграцията на рибите (надлъжно и напречно) и 
възстановяването на влажните зони. 

 
Примери за мерки, свързани с околната среда, включват: 
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 Връзка между Grand Canal d’Alsace и влажната зона „Petite Camargue 
Alsacienne“. Тази защитена зона включва мрежа от езера и малки водни пътища, 
които са свързани повторно с Grand Canal d’Alsace, както и два нови рибни 
прохода. 

 Контролирана ерозия: Тази иновативна идея използва естествената 
способност на наводненията да причиняват ерозия, за да снабди отново 
река Стария Рейн с инертни материали, след като дигите бъдат премахнати. 
Възстановяването на нефиксирана чакълеста зона (във връзка с променливия 
отток) ще позволи размножаването на рибата и растежа на пионерна 
растителност. Бил е използван модел в умален мащаб, за да се определят 
минималните изкопни работи, които са необходими за задействане на ерозията. 

 Извеждане на стар ръкав на река Рейн и свързаната с него околна среда: Този 
голям проект за възстановяване е пуснат в ход през 2013 г. Той е свързан с 
преустройството от 100 ha царевични полета и възстановяването на 
естественото състояние на стар речен ръкав с дължина от 8 km. Тази 
област с възстановено естествено състояние вече е включена в защитената 
зона Petite Camargue Alsacienne, която е партньор по проекта. 

 
Този интегриран проект е подобрил екологичното качество на водноелектрическия 
комплекс, въпреки енергийните загуби, дължащи се на увеличения екологичен поток 
(частично възстановен от новата централа).  
 
http://alsace.edf.com/wp-content/uploads/2015/06/20150610-Renaturation-Kembs-EDF-PCA.pdf  

 
 
 
Възобновяване на пренасянето на седименти в поредица от 11 
водноелектрически централи в трансграничния участък на Висок Рейн 
 
Общо 73 km от река Рейн, от Боденското езеро  до Базел, са преградени и само три 
свободно течащи отсечки осигуряват условия, които са по-естествени. Преносът и 
балансът на седименти са нарушени и силно ограничени не само от язовирите и 
бентовете в главната река, но също така и от силно намаленото отлагане на 
седименти от големите притоци и от ерозията на бреговете, дължаща се на твърде 
много конструкции от трошляк. 
 
От 1990 г. насам, по време на дългия процес на предоставяне на нови концесии за 
отделни водноелектрически централи, проблемът с пренасянето на седимент от 
дънни наноси в бентовете беше обсъден само в рамките на периметъра на 
концесията. Въпреки това, пренасянето на речни седименти очевидно е 
широкомащабен проблем, обхващаш целия басейн, и ако съществува поредица 
от водноелектрически централи, тогава той трябва да бъде решен в дух на 
сътрудничество. 
 
През 2006 г., по инициатива на швейцарската НПО Rheinaubund, 11-те 
водноелектрически централи, грубо организирани във водноенергийна асоциация 
(VAR, Verband der Aare-Rhein-Kraftwerke), решиха да създадат обща платформа 
(PGG, Projekt-Gruppe Geschiebe) и заедно с отговорните държавни органи 
(Bundesamt für Energie, BFE, Швейцария и Regierungspräsidium Freiburg, RPF, 
Германия) да стартират и финансират генерален план за възобновяване на 
пренасянето на седименти и екологично възстановяване в Горен Рейн. PGG 
има само консултативна функция, но националните и регионалните органи 
разглеждат генералния план като експертно проучване. 
 

http://alsace.edf.com/wp-content/uploads/2015/06/20150610-Renaturation-Kembs-EDF-PCA.pdf
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Генералният план разглежда следните процеси: (1) Основната експертна група на 
PGG подготвя тръжната процедура и договора, и научния/техническия преглед на 
генералния план; (2) Форумът на PGG, съставен от делегати на различни ключови 
заинтересовани страни, прави преглед на процеса на основната група и изготвя 
генералния план; (3) Пленумът на PGG, обединяващ всички заинтересовани страни, 
бива уведомен за планирания проект по време на първия семинар, след това 
относно напредъка на работата посредством кратки доклади, и за окончателната 
версия на генералния план в заключителен семинар. 
 
Генералният план има за цел да: 

 осигури научен преглед на естественото и настоящото състояние на 
пренасянето на седименти (т.е. със и без водноелектрически централи),  

 предостави основна научна информация относно механизмите за и 
моделирането на пренасянето на седименти, и  

 да опише всички възможни и технически осъществими мерки и сценарии за 
подобряване на пренасянето на седименти и рибните местообитания по 
протежение на целия засегнат участък от реката. 

 
Първата фаза (по време на която се определя организацията на PGG и изготвянето 
на генералния план) продължи от 2007 до 2013 г.  През втората фаза, ръководена 
от швейцарските и германските власти, Пленумът обсъжда политическата 
приложимост на препоръчаните индивидуални или комбинирани мерки, както и 
намирането на решения за прилагане на някои последващи мерки. Те са 
организирани по приоритет, потенциал за възстановяване, анализ на разходите и 
ползите и оценка на риска. 
 
За повече информация посетете: www.energiedienst.de  
 
 
 
ПРОЕКТ CH2OICE на ЕС Хидро-сертифициране: Подобряване на чистата 
енергия 
 
Този проект, който се проведе от септември 2008 г. до февруари 2011 г., разработи 
технически и икономически осъществима процедура по сертифициране съгласно 
висок екологичен стандарт за съоръжения за производство на водноелектрическа 
енергия. Процедурата трябваше да бъде в съответствие с изискванията на РДВ, 
използвани за електроенергийни продукти със „зелена“ маркировка, и да се 
интегрира, доколкото е възможно, със съществуващи инструменти на ЕС, като 
например екомаркировката на ЕС, Схемата на Общността за управление по околна 
среда и одит (EMAS), оценката на въздействието върху околната среда и действия 
в областта на устойчивата енергия. 
 
Проектът включваше разработване и изпитване на работна методика, която да се 
използва при продукти, които могат да бъдат предлагани на пазара, и набор от 
насоки, които да се използват от възложителите и отговорните за вземането на 
решения лица по време на процедурите за планиране и издаване на разрешителни. 
Партньорските държави бяха: Италия, Словения, Франция, Испания и Словакия. В 
дългосрочен план се очаква проектът да има положително въздействие върху 
производството на водноелектрическа енергия в Европа, тъй като има за цел да се 
съсредоточи върху насочването на новите централи към по-устойчиви решения и да 
улесни процедурата за издаване на разрешителни. 
 

http://www.energiedienst.de/
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Подробни резултати от проекта  

1 Общ методологичен подход за сертифициране, съгласувано с РДВ (Рамкова 
директива за водите), бе одобрен от страна на партньорите по проекта, при 
което всички основни проблемни въпроси, произтичащи от предишен опит и от 
позициите на основните заинтересовани страни, бяха разрешени, и бяха взети 
„стратегически“ решения (например: дали да се прилага количествен подход, 
целенасочен подход или подход, основан на най-добри практики). 

2 Италия и Словения определиха и изпитаха национален оперативен метод за 
сертифициране, основаващ се на консултациите с национални експерти и 
заинтересовани страни.  До края на проекта, методът за сертифициране беше 
готов да се прилага за продукти, които могат да бъдат предлагани на пазара. 

3 Бяха съгласувани насоки за отговорните за вземането на решения лица и 
дружествата за производство на водноелектрическа енергия относно 
разполагането, изграждането и управлението на нови „зелени“ 
водноелектрически централи. Те помагат на лицата, отговорни за вземането на 
решения, да идентифицират бързо инсталации „без въздействие“ — например 
централи в изкуствени „незначителни“ водни обекти — и ги напътстват, заедно с 
проектантите на водноелектрически централи, как да представят правилната 
информация за оценка на централата и получаването на разрешително. 

4 Беше създаден документ за анализ за Испания, който включва пътна карта за 
разработването на доброволно сертифициране съгласно висок екологичен 
стандарт за съоръжения за производство на водноелектрическа енергия. 

5 Бяха представени предложения относно интегрирането на маркировъчната 
схема в съществуващите процедури и беше извършен анализ на 
осъществимостта (който включваше списък от гледни точки и споразумения на 
съответните участници, когато е възможно), с ударение върху Италия и 
Франция.  

 
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ch2oice  
 
 

 

https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/ch2oice
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Есетра 2020: Стратегическа програма за есетрата в река Дунав 
 
Есетрите са важна част от природното наследство на басейна на река Дунав и 
Черно море. Те служат като отлични показатели за добро качество на водата и 
местообитанията. Днес, четири от шестте вида са сериозно застрашени, един се 
счита за уязвим, а един е изчезнал. Всички те вече са защитени съгласно 
Директивата за местообитанията на ЕС. 
 
През юни 2011 г., стратегията на ЕС за региона на река Дунав постави като една от 
целите си (цел PA6) „осигуряване в срок до 2020 г. на жизнеспособни популации на 
есетра и други местни рибни видове“. Работната група „Дунавска есетра“ бе 
създадена година по-късно, през януари 2012 г., за да определи по какъв начин да 
си сътрудничат за постигането на тази цел. Тя събра експерти по есетра, НПО 
делегати и представители на Международната комисия за защита на река Дунав, 
Стратегията за река Дунав и националните правителства. 
 
Едно от първите действия на работната група беше да се изготви програма „Есетра 
2020“, която да действа като рамка за съгласувани действия. Програмата „Есетра 
2020“ е непрекъснато развиващ се документ и неговият успех зависи от 
дългосрочния ангажимент и способността на съответните държави да го прилагат, 
тъй като той изисква сложно сътрудничество между правителствата, вземащите 
решения лица, местните общности, заинтересованите страни, учените и НПО. 
 
Очевидно средство за предприемане на мерките, предложени в рамките на 
програмата „Есетра 2020“, е планът за управление на басейна на река Дунав 
(ПУБРД) и неговата съвместна програма от мерки. Вторият ПУБРД, актуализиран 
през 2015 г., определя като една от своите визии и общи цели на управление „че 
антропогенните бариери и недостигът на местообитания вече не 
възпрепятстват миграцията и размножаването на рибите — есетровите риби 
и определени други мигриращи видове имат достъп до река Дунав и 
съответните притоци. Есетровите риби и определени други мигриращи видове 
са представени от самовъзпроизвеждащи се популации в района на басейна на 
река Дунав, в съответствие с тяхното разпространение до момента“. 
 
Следните мерки са част от тези, които ще се прилагат за постигането на тази цел на 
управление: 
- Определяне на броя и разположението на помощните средства за 

миграция на рибите и други мерки за постигане/подобряване на 
непрекъснатостта на реките, които ще бъдат прилагани от 2021 г. от всяка 
държава. 

- Определяне на местоположението и обхвата на мерките за подобряване на 
морфологията на реките чрез възстановяване, опазване и подобрения, които ще 
бъдат приложени до 2021 г. от всяка държава. 

- Избягване на нови пречки пред миграцията на рибите, наложени от нови 
инфраструктурни проекти; новите бариери, които не могат да бъдат избегнати, 
трябва да включват необходимите мерки за смекчаване, като например 
помощни средства за миграция на рибите или други подходящи мерки, които 
вече са предвидени в проекта  

- Запълване на пропуските в знанията, свързани с възможността за есетра и 
други мигриращи видове да мигрират нагоре и надолу по течението през 
язовира Железни врата I и II, включващо проучвания на местообитанията, 

- Ако резултатите от тези проучвания са положителни, подходящите мерки следва 
да се приложат, а проучване за осъществимост следва да се извърши за 
язовира „Габчиково“ и Горен Дунав.  
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Според ПУБРД, до 2021 г. в речния басейн ще бъдат изградени 140 помощни 
средства за миграция на рибите  (120 вече са построени след първия ПУБРД.) Те 
следва да гарантират миграцията на всички рибни видове, включително на 
есетрата, и възрастови групи, като се използват най-добрите налични техники. 
Около 330 допълнителни мерки за отстраняване на нарушаванията на 
непрекъснатостта на реката се планира да бъдат изпълнени след 2021 г. (член 4, 
параграф 4 от РДВ). 
http://www.dstf.eu  
 
Рибен проход в Гарс на река Ин, Германия 
  
През 2015 г. VERBUND изгради четири рибни прохода при електроцентралите на 
река Ин (Фелдкирхен, Нойьотинг, Тойфелсбрук и Гарс), като общата инвестиция 
възлиза на 9,7 милиона евро. Бяха използвани различни строителни методи, за да 
се отговори на специфичните изисквания на зоната, и бяха включени редица 
смекчаващи мерки, като например допълнителни места за размножаване, 
местообитания за млади екземпляри и вариация в седиментите. Рибните проходи 
осигуряват на местните риби, като дунавската 
пъстърва, липана, мряната и скобара, както и на 
други водни организми, възможността да 
заобикалят електроцентралите. 
 
Концепцията за рибни проходи беше 
предварително съгласуван с органа, отговарящ за 
опазването на околната среда, съвета за 
управление на водите в Розенхайм, местните 
рибарски сдружения и експерти от риболовния 
отрасъл. Нагоре и надолу по течението бяха 
въведени редица изкуствени U-образни водни 
обекти, места за размножаване, наново изградени 
речни структури за обучение и др. Фазата за 
планиране и прилагане беше напълно подкрепена от местните власти и НПО. 
 
Научен процес по наблюдение на рибите през следващите 10 години се очаква 
да потвърди положителното въздействие върху рибните популации в река Ин. 
Предварителните бележки потвърждават, че дунавската пъстърва отново се 
размножава в рибния проход от естествен тип около Гарс. Това е голям успех за 
такъв рядък и застрашен вид. 
 
https://danubis.icpdr.org/system/files/shared/17_FRIK_VERBUND_Hydro%20Power%20
GmbH_Ecological%20restoration%20measures%20at%20HP%20in%20AT.pdf  
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4. ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДХОД ЗА 

ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ 
 

4.1 Ползите от интегрирано планиране 

 
Изискването да се гарантира, че производството и използването на енергия от 
възобновяеми източници и намаляването на парниковите газове в съответствие с 
целите на Директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници 
представлява важна движеща сила за развитието и използването на 
водноелектрическа енергия, както и на други възобновяеми източници на енергия. В 
същото време държавите членки трябва да изпълняват целите на Рамковата 
директива за водите и директивите на ЕС за опазване на природата, които имат за 
цел да гарантират, че по-нататъшното влошаване на състоянието на европейските 
водни обекти не само ще бъде предотвратено, но и ще бъде подобрено (или ще има 
потенциал за постигане на добро състояние), а защитените видове и местообитания 
в ЕС ще постигнат благоприятен природозащитен статус в рамките на ЕС. 
 
Тези амбициозни задачи могат да бъдат реализирани най-добре чрез подход за 
стратегическо и интегрирано планиране, който се прилага посредством 
националните планове за действие във връзка с енергията от възобновяеми 
източници, плановете за управление на речните басейни и целите на съхранението 
на зоните по „Натура 2000“39. 
 
Подходът за стратегическо планиране: 

 е отлична възможност за интегриране на целите на политиката в областта на 
водите, околната среда и енергетиката, както и целите на други основни области 
на политиката; 

 дава възможност за свързване на стратегическото планиране за водната околна 
среда и опазването на природата с националното енергийно планиране относно 
електроенергията от възобновяеми източници; 

 дава възможност за участие на всички заинтересовани страни, което може да 
намали последващи потенциални конфликти и да предостави гаранции за 
проектите; 

 използва процеса на планиране, за да помогне за определянето на приоритети 
(напр. по отношение на балансирането на приоритетите в областта на 
управлението на енергетиката, природата и водите); 

 допринася за оптимизирането на процеса по издаване на разрешителни за 
предложени нови обекти за производство на водноелектрическа енергия и 
подобрява прозрачността и предвидимостта за възложителите на проекти за 
водноелектрически централи; 

 дава възможност за надлежна оценка на най-добрите варианти по отношение на 
околната среда и на по-важния обществен интерес към проекта; 

                                                           
39 Заключения от втория семинар за Обща стратегия за изпълнение относно РДВ на ЕС и 

водноелектрическата енергия, проведен в Брюксел, 2011 г, https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-

6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf. 

https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/23d94d2d-6b9c-4f17-9e15-14045cd541f3/Issue.pdf
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 предоставя предварителна информация на възложителите за това къде 
(географски) е вероятно да получат разрешение, тъй като идентифицира най-
подходящите и по-малко подходящите области; 

 използва установените политики и критерии, за да помогне за управлението на 
рисковете от кумулативни въздействия от водноелектрически централи; 

 предоставя възможност посредством планирането на управлението на речните 
басейни да се интегрира подхода за стратегическо планиране относно 
разработването на водноелектрически централи с екологичните цели на водите, 
като се вземат предвид също така целите на съхранението на съответните зони 
по „Натура 2000“. 

 
Тази глава разглежда различните начини, по които може да се използва интегриран 
подход на планиране за отчитане на потенциалното отрицателно въздействие 
върху местообитанията и видовете в ранните етапи на процеса на планиране. Глава 
5 разглежда изискванията по директивите за опазване на природата за правна 
оценка на предложения план или проект, която по принцип се изисква да бъде 
направена на много по-късен етап, и то само в отговор на „значително 
(отрицателно) въздействие“. 
 
Въпреки това, ако даден стратегически план за развитие на водноелектрическата 
енергия съдържа някакъв съществен териториален елемент като например 
идентифицирането на потенциални области за развитие, това следва също да 
подлежи на оценка като „план“ по смисъла на член 6, параграф 3 от Директивата за 
местообитанията. Това дава възможност, в съответствие с член 6, параграф 3, за 
смекчаване на потенциалното въздействие от изграждането на водноелектрически 
централи в мрежата „Натура 2000“ чрез насочване на проектите извън места, които 
е вероятно да доведат до конфликт между интересите по отношение на 
изграждането и защитата на зоната по „Натура 2000“.  
 
Планът на ЕС за опазване на водните ресурси на Европа, приет през 2012 г., също 
така изтъква значението на стратегическото интегрирано планиране: „[...] в 
контекста на член 4, параграф 7 [...] водноелектрическата енергия заслужава 
специално внимание [...] Следва да се даде приоритет на преоборудването и на 
разширяването на съществуващи инсталации пред новите проекти, което 
следва да се подкрепи от стратегическа оценка на ниво речен басейн, като се 
изберат оптималните местоположения по отношение на производството 
на електроенергия и на най-слабото въздействие върху околната среда.“ 
 
Ясно е, че такъв процес на интегрирано планиране изисква по-сериозни 
първоначални инвестиции за съответните публични органи. Въпреки това, всички 
данни сочат, че в дългосрочен план, интегрираното планиране може да осигури 
значителни ползи за всички заинтересовани страни — независимо дали става 
въпрос за енергийния сектор, целите на Рамковата директива за водите (РДВ), 
целите на „Натура 2000“ или други интереси. Тези ползи често далеч надвишават 
нужната първоначална допълнителна инвестиция.  
 
Стратегическото интегрирано планиране следва да се извършва на няколко 
различни нива и на различни етапи от процеса на планиране, от органите и/или 
възложителите, според случая. То следва да се използва по-специално когато: 
 

 Се избира вид възобновяем енергиен източник, който е насочен към 
постигането на целите на Директивата за енергията от възобновяеми източници, 
като същевременно предлага най-добрия вариант за околната среда. Този избор 
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на алтернативни решения се изисква както в процедурата за освобождаване 
съгласно член 4, параграф 7 от РДВ, така и в процедурата за подходяща оценка 
за съвместимост по член 6 от Директивата за местообитанията. Той обаче е 
също толкова важен по време на фазата на стратегическо планиране или при 
изготвянето на национални/регионални планове за енергия от възобновяеми 
източници. 
 

 Се идентифицират най-подходящите местоположения за производство на 
водноелектрическа енергия, които са потенциално подходящи както от 
енергийна, така и от екологична гледна точка. В същото време стратегическото 
интегрирано планиране спомага за идентифицирането на областите, в които 
съществува голям риск от значителни въздействия и в които, като следствие, 
има малък шанс да се получи разрешително съгласно процедурата за 
освобождаване по член 4, параграф 7 от РДВ или процедурата за подходяща 
оценка за съвместимост съгласно Директивата за местообитанията. 
Разработването на такива оценки на риска или карти на чувствителните области 
по отношение на биологичното разнообразие на ранен етап от процеса на 
планиране може да спомогне за избягване или намаляване на броя на 
потенциалните конфликти, които са характерни за зоната, на по-късен етап от 
процеса на планиране на изграждането, когато финансовите ресурси са били 
разпределени и има по-малко свобода на действие. То също така осигурява на 
възложителите по-прозрачна и стабилна регулаторна среда, която им предлага 
по-голяма сигурност по отношение на вероятността за успех на заявлението им 
за планиране 
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Декларация на директорите на службите по водите на ЕС относно развитието 
на водноелектрическата енергия съгласно РДВ, 2010 г. 
 
През 2010 г. директорите на службите по водите на ЕС одобриха декларация 
относно „Развитието на водноелектрическата енергия съгласно РДВ“40 , която 
обобщава основните принципи и препоръки, договорени по време на процеса на 
общата стратегия за изпълнение (ОСИ). Тази декларация се основаваше главно на 
елементи от документа за политиката по ОСИ относно РДВ и хидроморфологичния 
натиск41, документ с насоки относно ОСИ № 20 за изключенията от екологичните  

 

цели42 и заключенията от първия ОСИ семинар относно РДВ и водноелектрическата 
енергия43.  
 

 Следва да бъдат създадени механизми за предварително планиране, чрез които 
се разпределят областите, които са „забранени“ за нови проекти на 
водноелектрически централи. Това разпределение следва да се базира на 
диалог между различните компетентни органи, заинтересованите страни и НПО. 

 С цел да се сведе до минимум необходимостта от нови обекти, развитието на 
генериращите мощности на водноелектрическите централи би могло да бъде 
подпомогнато чрез модернизиране и актуализиране на съществуващата 
инфраструктура. 

 Развитието на водноелектрическата енергия следва да бъде съпроводено от по-
добро екологично състояние на водата, ясни екологични стандарти за нови 
инсталации или модернизирани съществуващи съоръжения, както и подобрени 
експлоатационни условия. Новите водноелектрически централи следва, 
например, да имат рибни проходи и следва да спазват минималните изисквания 
за екологичен поток. 

 Необходим е анализ на разходите и ползите от проекта, за да се даде 
възможност за преценка на това дали ползите за околната среда и обществото 
по отношение на предотвратяването на влошаването на състоянието или 
възстановяването на доброто състояние на даден воден обект са по-незначими 
от ползите от новите модификации. Това не означава, че ще бъде необходимо 
да се остойностят или дори да се определят количествено всички разходи и 
ползи, за да се направи такава преценка. 

 Размерът на проекта не е критерият, който е от значение за задействането на 
член 4, параграф 7. Съответният подход е да се направи оценка дали даден 
проект ще доведе до влошаване на състоянието на воден обект. Следователно, 
проекти от всякакъв мащаб могат да попадат в приложното поле на член 4, 
параграф 7. 

                                                           
40 Неофициална среща на директорите, отговарящи за водите и моретата на Европейския съюз, 

страните кандидатки и страните от ЕАСТ, Сеговия, 27-28 май 2010 г., 

https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-3d08-433a-8e00-0d20bcb249ad. 
41 Обща стратегия за изпълнение на Рамковата директива за водите 2006 г.: РДВ и 

хидроморфологичния натиск — документ за политиката. Декември 2006 г., 

https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-1a16-4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf. 
42 Обща стратегия за изпълнение на Рамковата директива за водите 2009 г.: Документ с насоки № 20 

относно изключенията от екологичните цели. Технически доклад — 2009-027, 

https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_document.pdf. 
43 Основни заключения, семинар за общата стратегия за изпълнение относно РДВ и 

водноелектрическата енергия, Берлин, 4-5 юни 2007 г., https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-

2126-4e76-a481-cfa68a28435c. 

https://circabc.europa.eu/w/browse/6414c39b-3d08-433a-8e00-0d20bcb249ad
https://circabc.europa.eu/sd/a/3dac5b10-1a16-4a31-a178-2f5401f30c50/.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_document.pdf
https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-2126-4e76-a481-cfa68a28435c
https://circabc.europa.eu/w/browse/062ef598-2126-4e76-a481-cfa68a28435c
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 Се прави избор дали да се обновят съществуващите схеми за 
водноелектрическа енергия или да се разработят нови водноелектрически 
централи. Както е посочено по-горе, много фактори трябва да бъдат взети под 
внимание, като например състоянието на водния обект съгласно РДВ и 
директивите за местообитанията и птиците, както и целите по отношение на 
постигането на целта за добро екологично състояние или благоприятен 
природозащитен статус. Оценките на реката и целите на съхранението на 
„Натура 2000“ също помагат да се разкрие до каква степен реката може да 
поеме по-нататъшно благоустрояване, без никакво влошаване на състоянието 
на водния обект или неблагоприятни въздействия върху целостта на една или 
повече зони по „Натура 2000“.  
 

 Се избира най-подходящия проект, който отчита потенциалните въздействия 
още от самото начало и включва в първоначалния проектен план серия от 
смекчаващи мерки, които премахват или поне намаляват крайното въздействие 
на проекта върху водната среда и върху „Натура 2000“ в частност. 
Традиционният подход за разработване на план или проект, било то за 
водноелектрическа енергия или за някакви други интереси, беше да се 
разработи първо планът или проектът по отношение на неговата цел и след това 
да се разгледат въпросите, свързани с по-широкия екологичен контекст, и 
другите въпроси, свързани с ползването. Този подход обаче често води до това 
потенциалните конфликти да се вземат предвид на относително късен етап от 
процеса на планиране, в момент, в който са налице по-малко възможности за 
маневриране. На практика, това също така означава, че възложителите на 
проекта или плана имат недостатъчно взаимодействие с експерти от сектора на 
околната среда преди проектът да бъде представен за подходяща оценка за 
съвместимост. 

 
Когато проектната концепция е достигнала до толкова напреднал етап, оценката 
на въздействието върху околната среда често се превръща в дейност по 
ограничаване на щетите. Това означава, че дори ако всички правила, уреждащи 
такива оценки, включително тези по Директивата за местообитанията, се 
спазват щателно, няма гаранция за успех. Този традиционен подход към 
разработването на проекти или планове може да доведе също така до 
продължителни дискусии с органите по планирането, други заинтересовани 
групи и НПО по време на етапа на публичната консултация, което от своя страна 
може да доведе до значителни забавяния в процеса на планиране и до 
извършването на допълнителни разходи. 

 
Осъзнавайки тези трудности, все повече инфраструктурни плановици вече 
възприемат интегриран подход към планирането и проектирането на 
проекти. Интегрираният подход още от началото отчита нуждите както на 
инфраструктурата, така и на екологията, и залага тези нужди като фактори 
още в идейния проект, заедно с другите видове ползване на реката. Това 
също съдейства за процес на планиране, който е основан на повече 
взаимодействие и прозрачност, и насърчава активната подкрепа и приноса 
на еколози и други заинтересовани страни от самото начало. 
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Протоколът за оценка на екологичното въздействие на 
водноелектрическата енергия 
 
Проектът Hydro4LIFE, изпълняван от Международната асоциация за 
водноелектрическа енергия, цели да подпомогне прилагането на протокола за 
оценка на екологичното въздействие на водноелектрическата енергия в ЕС. 
Протоколът предлага методика за измерване на резултатите от дейността на 
дадена водноелектрическа централа по отношение на 20 различни екологични, 
социални, технически и икономически теми. Той предлага общ език, който да 
даде възможност на правителствата, гражданското общество, финансовите 
институции и сектора за производство на водноелектрическа енергия да 
разговарят относно и да оценяват въпроси, свързани с екологичното 
въздействие. Протоколът е резултат от интензивна работа от страна на Форума 
за оценка на екологичното въздействие на водноелектрическата енергия, който 
представлява международен орган с участие на всички заинтересовани страни и 
представители на НПО от екологичната и социалната сфера, правителства, 
банки и сектора за производство на водноелектрическа енергия. 
 
Оценките обхващат всички етапи на проекта: ранен етап, подготовка, 
изпълнение и експлоатация. Всеки проект получава оценка от 1 до 5 (като 5 са 
доказаните най-добри практики) по всяка от 20-те теми. Една от темите се 
отнася до биоразнообразието и инвазивните видове. По време на етапа на 
подготовка на проекта особено внимание се отделя на  

 стойността на екосистемите;  

 местообитанията:  

 конкретни въпроси, като например застрашени видове и рибни проходи 
във водосборните басейни, водохранилищата и зоните надолу по 
течението; и  

 потенциалните въздействия, произтичащи от инвазивните видове, 
свързани с планирания проект. 

http://www.hydrosustainability.org/Protocol/The-Protocol-Documents.aspx  
  

http://www.hydrosustainability.org/Protocol/The-Protocol-Documents.aspx
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Разработване на устойчиво производство на водноелектрическа енергията в 
басейна на река Дунав: ръководни принципи, създадени от Международната 
комисия за опазване на река Дунав (МКОРД) 
 
През 2010 г. министрите на дунавските държави поискаха да се разработят 
ръководни принципи относно интегрирането на екологичните аспекти в 
използването на водноелектрическа енергия, с цел да се гарантира балансирано и 
интегрирано развитие, и потенциалните конфликти на интереси да бъдат 
разглеждани от самото начало. Водещите принципи са изготвени като част от един 
по-широк процес, в който участват представители на администрациите в областта 
на енергетиката и околната среда, сектора за производство на водноелектрическа 
енергия, НПО и научната общност. Те бяха приети от МКОРД през 2013 г. и 
съставляват следните основни препоръки: 
 
Общи принципи за разработване на устойчиво производство на 
водноелектрическа енергия 
1) Развитието на производството на водноелектрическа енергия трябва да зачита 

принципите на устойчивост, като взема предвид екологичните, социалните и 
икономическите фактори по еднакво балансиран начин. 

2) Производството на енергия от възобновяеми източници, като например 
водноелектрическата енергия, следва да бъде част от цялостен подход към 
енергийните политики (национален енергиен план, включващ планове за 
действие по отношение на енергията от възобновяеми източници). 
Неизползваният потенциал за енергия от възобновяеми източници, икономията 
на енергия и повишаването на енергийната ефективност са важни въпроси, 
които следва да бъдат разгледани в този подход. 

3) С цел да се гарантира разработването на устойчиво производство на 
водноелектрическа енергия и за да се постигне баланс между различните 
обществени интереси, националните/регионалните стратегии за 
водноелектрическа енергия следва да се изготвят въз основа на тези ръководни 
принципи, приложими за целия басейн. Тези стратегии следва да вземат 
предвид многофункционалната употреба на инфраструктурата за 
водноелектрическа енергия (контрол на наводненията, водоснабдяване и т.н.) и 
въздействието (включително кумулативното такова) върху околната среда. 

4) Претеглянето на обществените интереси на национално/регионално равнище 
трябва да се извършва по прозрачен, структуриран и възпроизводим начин, 
основан на критерии и необходимата информация, включваща участието на 
обществеността на ранен етап от процеса на вземане на решения. 

5) Самото производство на енергия от възобновяеми източници като цяло не се 
счита за по-важен обществен интерес. Даден проект за производство на 
водноелектрическа енергия не става автоматично от по-важен обществен 
интерес само защото ще генерира енергия от възобновяеми източници. Всеки 
отделен случай трябва да се оценява сам по себе си, в съответствие с 
националното законодателство. 

6) Участието на гражданите и на групи от граждани, заинтересовани страни и НПО, 
чиито интереси са засегнати от проекта за производство на водноелектрическа 
енергия, е от съществено значение за оптимизирането на процеса на планиране 
и създаването на общо разбиране и приемане по отношение на практическото 
приложение на нови водноелектрически проекти. 

7) При развитието на производство на водноелектрическа енергия следва да се 
вземе под внимание въздействието на изменението на климата върху водните 
екосистеми и водните ресурси (устойчивост на речните местообитания, стойност 
на оттока и сезонни промени в потока). 
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Техническа модернизация на съществуващи водноелектрически централи и 
екологично възстановяване 
8) Техническата модернизация на съществуващите водноелектрически централи 

следва да бъде насърчавана, за да се увеличи тяхното производство на енергия. 
Тези видове подобрения са най-екологосъобразният начин начин за постигане 
на целите в областта на околната среда (например РДВ). 

9) Техническата модернизация на съществуващите водноелектрически централи 
следва да бъде свързана с екологичните критерии за защита и подобряване на 
състоянието на водите. Националните енергийни стратегии и инструменти 
следва да използват стимули или екомаркировки, за да насърчат и подкрепят 
финансово техническата модернизация. 

10) Комбинацията от техническа модернизация и екологично възстановяване на 
съществуващите водноелектрически инсталации води до печеливша ситуация 
както за производството на енергия, така и за подобряването на условията на 
околната среда. 

 
 
 
Подход за стратегическо планиране за разработването на нови обекти за 
производство на водноелектрическа енергия  
11) За разработването на нови водноелектрически централи се препоръчва подход 

за стратегическо планиране (свързан с плана за действие по отношение на 
енергията от възобновяеми източници и плана за управление на речния басейн). 
Този подход следва да се основава на оценка на две нива (включваща списъци с 
препоръчителни критерии) - национална/регионална оценка, последвана от 
специфична оценка на проекта. Този подход е съобразен с принципа за 
предотвратяване и предпазване, както и принципа „замърсителят плаща“. 

12) Първата стъпка определя речни участъци, където изграждането на 
водноелектрически централи е забранено от националното или регионалното 
законодателство/национални или регионални споразумения (забранени зони). 
Като втора стъпка, всички други участъци ще бъдат оценени въз основа на 
матрицата за оценка и схемата за класификация (фигури 14 и 15). 

13) Националната/регионалната оценка е инструмент, който помага на 
администрациите да насочат новите водноелектрически централи към онези 
области, в които се очаква минимално въздействие върху околната среда. Това 
може да бъде постигнато чрез интегриране на производството на 
водноелектрическа енергия и нуждите на екосистемите и чрез подпомагане на 
процеса на вземане на решения посредством ясни и прозрачни критерии, 
включващи аспекти на управлението на енергията, както и околната среда и 
ландшафта. Трансграничните аспекти или аспекти, отнасящи се до целия 
басейн на река Дунав, трябва да бъдат взети предвид, когато това е уместно. 

14) Националната/регионалната оценка е от полза както за околната среда и водния 
сектор, така и за сектора за производство на водноелектрическа енергия, тъй 
като увеличава предвидимостта в процеса на вземане на решения и осигурява 
прозрачност когато е вероятно да бъдат издадени разрешителни за нови 
проекти. 

15) Докато оценката на национално/регионално равнище е от по-общо естество, 
оценката на конкретния проект, която класифицира целесъобразността на 
речните участъци за потенциално използване за производство на 
водноелектрическа енергия, предоставя по-подробна и задълбочена оценка на 
ползите и въздействието на конкретен проект. Това помага да се оцени дали 
даден проект е адаптиран по подходящ начин към определено местоположение. 
Оценката на проекта се извършва в отговор на заявление за издаване на 
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разрешително за нова водноелектрическа централа и следователно зависи от 
особеностите на проекта. 

16) Актуалните и новите инициативи на политиката, по-специално по отношение на 
прилагането на законодателството на ЕС и стратегията на ЕС за Дунавския 
регион, следва да бъдат отразени по съответния начин. 

17) С цел подпомагане на водноелектрическите централи по най-устойчивия начин, 
схемите за стимулиране на нови водноелектрически проекти следва да вземат 
под внимание резултатите от подхода за стратегическо планиране и 
подходящите смекчаващи мерки. 

 
Смекчаване на отрицателното въздействие на водноелектрическите централи 
18) Трябва да бъдат създадени мерки за смекчаване, които да сведат до минимум 

отрицателното въздействие на водноелектрическите инсталации върху водните 
екосистеми. Ако това е предвидено в националното законодателство, 
благодарение на прилагането на смекчаващи мерки, загубите при 
производството на водноелектрическа енергия от съществуващи 
водноелектрически централи могат да бъдат компенсирани. 

19) Гарантирането на миграцията на рибите и екологичните потоци са приоритетни 
мерки за поддържане и подобряване на екологичното състояние на водите. 

20) Другите мерки за смекчаване, като например подобряване на управлението на 
седиментите, свеждане до минимум на отрицателното въздействие на 
изкуствените колебания на водното равнище (рязкото повишаване на оттока с 
цел покриване на ВЕТ), поддържане на състоянието на подземните води или 
възстановяване на специфични за видовете местообитания и крайречните зони, 
са важни за речната екология и влажните зони, които са пряко зависими от 
водните екосистеми. Следователно, тези мерки следва да се вземат предвид 
при разработването на проекта, като се отчетат рентабилността и сигурността 
на доставките на електроенергия. 

 
https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower 
 

4.2 Интегрирани национални или регионални планове за 

водноелектрически централи 
 
Приети на национално, регионално или местно равнище, в зависимост от законите 
във всяка държава, пространствените планове позволяват проучването на различни 
изисквания за земята в рамките на по-обширна географска област. Това дава 
възможност да бъде изготвена интегрирана стратегия за устойчиво развитие, която 
търси синергии и свежда до минимум конфликтите, когато това е възможно. 
 
Пространствените планове също така осигуряват по-балансирана рамка за 
развитие, тъй като те дават възможност по-широк кръг социални и екологични 
съображения да бъдат взети под внимание на ранен етап от процеса на планиране. 
Това обикновено води до по-предвидима и стабилна рамка на планиране за всички 
участващи страни, която следва да спомогне за намаляването на риска от 
трудности и отлагания на по-късни етапи, например на нивото на отделните 
проекти. Те също така насърчават различните икономически сектори, 
заинтересовани групи и широката общественост да се включат чрез публична 
консултация, като по този начин се осигурява по-голяма прозрачност в процеса на 
вземане на решения.  
 

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
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Следователно, пространственото планиране, а всъщност и секторното планиране, е 
важен инструмент за сектора. По отношение на производството на 
водноелектрическа енергия, редица държави са разработили специфични 
водноелектрически планове на национално или регионално равнище, за да се 
вземе решение относно бъдещи обекти в зависимост от нуждите и възможностите. 
В допълнение, от всички държави членки се изисква да изготвят национални 
планове за енергия от възобновяеми източници съгласно Директивата за енергия от 
възобновяеми източници, за да се определи най-подходящата комбинация от мерки 
за енергията от възобновяеми източници в дадена държава или регион, от гледна 
точка на изпълнението на целите за използване на енергия от възобновяеми 
източници. И двата вида планове не само позволяват анализ на прогнозните нужди 
за различни видове енергия от възобновяеми източници, включително производство 
на водноелектрическа енергия, но също така предоставят възможност да се вземат 
предвид по-общи социално-икономически съображения (планове за управление на 
речни басейни или „Натура 2000“) на ранен и стратегически етап в процеса на 
планиране. 
 
Подходяща оценка за съвместимост на планове 
 
Член 6 от Директивата за местообитанията също така изисква оценки на планове и 
програми (например национални или регионални планове за водноелектрическа 
енергия или планове за действие по отношение на енергията от въозобновяеми 
източници). Това е потвърдено от Съда на Европейския съюз44. Подходящата 
оценка за съвместимост на даден пространствен план или програма, разбира се, ще 
бъде на по-стратегическо равнище, но процедурата по същество е същата като за 
проекти. Следователно подходящата оценка за съвместимост следва да вземе 
предвид влиянието на плана или програмата — поотделно и във взаимодействие с 
други планове или проекти, върху целостта на защитените зони по „Натура 2000“. 
 
Предприетата работа по извършване на оценката следва да съответства на 
географския обхват на плана и на естеството и величината на всички потенциални 
въздействия. Трябва също така да бъде получена достатъчно информация относно 
предложения план, за да се даде възможност подходящата оценка за съвместимост 
да бъде извършена правилно. Основната цел във всеки един момент е да се 
избегне или отстрани каквото и да било предвидимо неблагоприятно въздействие 
върху целостта на защитените зони по „Натура 2000“ или да се отстранят всички 
основателни причини за безпокойство, че такова неблагоприятно въздействие може 
да настъпи. 
 
Основната полза от извършването на подходяща оценка за съвместимост на 
конкретен план е, че по този начин могат да бъдат избегнати каквито и да било 
евентуални по-нататъшни конфликти със зони по „Натура 2000“, когато се оценяват 
въздействията на отделните проекти чрез, например, изместване на дейностите 
далеч от защитените зони по „Натура 2000“. Това също така налага обвързаните 
страни да проучат по-малко увреждащи решения за изпълнение на целите на плана 
още на много ранен етап от процеса на планиране и ги насърчава да разработят по-
интегриран и цялостен подход за развитие на производството на водноелектрическа 
енергия. 
 

                                                           
44 Решение на Съда на ЕС по дело C-6/04, Комисията срещу Обединеното кралство, 

20 октомври 2005 г. 
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4.3 Карти на чувствителни области на дивата флора и фауна и 

зониране 

 
Плановете за земеползване или секторните планове обикновено обхващат обширен 
географски район. Този мащаб, в съчетание с пространствения характер на 
плановете, позволява да бъдат взети стратегически решения относно капацитета и 
местоположението на водноелектрическите централи в границите на обширна 
област, като същевременно взема под внимание многофункционалната роля на 
реките и потенциалното въздействие на решенията върху околната среда. 
 
В този контекст, един ефективен начин за избягване или свеждане до минимум на 
потенциалните конфликти със зони по „Натура 2000“ е да се идентифицират места 
по протежението на дадена река, които се считат за подходящи или неподходящи за 
водноелектрически централи. Това впоследствие може да се насложи върху карта, 
показваща природозащитните интереси на реката, с цел да се идентифицират 
потенциалните области на конфликт – например защитени зони като обектите по 
„Натура 2000“, или миграционни пътища за защитени видове в ЕС.  
 
Картите на чувствителни области на дивата флора и фауна са полезни за 
локализиране на обекти за производство на водноелектрическа енергия в области, 
които са извън области като зоните по „Натура 2000“, където съществува голям риск 
от значителни въздействия и където различните процедури за издаване на 
екологично разрешително, независимо дали съгласно РДВ, Директивата за 
местообитанията или Директивата за ОВОС, задължително ще бъдат по-утежнени и 
е вероятно да бъде получен отказ. Картите на чувствителни области могат също 
така да бъдат разработени за избрани категории биологични видове (напр. рибни 
видове от европейско значение) или определени видове местообитания или 
защитени зони в предварително определен район. Важно е обаче картите да са 
базирани на най-добрите налични данни и информация, а критериите за подбор да 
бъдат прозрачни и ясни за всички заинтересовани страни (и в крайна сметка да 
подлежат на публична консултация). Картите следва също да бъдат с достатъчно 
добра разделителна способност, за да се осигури надеждно характеризиране на 
площите.  
 
Другото основно предимство на картите на чувствителни области на дивата 
флора и фауна е, че те помагат за избягване на потенциални конфликти във 
връзка с член 5 от Директивата за птиците и членове 12 и 13 от Директивата за 
местообитанията. Както беше обяснено в глава 1, с тези разпоредби се цели да 
бъде осигурена защитата на видовете от европейско значение в целия им естествен 
район на разпространение в ЕС, независимо от това дали те се намират в зона по 
„Натура 2000“ или не. Възложителите или проектантите на водноелектрически 
централи трябва следователно да гарантират, че работят в съответствие с 
тези строги правилата за защита на видовете. 
 
Въпреки това, картите на чувствителни области, които са базирани на 
съществуващото разпределение на видовете, могат да бъдат подвеждащи, тъй като 
съществуващите разпределения могат да бъдат в резултат от съществуващи 
въздействия, които трябва да бъдат отстранени. Всяко използване на тези карти 
трябва да вземе предвид плановете за възстановяване на разпределението на 
видовете. След като картите на обекти за производство на водноелектрическа 
енергия и картите на чувствителните области на дивата флора и фауна са 
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разработени, те могат да бъдат насложени и различни участъци от реката могат да 
бъдат отнесени към една или повече от следните обширни категории:  
 

 Благоприятни райони — онези области, които показват добър 
водноелектрически потенциал (също и по отношение на модернизирането на 
съществуващи съоръжения) и при които има нисък риск от конфликт с 
интересите за опазване на природата — например за силно модифициран воден 
обект от слаб екологичен интерес, или ако няма защитени зони по „Натура 2000“ 
или мигриращи видове, защитени в ЕС.  

 По-малко благоприятни райони - където съществува известен риск от конфликт с 
една или повече зони по „Натура 2000“ или видове по протежението на реката, 
които са защитени в ЕС. 

 Неблагоприятни райони - където съществува голям риск от конфликт с една или 
повече зони по „Натура 2000“ или видове по протежението на реката, които са 
защитени в ЕС. Тези райони е най-добре да се избягват, тъй като ще бъде много 
трудно или невъзможно да се изпълнят всички условия на процедурата за 
изготвяне на оценка съгласно член 6 от Директивата за местообитанията и 
процедурата за освобождаване съгласно член 4, параграф 7 от РДВ. 

 
Обърнете внимание, че картите на чувствителните области могат да осигурят само 
общ преглед на районите с потенциално висок риск (където е най-добре да се 
избягва разработването на нови обекти), среден риск (където са възможни мерки за 
смекчаване), и нисък риск (където се очаква въздействието да бъде ограничено или 
ниско). Като такива те не са заместители за оценката на въздействието върху 
околната среда (ОВОС) или подходящата оценка за съвместимост на проектно 
ниво. Все пак тези карти навярно трябва да бъдат изготвяни за отделни проекти за 
изграждане на водноелектрически централи. 
 
Подробни проучвания за биологичните видове в рамките на ОВОС или 
подходящата оценка за съвместимост на ниво отделен обект ще бъдат в състояние 
да определят по-точно кои са вероятните специфични природни стойности и 
рискове от въздействие за всеки обект. В тази връзка картите от стратегическото 
ниво вече могат да помогнат в определянето на нивото на оценяване, което ще 
бъде изисквано за по-подробни и строги основни проучвания на ниво индивидуален 
проект. 
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НАБЛЮДАТЕЛ НА „НАТУРА 2000“: полезен инструмент за възложители 

http://natura2000.eea.europa.eu/  

Наблюдателят на „Натура 2000“ е географска информационна система (ГИС) 
онлайн, която позволява на възложителите да локализират и проучват всяка зона 
по „Натура 2000“ в мрежата на ЕС. Зоните могат да бъдат разглеждани при много 
дребен мащаб (1:500), показващ границите на територията и нейните основни 
ландшафтни характеристики с много висока разделителна способност. За всяка 
зона може да се свали стандартен формуляр за данни, в който са посочени 
видовете и типовете местообитания, за които зоната е била определена, както и 
приблизителните размери на популациите или площта, и природозащитното 
състояние на зоната и нейното значение за видовете или типа местообитание. 
Достъпни са и други функции за търсене и показване, които да спомогнат за 
припокриването на данни от различни източници относно зоните по „Натура 2000“. 
 
Препоръки на МКОРД за национални/регионални оценки и критерии 
 
Ръководните принципи на МКОРД препоръчват двуетапен процес на стратегическо 
планиране по зони за производство на водноелектрическа енергия на национално 
или регионално равнище. Като първа стъпка, следва да бъдат идентифицирани 
речни участъци, в които изграждането на водноелектрически централи е забранено 
от съответното международно, национално или регионално 
законодателство/съответните споразумения (забранени зони). Като втора стъпка, 
всички други участъци следва да бъдат оценени, като се използва предварително 
определена схема за класификация, основана на договорени критерии. Важно е 
оценката на национално/регионално равнище да е технически осъществима и 
основана на всички данни, които могат да бъдат събрани на това ниво. Получената 
матрица предоставя инструмент в помощ на вземането на решения за осигуряване 
на балансирано постигане на енергийните и екологичните цели. Този процес на 
претегляне следва да се извършва от компетентния орган за 
националното/регионалното равнище в рамките на всяка дунавска държава като 
част от процеса на участие на обществеността. Резултатите следва също да се 
включат в плановете за управление на речните басейни и плановете за действие по 
отношение на енергията от въозобновяеми източници. 
 
 
  

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Инструмент за картографиране на реките в Австрия съгласно екологичен 
генерален план  - WWF 
 
За WWF Австрия е важно бъдещото изграждане на водноелектрически централи да 
следва стратегически подход, така че останалите значими, чувствителни и 
незасегнати отсечки от реката да могат да бъдат запазени. В подкрепа на това, 
WWF изготви екологичен генерален план с цел да се предостави технически 
издържана база за вземане на решения при оценяването на необходимостта от 
опазване на австрийските води (WWF Ökomasterplan, 2009 г.). 
 
Проучването беше публикувано през 2009 г. и оцени за първи път екологичното 
значение на 53 от най-големите реки в Австрия с водосборен басейн с площ от 
повече от 500 квадратни километра. То също така представя официалните данни от 
анализа на текущото състояние на министерството, отговорно за прилагането на 
РДВ на ЕС и предоставянето на информация относно опазването, например на зони 
по „Натура 2000“ и други защитени зони. Всеки от водните участъци беше 
квалифициран и подреден по важност в зависимост от различни критерии за подбор 
(например екологично състояние, състояние в защитени зони, хидроморфология, 
дължина на пътя на съседния свободен поток) 
 
По този начин всеки участък на реката беше класиран според следните класове на 
чувствителност: 

 Клас на чувствителност 1: много голямо основание за защита, базирано на 
екологичното състояние 

 Клас на чувствителност 2: много голямо основание за защита поради 
положението в резервата/резерватите 

 Клас на чувствителност 3: силно заслужаващ защита въз основа на 
морфологията 

 Клас на чувствителност 4: силно заслужаващ защита поради дължината на пътя 
на съседния свободен поток 

 Клас на чувствителност 5: потенциално заслужаващ защита, тъй като липсва 
база данни за безопасна оценка на състоянието на околната среда 

 Клас на чувствителност 6: потенциално заслужаващ защита 

 Клас на чувствителност 7: слаба нужда от защита 

 Клас на чувствителност 8: съществуващо икономично използване на енергия 

 Недостатъчни данни (екологично състояние, хидроморфология) 
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http://www.oekomasterplan.at/home.html 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.oekomasterplan.at/home.html
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Инструменти за планиране за балансиране на разработването на 
водноелектрически централи и възстановяване на водната среда във 
Франция 
 
През 2008 г., френското Министерство на екологията, устойчивото развитие и 
енергетиката проведе дискусия на кръгла маса относно това, как да се развие още 
повече устойчивото производство на водноелектрическа енергия, като 
същевременно се възстанови водната среда във Франция. Трябваше да бъдат 
постигнати две цели: генерирането на допълнителни 3 TWh по отношение на 
годишното производство до 2020 г. и постигането на добро състояние на 66 % от 
повърхностните водни обекти до 2015 г. 
 
След задълбочено обсъждане с местните избрани органи, производителите на 
водноелектрическа енергия, националния комитет за професионален риболов в 
сладководни басейни и редица НПО, Министерството подписа споразумение, 
съдържащо четири основни цели: 

 подкрепа на водноелектрическата енергия чрез текущ процес за съвместни 
проучвания в областта на отразяването на проблемите на околната среда, 
мониторинга и средствата за контрол; 

 модернизиране и оптимизиране на съществуващите централи посредством 
усилия за ефективно прилагане на разпоредбите относно повишаването на 
минималния отток до януари 2014 г. и въвеждането на задължителни рибни 
проходи. Освен това, всяко подновяване на концесии следва да бъде 
придружено от мерки за подобряване на енергийните и екологичните 
характеристики на централата; 

 премахване на най-проблемните пречки за екологичната непрекъснатост, които 
са посочени в националната програма, и прилагане на тези схеми за 
възстановяване с помощта на средства от агенциите по водоснабдяване; 

 разработване на схема за производство на водноелектрическа енергия с „високо 
екологично качество“, която има минимално въздействие върху околната среда. 
Изграждането на нови централи трябва да бъде насочено и установено с 
приоритет в райони, в които съществуват малко на брой екологични 
предизвикателства, и трябва да се избягват зони на богатото биологично 
разнообразие (например забранени реки и реки с непрекъснат отток). 

 
Между 2012 г. и 2015 г., правителството прие два списъка със защитени реки, за да 
се гарантира спазването на РДВ. Първият списък съдържа забранени реки или 
запазени реки, където изграждането на каквато и да е нова бариера не може да 
бъде разрешено и съществуващите язовири трябва да 
гарантират екологична непрекъснатост в момента на подновяване на тяхното 
разрешително. Вторият списък съдържа реки, при които възстановяването на 
непрекъснатостта на съществуващите язовири е приоритет. По тези реки, 
съществуващите язовири трябва да бъдат адаптирани в рамките на 5 години, за да 
се гарантира миграцията на рибите нагоре и надолу по течението, както и 
достатъчният пренос на седименти. 
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Първият списък включва следното: реки с отлично състояние (напр. в „Натура 
2000“), реки с мигриращи риби (също често срещани в „Натура 2000“) и биологични 
резервоари. Заедно те представляват около 25-30 % от водните течения във 
Франция. Вторият списък съдържа други реки с мигриращи риби, реки с риск да не 
изпълнят екологичните цели поради хидроморфологичен натиск и неефикасно 
функциониране на биологичните резервоари, както е определено в плана за 
управление на речния басейн. Заедно те представляват около 10 % от водните 
течения. 
 
Определянето на потенциалните области за нови водноелектрически централи по 
регионалните планове за енергия от възобновяеми източници се основава 
предимно на данни за водноелектрическата енергия и съвместимостта със списъци 
1 и 2, в които се посочват районите, които се считат за подходящи, по-малко 
подходящи или неподходящи. 
 
Източник: https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-

d6d94d722b95/Presentation-
Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20Franc
e.pdf 
 
 

 

4.4 Ранна консултация 
 
Провеждането на ранна консултация със заинтересованите страни в областта на 
околната среда и, всъщност, с всички заинтересовани страни е важно, за да се 
гарантира намирането на приемливи и устойчиви решения. Това е еднакво важно за 
постигането на общо разбиране по разглежданите въпроси и за насърчаването на 
сътрудничество при търсенето на решения, особено ако екологичните въздействия 
на даден проект не могат да бъдат решени с конвенционалните подходи за 
смекчаване. 
 
Често конфликтите произтичат от това, че заинтересованите страни в областта на 
околната среда не са били включени на достатъчно ранен етап в процедурата по 
планиране, и могат да доведат до дълги и скъпоструващи забавяния. В най-добрия 
случай заинтересованите страни и по-широката общественост следва да участват 
на всички етапи от разработването на проекта или плана. Участието е особено 
важно на етапа на определяне на проекта или плана, и по време на интерактивния и 
повтарящ се процес на изработване на реалистични алтернативни решения за 
проблемни области. 
 
Европейското законодателство и процедури не са много конкретни по отношение на 
изискванията за публични консултации и участието в тях и обикновено предвиждат 
официални стъпки за публична консултация едва след приключване на 
проучванията на въздействието върху околната среда и представянето на 
плановете или проектите за одобрение. Това обаче не трябва да пречи на 
възложителите да направят своя собствена организация на процеса на публична 
консултация на възможно най-ранен етап. 
Целите на всяка добре организирана стратегия за участие на обществеността 
следва да бъдат: 

 да се гарантира прозрачен процес на планиране и вземане на решения за 
инфраструктурния план или проект и откритост по отношение на цялата 
съответна информация и всички данни; 

https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/85a4834a-5733-4474-9686-d6d94d722b95/Presentation-Planning%20instruments%20for%20hydropower%20and%20preserved%20rivers%20in%20France.pdf
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 да се повиши осведомеността по отношение на общите цели на плана или 
проекта и съответните проблеми; 

 да се спечели подкрепата на обществеността за процеса на планиране и за 
осъществяването на проекта или плана; 

 да се интегрират основните заинтересовани страни на етапа на планиране, за да 
се създаде атмосфера на взаимно доверие и уважение и по този начин да се 
улесни приемането от обществеността и успешното осъществяване на плана 
или проекта. 

 
Следните елементи са особено важни в практиката, за да се гарантира успешният 
процес на консултация със заинтересованите страни и тяхното участие: 
 

 Определяне на времето за участие на обществеността: Заинтересованите 
страни следва да бъдат ангажирани още на най-ранните етапи на плана или 
проекта, за да може информацията за околната среда да се използва при 
разглеждането на вариантите на проекта, местонахождението и финансовите 
договорености. Консултациите със заинтересованите страни следва да 
продължат през целия процес на оценка на околната среда и през целия цикъл 
на плана или проекта. 
 

 Определяне на съответните заинтересовани групи: Определянето на 
съответните заинтересовани групи или заинтересовани страни е решаващо за 
успешното ангажиране на обществеността, било то по отношение на дадена 
политика, план, програма (напр. секторна или регионална) или проект. 
Анализирането на социалния състав на обществото, в което се планира 
проектът или планът, ще спомогне също така да се гарантира установяването на 
всички съответни социални участници или заинтересовани страни и тяхното 
включване в консултацията. 
 

 Подбор на правилната форма на комуникация и консултация: Общественото 
ангажиране може да варира от просто разпространение на информация, през 
консултация, и да достигне до пълноправно участие във вземането на решения: 

o Информиране: еднопосочен поток на информация от предложителя към 
обществеността. 

o Консултиране: двупосочен поток на информация между предложителя и 
обществеността, където на обществеността се дава възможност да 
изразява становища, а на предложителя - да отговори. 

o Участие: двупосочен поток на информация и идеи, при който 
предложителят и обществеността са ангажирани в общ анализ и 
определяне на програмата, като обществеността/заинтересованите 
страни се включват доброволно във вземането на решения за 
разработването и управлението на проекта с консенсус по основните 
точки. Степента на ангажираност на обществеността, която е необходима 
за конкретен план или проект, варира според социалния и политическия 
контекст. За всяка от основните групи заинтересовани страни може да се 
направи матрица на участието, за да се установи подходящата степен на 
участие. Матрицата може да се използва също така като системен 
инструмент за определяне на ролите и отговорностите на дадена 
заинтересована страна и за установяване на областите на потенциални 
разногласия между групите. 

o Приобщеност и ангажираност: Консултациите в ранните етапи с 
потенциално засегнатите групи могат да подобрят информацията за 
околната среда, която се предоставя на лицата, отговорни за вземането 
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на решения (напр. чрез определяне на въздействията върху околната 
среда или разработване на подходящи мерки за смекчаване), и да 
помогне потенциалните конфликти и забавяния да бъдат сведени до 
минимум. Действителните усилия за предоставяне на информация на 
обществеността и за отговор на предложенията или опасенията също 
спомагат за предотвратяването на недоразумения и могат да доведат до 
по-широко приемане на проектите със засилено чувство за приобщеност 
на местно ниво. 
 

Несъмнено публичната консултация и участие може да отнеме много време и 
енергия. Когато обаче се използват по положителен начин, те могат да намалят 
противоречията и да повишат потенциала за дългосрочен успех. 
 
 
Стратегическо планиране и съвместната работа на ниво водосборна област в 
Англия 
 
Подходът, основан на водосборните басейни, включва съвместна работа на ниво 
речен водосборен басейн, с цел постигане на общи подобрения за нашите водни 
среди. Партньорствата в общността, които обединяват местните знания и експертен 
опит, са активни във всеки от повече от 100-те водосборни басейна по Рамковата 
директива за водите в Англия, включително в такива, които се простират отвъд 
границата с Уелс. 
 
Повече от 1500 организации участват в подходи на национално равнище, основани 
на водосборните басейни, включително НПО, водни дружества, местни органи, 
държавни агенции, собственици на земя, клубове за любителски риболов, 
земеделски представителни органи, академици и местни предприятия. 
  
Партньорствата по отношение на подхода, основан на водосборните басейни, 
стимулират ефективната практична доставка по места, което води до множество 
ползи, като например подобряване на качеството на водите и биологичното 
разнообразие, понижаване на риска от наводнения, устойчивост спрямо 
изменението на климата и по-голяма обществена ангажираност с тяхната местна 
река. Партньорствата предоставят катализатор за привличане на допълнителни 
средства и към днешна дата някои от първоначалните инвестиции са се увеличили 
до осем пъти. 
 
Редица изследователски проекти вече са били в състояние да докажат, че 
оправомощеното партньорство по отношение на водосборен басейн, състоящо се 
от различни заинтересовани страни и технически специалисти от даден водосборен 
басейн и района около него, може да бъде отговорно за координацията на 
планирането, финансирането и осигуряването на добро екологично здраве за тази 
река и нейния водосборен басейн. 
 
Те също така показват, че интегрираната оценка на даден водосборен басейн, която 
е ръководена от заинтересованите страни, може да спомогне за развиването на 
задълбочено познаване на предизвикателствата и, след това, да разработи 
стратегически, целенасочен, балансиран и следователно рентабилен план за 
намеса в управлението на водосборния басейн. 
 
http://www.catchmentbasedapproach.org/ 
 
 

http://www.catchmentbasedapproach.org/
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База знания относно подхода, основан на водосборните басейни 
 

Целта на интернет страницата за подхода, основан на водосборните басейни, е да се 
покаже огромната работа, която се извършва от партньорствата във водосборните басейни 
в цялата страна. Чрез споделянето на най-добри практики имаме за цел да се избегне 
дублирането на усилията и да се гарантира, че всички ползватели на подхода могат да 
извлекат полза от поуките, които бяха извлечени през годините от лицата, които се 
занимават с управление на водосборни басейни. В крайна сметка тази интернет страница 
има за цел да оправомощи партньорствата по отношение на подхода, основан на 
водосборните басейни, като им представи многото и разнообразни начини, по които може да 
се извърши съвместното планиране на водосборните басейни и предоставянето на 
управление на водосборните басейни. 
 

 
АНГАЖИРАНЕ 

на заинтересовани лица 
по отношение на 

водосборния басейн и 
изграждане на ефективно 

партньорство 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ДАННИ 

и доказателства за 
информиране на 
планирането на 

водосборните басейни, 
ръководено от 

заинтересованите страни 

 
ОСИГУРЯВАНЕ 

на целенасочена и 
интегрирана намеса по 

отношение на 
управлението на 

водосборния басейн 

 
НАБЛЮДЕНИЕ 

и моделиране на околната 
среда с цел измерване на 
подобренията 

Научете повече Научете повече Научете повече Научете повече 
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5. ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВАТА ЗА 

МЕСТООБИТАНИЯТА 
 
 

5.1 Въведение 
 
Законодателството на ЕС изисква всеки план или проект, който може да окаже 
значително влияние върху една или повече защитени зони по „Натура 2000“ да 
премине подходяща оценка за съвместимост съгласно член 6, параграф 3 от 
Директивата за местообитанията. В настоящата глава са представени поетапни 
насоки за извършване на подходяща оценка за съвместимост на планове и проекти 
за водноелектрически централи в частност45.  
 

 
Тъй като „Натура 2000“ включва най-ценните и застрашени европейски 
местообитания и видове е логично процедурите за одобряване на благоустрояване, 
което може да окаже значително отрицателно влияние върху тези защитени зони, 
да трябва да са достатъчно строги, за да се избегне пренебрегването на общите 
цели на директивите за птиците и местообитанията. Поради това се обръща 
особено внимание на необходимостта от вземането на решения въз основа на 
сериозна научна информация и опит. Забавянията в процеса на одобрение много 
често се причиняват от лошото качество на оценките, което възпрепятства 
вземането на решение от компетентните органи по отношение на въздействията на 
плана или проекта. 
 

                                                           
45 Комисията е изготвила документи с насоки, за да помогне на хората да разберат и прилагат 

подходящата процедура за оценяване. Те са достъпни на интернет страницата за „Натура 2000“ 

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

Член 6, параграф 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 оценяването 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 територия и ако е уместно, след като 
са получили мнението на обществеността. 
 
Член 6, параграф 4 
Ако даден план или проект трябва да бъде осъществен въпреки отрицателната 
оценка на въздействието върху територията, поради наложителни причини от 
по-важен обществен интерес, включително и такива от социален или 
икономически характер, и поради липсата на алтернативно решение, държавата 
членка предприема всички необходими компенсаторни мерки, за да осигури 
цялостната съгласуваност на „Натура 2000“. Държавата-членка информира 
Комисията за приетите от нея компенсаторни мерки. 



  83 

Важно е също така екологичните оценки, извършени в рамките на Директивата за 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Директивата за 
стратегическата оценка на околната среда (СЕО), или процедурата за 
освобождаване по член 4, параграф 7 от Рамковата директива за водите (РДВ) да 
не се бъркат с подходящата оценка за съвместимост, извършена съгласно член 6, 
параграф 3 от Директивата за местообитанията. Въпреки че тези оценки много 
често се извършват заедно и могат да извлекат полза от координирането им, всяка 
от тях има различна цел и оценява въздействията спрямо различни аспекти на 
околната среда. Така, въпреки че в идеалния случай всички те следва да бъдат 
координирани, останалите не могат да заменят или да заместят оценката по 
Директивата за местообитанията. 
 
Ударението на подходящата оценка за съвместимост пада върху видовете и 
типовете местообитания, които са защитени от директивите за птиците и 
местообитанията, и по-специално онези видове и местообитания, за които 
съответната зона по „Натура 2000“ е била определена. Поради това обхватът на 
подходящата оценка за съвместимост по член 6, параграф 3 е по-тесен, отколкото 
на оценка по РДВ, директивите за ОВОС или СЕО, като е ограничен до 
въздействието върху защитени зони по „Натура 2000“ от гледна точка на техните 
цели на съхранението. 
 
Резултатът от всяка процедура за оценяване също е различен. При подходящата 
оценка за съвместимост и РДВ резултатът е правно обвързващ за компетентния 
орган и определя неговото окончателно решение. Така, ако в подходящата оценка 
за съвместимост е определено, че ще има неблагоприятно влияние върху целостта 
на защитената зона по „Натура 2000“ — въпреки въвеждането на мерки за 
смекчаване, тогава планът или проектът може да бъде одобрен само ако са 
изпълнени условията по член 6, параграф 4. 
 
 

5.2 Кога се изисква процедурата по член 6? 
 
Процесуалните и материалните предпазни мерки, които следва да се прилагат към 
всеки план или проект, който може да окаже значително влияние върху зона по 
„Натура 2000“, са определени в член 6 от Директивата за местообитанията.  
 
Тази процедура е предвидена: 

 да направи оценка на въздействията на даден план или проект, който може да 
има значително влияние за дадена защитена зона по „Натура 2000“ предвид 
целите на съхранението на тази зона; 

 да провери дали тези въздействия ще засегнат неблагоприятно целостта на 
защитената зона; 

 да осигури механизъм за одобряване на планове или проекти, които оказват 
неблагоприятно въздействие, ако не съществуват по-малко увреждащи 
алтернативни решения и ако се счита, че те са необходими поради 
наложителни причини от по-важен обществен интерес; 

 да гарантира, че в последния случай се прилагат компенсаторни мерки, за да 
се осигури цялостната съгласуваност на „Натура 2000“. 

 
В член 6, параграф 3 са използвани няколко условия, за да се определи дали е 
необходимо извършването на оценка. Отнася се за: 

 всеки план или проект;  
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 който може да окаже значително влияние най-малко върху една защитена 
зона по „Натура 2000“; 

 поотделно или във взаимодействие с други планове или проекти, 

 който обаче не е непосредствено свързан с управлението на съхранението 
на защитената зона. 
 

В Директивата не е определен обхватът на „плана“ или „проекта“. Вместо това, 
решаващият фактор е дали той може да окаже значително въздействие. Поради 
това терминът „проект“ следва да се тълкува широко и да включва както строителни 
работи, така и всякакви други намеси в естествената околна среда46. Той обхваща 
също така проекти, които целят възстановяването, обновяването, поддръжката или 
модернизиране на съществуваща водноелектрическа централа, ако се счита, че те 
могат да имат значително въздействие върху дадена защитена зона по „Натура 
2000“. 
 
Що се отнася до географския обхват, член 6, параграф 3 не е ограничен до планове 
и проекти в защитена зона по „Натура 2000“. той обхваща също така 
благоустрояване навсякъде извън зона по „Натура 2000“, ако има вероятност то да 
окаже значително въздействие върху тази зона. Само защото дадено предложено 
благоустрояване се намира извън границите на защитена зона по „Натура 2000“, то 
не се освобождава от изискването за подходяща оценка за съвместимост по член 6, 
параграф 3.  
 
 
Следователно, нуждата от оценка зависи от това дали благоустройството може да 
окаже значимо въздействие върху зона по „Натура 2000“, било то поотделно или 
във взаимодействие с други планове или проекти, независимо от това дали 
проектът е разположен в или извън „Натура 2000“. Например проект, 
разположен на известно разстояние нагоре по течението от защитена зона по 
„Натура 2000“, все пак би могъл да увреди целостта на зона, която се намира 
надолу по течението, в резултат на промени на оттока, промени в пренасянето на 
седименти, замърсяване или пречки пред движението и миграцията на видове. В 
такива случаи проектът трябва да бъде оценен в съответствие с член 6, параграф 3. 
 
В идеалния случай, това също включва разглеждане на всички възможни 
трансгранични влияния. Ако даден план или проект в една държава може да окаже 
значително влияние върху защитена зона по „Натура 2000“ в друга държава, било 
то поотделно или във взаимодействие с други планове или проекти, тогава 
подходящата оценка за съвместимост трябва също да прецени влиянията върху 
целостта на защитените зони по „Натура 2000“ в другата държава. Това съответства 
на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен 
контекст, която е приложена в ЕС посредством директивите за ОВОС и за СЕО. 
 

5.3 Поетапна процедура 
 
Процедурата, посочена в член 6, параграф 3, трябва да се проведе поетапно. На 
всеки етап се определя дали е необходим следващ етап от процеса. Например, ако 
въз основа на щателна проверка бъде заключено, че няма да има неблагоприятни 

                                                           
46 Решение на Съда на Европейския съюз C-127/02. 
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влияния за защитената зона по „Натура 2000“, тогава планът или проектът може да 
бъде одобрен без да е нужна допълнителна оценка. 
 
Етапите са следните (вж. диаграма): 
 
- Щателна проверка — на този първи етап се определя дали даден план или 

проект изисква подходяща оценка за съвместимост или не. Ако не може да се 
изключи вероятността посоченият план или проект да окаже значително 
въздействие върху обект от „Натура 2000“, тогава е необходима подходяща 
оценка за съвместимост. 

 
- Подходяща оценка за съвместимост — след като бъде решено, че се изисква 

подходяща оценка за съвместимост, 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 нейните цели на 
опазване. 

 
- Вземане на решения — ако подходящата оценка за съвместимост не докаже, че 

няма неблагоприятно въздействие върху целостта на зоната, или че всички 
неблагоприятни въздействия могат да бъдат смекчени, тогава компетентните 
органи трябва да отхвърлят плана или проекта. От друга страна, ако 
подходящата оценка за съвместимост доказва, че няма да има неблагоприятни 
въздействия върху целостта на защитената зона по „Натура 2000“, проектът 
може да бъде одобрен.  

 
Член 6, параграф 4 позволява някои изключения от това общо правило. 
Предложителят на плана или проекта може да поиска планът или проектът да бъде 
одобрен при извънредни обстоятелства, ако са изпълнени условията на член 6, 
параграф 4. 
 
От горното става ясно, че този процес на вземане на решения се основава на 
принципа на предпазливост. Акцентът е върху обективното демонстриране, 
съпътствано от надеждни съпътстващи доказателства, че няма да има 
неблагоприятни влияния за защитената зона по „Натура 2000“; предложителят на 
плана или проекта трябва да докаже, че няма да има неблагоприятни въздействия. 
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Фигура 6: Диаграма на процедурата по член 6, параграфи 3 и 4 (въз основа на 
методическото ръководство на Европейската комисия) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Пряко ли е свързан планът или проектът (ПП) с 

управлението на опазването на защитената 

зона или е необходим за това? 

Не Да 

Да 

Има ли вероятност ПП да окаже значително 

влияние върху защитената зона? 

Оценяване на въздействията с оглед на 

целите на опазването на защитената зона 

Оценка на кумулативни въздействия и влияния във 

взаимодействие с други планове и/или проекти  

Може ли да се заключи, че ПП няма да окаже неблагоприятно 

въздействие върху целостта на защитената зона? 

Могат ли да бъдат отстранени отрицателните 

въздействия, напр. чрез мерки за смекчаване?  

Не 

Подходяща оценка за 

съвместимост  

Има ли в защитената зона 

приоритетно местообитание или вид?  

Не 

Не 

Преработва

не на 

плана/прое

кта 

Съществуват ли 

алтернативни 

решения?  

Да 

Не 

Да 

Да 

 Щателна 

проверка 

Дерогация от член 6, 

параграф 4  

Не Да 

Има ли наложителни причини от 

по-важен обществен интерес?  

Има ли съображения, свързани с човешкото 

здраве или безопасност, или важни ползи за 

околната среда?  

 

Не 

Може да се 

предостави 

разрешение  

Не може да се 

предостави 

разрешение 

Не може да се 

предостави 

разрешение 

Може да се издаде 

разрешение, при условие че 

са взети подходящи 

компенсаторни мерки 

Разрешение може да се 

предостави само поради други 

наложителни причини от по-

важен обществен интерес, ако 

Комисията издаде положително 

становище и са взети подходящи 

компенсаторни мерки  

Да 

Да 
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5.3.1 Щателна проверка 

 
Първата стъпка от процедурата по член 6, параграф 3 е да се определи дали е 
необходима подходяща оценка за съвместимост или не, т.е. дали даден план или 
проект има вероятност да окаже значително влияние върху защитена зона по 
„Натура 2000“. Ако с достатъчна степен на сигурност може да бъде определено, че 
няма вероятност планът или проектът да окаже значително влияние, било то 
поотделно или във взаимодействие с други планове или проекти, тогава той може 
да бъде одобрен без по-нататъшни оценки. 
 
Ако има обаче каквито и да е съмнения по отношение на вероятността за оказване 
на въздействия, трябва да се направи оценка, за да може тези потенциални 
въздействия да бъдат проучени задълбочено. Това е потвърдено от Съда на 
Европейския съюз в решението по делото Waddenzee (C-127/02), в което Съдът 
постановява, че: „в механизма за защита на околната среда, предвиден в член 6, 
параграф 3, не се приема за дадено, че разглежданият план или проект 
категорично оказва значителни влияния върху съответната защитена зона, а се 
изхожда единствено от вероятността за наличието на такова влияние от този 
план или проект. В случай на съмнение относно отсъствието на значителни 
влияния трябва да се направи такава оценка. Това дава възможност ефективно 
да се гарантира, че няма да се издадат разрешения за планове или проекти, 
които оказват неблагоприятно влияние върху целостта на въпросната 
защитена зона, като по този начин се допринесе за постигането на общите 
цели на Директивата за местообитанията.“ 
 
Причините за окончателното решение относно това дали да се извърши подходяща 
оценка за съвместимост следва да бъдат отбелязани. С оглед обосноваване на 
направеното заключение следва да се предостави достатъчно информация. 
 

 
Екологично разрешително за схема за водноелектрически централи 
 
Правителството на Обединеното кралство въведе електронен формуляр за 
кандидатстване, наречен „Контролен списък за одит на екологичен обект за 
схемите за водноелектрически централи“, който да помогне за щателната 
проверка на потенциални проекти на етап предварително планиране. 
Контролният списък помага на кандидата да идентифицира информацията, 
която следва да бъде изпратена на компетентните органи, така че те да могат 
да оценят напълно въздействието на предложената водноелектрическа схема 
и им дава възможност да потърсят първоначална консултация относно 
планирания проект. Това може да спомогне да се избегне изразходването на 
време и ресурси по проекти, за които е малко вероятно да получат 
разрешително. 
 
Кандидатите са специално помолени да попълнят контролен списък, 
съдържащ въпроси относно: 

 
1. Водочерпене и управление на оттока 
2. Опазване 
3. Качество на водите 
4. Биологично разнообразие и рибарство 
5. Управление на риска от наводнения 
6. Корабоплаване 
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Правителството издаде също така поредица от документи с насоки, за да 
помогне на възложителите със заявленията за хидрокинетични 
водноелектрически схеми. Тези документи обясняват 

 как Агенцията за околната среда на Обединеното кралство регулира 
водноелектрическата енергия; 

 въпросите, свързани с околната среда, които следва да бъдат взети под 
внимание; 

 съвети за това как да се разработи дадена схема; 
 как се подава заявление за получаване на необходимите разрешителни 

и лицензи. 
 
https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-
audit-checklist  
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-
agency-hydropower-handbook 

 
2. Опазване 

За повече информация вижте нашето съобщение относно:  

Рамковата директива за водите, опазване на природата и културното наследство 

 ДА НЕ 

Намира ли се схемата в рамките на зона от специален научен интерес (SSSI), или е вероятно 

да окаже въздействие върху такава зона? 

(Вж. бележка 2а) 

  

Намира ли се схемата в рамките на специална консервационна зона (СКЗ), или е вероятно да 

окаже въздействие върху такава зона? 

(Вж. бележка 2б) 

  

Намира ли се схемата в рамките на специална защитена зона (СЗЗ), или е вероятно да окаже 

въздействие върху такава зона? 

(Вж. бележка 2в) 

  

Намира ли се схемата в рамките на национален природен резерват, или е вероятно да окаже 

въздействие върху такъв резерват? 

(Вж. бележка 2г) 

  

Намира ли се схемата в рамките на местен природен резерват, или е вероятно да окаже 

въздействие върху такъв резерват? 

(Вж. бележка 2г) 

  

Намира ли се схемата в рамките на природна забележителност? 

(Вж. бележка 2д) 

  

Намира ли се схемата в рамките на национален парк?  

(Вж. бележка 2е) 

  

Схемата може ли да засегне който и да е водопад, пешеходна алея, културното наследство 

или зона на съхранение? 

(Вж. бележка 2ж) 

  

Били ли са извършени официални екологични проучвания на обекта? 

(Вж. бележка 2з) 

  

Схемата взема ли предвид защитени видове, които биха могли да живеят в зоната или в 

близост до нея? 

(Вж. бележка 2и) 

  

 

https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-audit-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/wr325-hydropower-schemes-environmental-site-audit-checklist
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-agency-hydropower-handbook
https://www.gov.uk/government/publications/good-practice-guidelines-to-the-environment-agency-hydropower-handbook
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5.3.2 Подходяща оценка 

 
След като бъде решено, че е необходима подходяща оценка за съвместимост, тя 
трябва да бъде извършена преди компетентният орган да реши дали да разреши 
плана или проекта (съгласно Решение на Съда по дело C-127/0247). Терминът „за 
съвместимост“ основно означава, че оценката трябва да бъде съвместима с 
нейното предназначение съгласно директивите за птиците и местообитанията, т.е. 
опазване на видовете и типовете местообитания, за които е била определена 
зоната по „Натура 2000“.  
 
„Подходяща оценка за съвместимост“ означава също, че оценката следва да 
доведе до мотивирано заключение. Ако докладът не включва достатъчно подробна 
оценка на влиянията върху защитена зона по „Натура 2000“, или не предоставя 
достатъчно доказателства, за да се направят ясни заключения относно това дали 
целостта на защитената зона ще бъде засегната неблагоприятно, тогава оценката 
не е изпълнила своето предназначение и не може да се счита за оценка „за 
съвместимост“ за целите на член 6, параграф 3. 
 
Това беше потвърдено от Съда на Европейския съюз, който постанови, че „Макар 
според доклада на IREALP48 основните проблеми, застрашаващи фауната, да 
произтичат от разрушаването на гнездата по време на фазата на обезлесяване 
и разпокъсване на местообитанията, той все пак съдържа многобройни 
предварителни констатации, а окончателни такива липсват. Всъщност 
този доклад изтъква значението на прогресивното оценяване по-специално въз 
основа на познанията и уточненията, които могат да се появят в хода на 
процеса на осъществяване на проекта. Споменатият доклад впрочем е бил 
замислен като повод за въвеждане на други предложения за подобряване на 
екологичното въздействие от предвидените операции.“  
 
„От това следва, че докладът на IREALP не може повече да се счита за 
подходяща оценка на въздействието на спорните строителни работи върху 
специалната защитена зона IT 2040044“. „От всички изложени дотук 
съображения произтича, че както проучването от 2000 г., така и докладът от 
2002 г. се характеризират с празноти и с липса на пълни, точни и 
окончателни констатации и изводи, които могат да разсеят всяко разумно 
съмнение от научна гледна точка относно последиците от предвидените 
строителни работи за засегнатата специална защитена зона. Впрочем 
констатациите и изводите от такова естество са били абсолютно 
необходими, за да бъдат компетентните власти в състояние да вземат 
решението за разрешение на споменатите строителни работи с необходимата 
сигурност“. (Дело C-304/05, Комисията срещу Италия, точки 46-73)  
 
Съдът подчертава също така колко важно е да се използват най-напредналите 
научни познания при извършването на подходящата оценка за съвместимост, за 
да се даде възможност на компетентните органи да заключат с достатъчна степен 
на сигурност, че няма да има неблагоприятни влияния за целостта на защитената 
зона. Той определи, че „всички аспекти на плана или проекта, които могат — 
било то поотделно или във взаимодействие с други планове или проекти, да 

                                                           
47 Решение на Съда C-127/02 — Waddenvereniging and Vogelsbeschermingvereniging. 
48 (Институт по изследване на прилаганите в алпийските области екология и икономика). 
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засегнат тези цели, трябва да бъдат установени в светлината на най-
напредналите научни познания в областта“. (C-127/02, параграф 54) 
 
Докладът за оценката за съвместимост по-специално следва да: 
 

 съдържа подробно описание на плана или проекта, за да може да се добие 
представа за неговата големина, мащаб и цели; 

 описва базовите условия и цели на съхранението на защитената зона по „Натура 
2000“; 

 описва всички възможни въздействия, които биха могли да настъпят; 

 анализира взаимодействието между тези характеристики на проекта и 
екологичните изисквания на видовете и на типовете местообитания, за които е 
определена защитената зона, за да се идентифицират потенциалните 
въздействия на плана или проекта върху зоната по „Натура 2000“ и тяхната 
степен на значимост; 

 обяснява как тези въздействия ще бъдат избегнати или смекчени във възможно 
най-голяма степен; 

 определя сроковете и механизмите, чрез които ще бъдат обезпечени, приложени 
и наблюдавани всички мерки за смекчаване; 

 съдържа справочен списък на всички източници на информация. 
 
Накрая, предложителят на проекта е отговорен за възлагането и информирането на 
подходящата оценка за съвместимост и за това да гарантира, че тя е с подходящо 
качество. Органите отговарят за гарантирането на справедлив и цялостен преглед 
на данните, предоставени в рамките на подходящата оценка за съвместимост, и за 
проверката на това дали констатациите относно въздействието и неговото значение 
са правилни, както и че няма да има никакви неблагоприятни влияния върху 
целостта на защитената зона по „Натура 2000“ с оглед на целите на съхранението 
ѝ. 
 
Оценка на влиянията с оглед на целите на съхранението на защитената зона 
 
Както е посочено по-горе, оценката следва да разглежда възможните въздействия 
на плана или проекта върху защитената зона от гледна точка на целите на 
съхранението на защитената зона. Целта на съхранението е най-малко да се 
предотврати всяко влошаване на състоянието на видовете и местообитанията, за 
които зоната е била определена. 
 
Ако са определени по-амбициозни цели на съхранението по член 6, параграф 1, 
тогава потенциалните въздействия на плана или проекта трябва да бъдат оценени 
спрямо тези по-амбициозни цели. Например, ако целта е да се възстанови 
популацията на земеродно рибарче до определено равнище в рамките на 8 години, 
трябва да се прецени дали планът или проектът ще попречи на това 
възстановяване, а не само дали популацията на земеродно рибарче ще остане 
стабилна. 
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Стандартен формуляр за данни по „Натура 2000“ 
Стандартни формуляри за данни са съставени за всяка защитена зона по „Натура 2000“. Те 
съдържат информация относно площ, представителност и природозащитно състояние на 
местообитанията в зоната, както и обща оценка на стойността на защитената зона за 
тяхното съхранение. Те предоставят също така информация относно съществуващите 
видове, напр. популации, статус (постоянни, в размножителен период, зимуващи, 
мигриращи) и състояние, и относно стойността на защитената зона за съответните видове49. 
 
Природозащитно състояние на местообитанията и видовете в зоната 
Природозащитният статус на даден вид или местообитание не следва да се бърка с 
природозащитното състояние на този вид или местообитание. „Природозащитен статус“ се 
отнася до статуса на вида или местообитанието в целия му естествен район на 
разпространение в ЕС и може да бъде оценено само на по-високо ниво (напр. национално, 
биогеографско или европейско). „Природозащитно състояние“ се отнася до състоянието на 
конкретен вид или местообитание в рамките на дадена зона. Ако неговото състояние е 
лошо, органите могат да решат да определят по-амбициозни цели на съхранението за 
въпросния вид или местообитание в тази зона, вместо просто да предотвратят влошаването 
на неговото състояние.  
 
На всеки 6 години държавите членки представят доклади за природозащитния статус на 
местообитанията и биологичните видове в рамките на своята територия в съответствие с 
член 17 от Директивата за местообитанията. Въз основа на тези национални доклади, 
Комисията изготвя консолидиран доклад относно техния природозащитен статус на 
биогеографско ниво и на ниво ЕС50.  
 
Планове за управление по „Натура 2000“ 
Въпреки че не са задължителни, в Директивата за местообитанията се препоръчва да бъдат 
изготвени планове за управление, които определят цели на съхранение и мерки, 
необходими за постигането на тези цели в защитената зона, в съответствие с екологичните 
изисквания на видовете и местообитанията в нея. Следователно плановете за управление 
са безценен източник на информация за „Натура 2000“51. 

 
Събиране на необходимата информация за подходящата оценка за 
съвместимост 
 
Събирането на цялата необходима информация за проекта и за защитената зона по 
„Натура 2000“ представлява важна първа стъпка от подходящата оценка за 
съвместимост. Това обикновено е итеративен процес. Ако първоначалното 
проучване и анализът покажат наличие на сериозни пропуски в информацията, 
тогава може да е необходима допълнителна базова екологична и проучвателна 
полева работа, за да се допълнят наличните данни. Както е посочено по-горе, 
важно е подходящата оценка за съвместимост да е основана на най-
напредналите научни познания в областта, така че да може да отстрани 
всички основателни научни съмнения относно влиянията на предлаганите 
дейности върху въпросната защитена зона. 
 
Подробните проучвания и полевата работа трябва да се съсредоточат върху 
видовете и местообитанията, за които е определена територията и които са 
чувствителни към предложените строителни работи. Тяхната чувствителност 
следва да бъде анализирана както се вземат предвид възможните взаимодействия 

                                                           
49 Решение за изпълнение на Комисията от 11 юли 2011 г. относно формуляра за предоставяне на 

информация за зони по „Натура 2000“ (нотифицирано под номер C(2011) 4892), ОВ L 198, 

30.7.2011 г., стр. 39. 
50 http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm 
51 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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между проектните дейности (вид, степен, методи и т.н.) и съответните 
местообитания и видове (местонахождение, екологични изисквания, жизненоважни 
територии, поведение и т.н.). 
Всички полеви изследвания трябва да бъдат достатъчно задълбочени и 
дълготрайни, за да се отчете фактът, че екологичните условия могат да варират 
значително през различните сезони, а също и през различните години. Например 
извършването на полево проучване на даден вид за няколко дни през зимата няма 
да събере информация за използването на местообитанието през други по-важни 
периоди от годината (напр. сезона за миграция или размножаване). 
Консултирането на по-ранен етап от процеса с органите в областта на природата, 
научните експерти и природозащитните организации ще спомогне също така да се 
изгради пълна картина за защитената зона, срещаните видове/местообитания и 
вида на влиянията, които следва да бъдат анализирани. Тези различни органи 
могат също да предоставят съвети относно най-новата научна информация за 
зоната, видовете и местообитанията в нея, защитени в ЕС, както и относно 
евентуалните допълнителни базови изследвания и полеви проучвания, които може 
да са необходими, за да се направи оценка на вероятното въздействие на проекта. 
 
Установяване на неблагоприятни въздействия 
 
Въздействията на плана или проекта върху защитената зона по „Натура 2000“ могат 
да бъдат оценени, след като всички необходими изходни данни бъдат събрани. 
Описанието на потенциалните неблагоприятни въздействия от проекти за 
водноелектрически централи, както е посочено в глава 3, следва да спомогне за 
установяването на типа въздействия, които да се търсят. Очевидно е, че влиянията 
от всеки проект са типични само за него и следва да се оценяват на база на 
конкретен случай. Това е в съответствие с решението по делото Waddenzee (вж. 
по-горе): „при оценяването на потенциалните влияния от даден план или проект 
трябва да се установи тяхната значимост с оглед, inter alia, на 
характеристиките на околната среда на защитената зона, която е засегната 
от плана или проекта, и специфичните условия в нея.“ 
 
Първата стъпка е да се анализира напълно за всяка защитена зона кои от защитени 
в ЕС видове или местообитания, за които е определена зоната, могат да бъдат 
потенциално засегнати и следва да подлежат на допълнителна задълбочена 
оценка. Това е важно тъй като всеки вид и тип местообитание има свой собствен 
екологичен жизнен цикъл и свои изисквания за запазването си. Въздействията също 
ще са различни в различните защитени зони, в зависимост от тяхното 
природозащитно състояние и основните екологични условия в конкретната 
защитена зона. В оценката следва да се разгледа величината на всяко установено 
влияние, неговият тип, степен, продължителност, интензитет и време на действие. 
 
Подходяща оценка за съвместимост също включва разглеждането на всички 
аспекти на плана или проекта, които биха могли да окажат въздействие върху 
защитената зона. Всеки от тях трябва да се разгледа поотделно (напр. не само 
язовирът, който предстои да бъде построен, но също така и новите пътища за 
достъп или всякаква друга инфраструктура, планирани към язовира). 
Потенциалните въздействия също трябва да бъдат отчетени за всеки един от 
видовете или типовете местообитания, за които е била определена зоната (често 
наричани „целеви характеристики“ или „характеристики“). След това, въздействията 
върху различните характеристики следва да бъдат разгледани в тяхната съвкупност 
и по отношение едно на друго, за да бъдат установени и взаимодействията помежду 
им. 
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Стъпки, които трябва да бъдат предприети като част от подходящата оценка за 
съвместимост (адаптирани, Европейска комисия, 2014 г.) 

ОПРЕДЕЛЯНЕ ДАЛИ ИМА 

НЯКАКВИ ОСТАТЪЧНИ 

ВЛИЯНИЯ ВЪРХУ 

ЦЕЛОСТТА НА 

ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ОБЛАСТ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕ 

УСТАНОВЯВАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ НА 

СЪХРАНЕНИЕТО НА 

ЗАЩИТЕНАТА(ИТЕ) 

ЗОНА(И) ПО „НАТУРА 

2000“ 

ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА 

И ТЯХНАТА ЗНАЧИМОСТ  

Върху целевите типове 

местообитания, местообитанията на 

видовете и видовете, както и върху 

екологичната структура и функция на 

защитената зона 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ЕКОЛОГИЧНИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОИТО 

СЛЕДВА ДА СЕ ВЗЕМАТ 

ПРЕДВИД В ОЦЕНКАТА 

СЪЗДАВАНЕ НА 

ПРОГРАМА ЗА 

МОНИТОРИНГ 

СЪБИРАНЕ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩА 

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИЗВЪРШВАНЕ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 

ПОЛЕВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

И ПРОУЧВАНИЯ, КОГАТО 

Е НЕОБХОДИМО 

КОНСУЛТАЦИЯ С 

КОМПЕТЕНТНИ 

ОРГАНИ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

СТРАНИ 

СЪБИРАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ДРУГИ ПЛАНОВЕ И 

ПРОЕКТИ  

за да може да се 

оцени кумулативното 

въздействие 

УСТАНОВЯВАНЕ/ОЦЕНКА 

НА ПРЕВАНТИВНИ 

МЕРКИ И МЕРКИ ЗА 

СМЕКЧАВАНЕ  

за да се отстранят или 

намалят въздействията до 

незначително равнище  
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Въпреки че акцентът следва да бъде поставен върху видовете и местообитанията 
от значение за ЕС, които са обусловили определянето на защитената зона, не 
трябва да се забравя, че тези целеви характеристики взаимодействат по сложни 
начини с други видове и местообитания, както и с физическата среда. 
Следователно е важно всички съществени елементи на структурата, 
функционирането и динамиката на екосистемата да бъдат проучени. Всяко 
изменение в тези компоненти, колкото и да е дребно, би могло също да окаже 
отрицателно влияние върху срещаните типове местообитания и видове. 
 
Въздействията следва да бъдат прогнозирани възможно най-точно, а базата 
за тези прогнози трябва да бъде изяснена и документирана в подходящата 
оценка за съвместимост (така че следва също да бъде включено ясно обяснение 
за степента на сигурност в прогнозата за влиянията , тъй като това е от ключово 
значение — оценката трябва да бъде в състояние да заключи, че въздействията са 
извън основателни научни съмнения). Както при всички оценки на въздействието, 
подходящата оценка за съвместимост следва да бъде структурирана, за да се 
гарантира че прогнозите могат да бъдат направени по най-обективния начин, като 
се използват количествено определени критерии. Това също така ще улесни 
задачата за определяне на мерки за смекчаване, които могат да спомогнат за 
отстраняването на прогнозираните влияния или да ги намалят до незначително 
равнище. 
 
И накрая, когато се оценяват потенциалните въздействия е важно да се има 
предвид, че те могат да се появят в който и да е от етапите на разработване 
водноелектрически централи — от първоначалното изграждане, през 
експлоатацията и управлението, до реконструкцията или извеждането от 
експлоатация. Вследствие на това въздействията могат да бъдат временни или 
постоянни, на територията или извън нея, или кумулативни и настъпващи през 
различни етапи от цикъла на проекта. 
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Често използвани методи за прогнозиране на въздействия 
 
При извършването на подходящата оценка за съвместимост следва да се прилагат 
най-добрите налични техники и методи за оценяване на степента на въздействията. 

- Преки измервания могат да бъдат предприети, например на територии със загуба 

на местообитания или засегнати такива, съответстващи загуби на популации на 
видове, местообитания и общности. 

- Диаграмите, плановете на мрежи и системи могат да определят верижни 
въздействия в резултат на преките въздействия; непреките въздействия се наричат 
вторични, третични и т.н. според начина на тяхното причиняване. Диаграмите на 
системи са по-гъвкави от мрежите при илюстрирането на взаимовръзките. 

- Количествените прогнозни модели могат да осигурят математически получени 
прогнози въз основа на данни и допускания за силата и посоката на въздействията. 
Моделите могат да екстраполират прогнозите, които съответстват на минали и 
настоящи данни (анализ на тенденции, сценарии, аналогии, които прехвърлят 
информация от други съответни места) и интуитивно прогнозиране. Нормативните 
подходи към моделирането се прилагат по обратен ред — по желан краен продукт 
се оценява дали чрез предложения проект ще бъдат постигнати тези цели. 
Прогнозното моделиране често изпълнява важна роля, тъй като основните 
въздействия нерядко са резултат от промени в хидроморфологичните структури 
вследствие на изменения в режима на утаечните процеси със сериозни последици 
за подводната флора и фауна. 

- Изследванията за равнището на популация потенциално са от полза за определяне 
на влиянията на равнище популация от въздействията върху птиците или 
прилепите или морските бозайници, например. 

- Географските информационни системи (ГИС) се използват за създаването на 
модели на пространствени връзки, като ограничителни слоеве, или за 
картографиране на чувствителни територии и места със загуба на местообитания. 
ГИС представляват съчетание от компютризирана картография, съхранявани 
картографски данни и система за управление на бази данни, съхраняваща 
характерни признаци като земеползване или наклон. ГИС дават възможност 
съхранените променливи бързо да бъдат показвани, комбинирани и анализирани. 

- Информацията от предишни сходни проекти за водноелектрическа енергия може 
да е от полза, особено ако са правени количествени прогнози, които след това са 
наблюдавани в хода на експлоатацията. 

- Експертно мнение и преценка могат да бъдат получени от предишен опит и 
консултации по сходни проекти, и от местни експерти с опит и познания относно 
зоната. 

- Описание и взаимовръзка: физическите фактори (напр. воден режим, течение, 
подложка) може да са пряко свързани с разпространението и изобилието на 
видовете. Ако бъдещите физически условия могат да бъдат прогнозирани, тогава 
на тази база може да е възможно да се предвидят бъдещите промени в 
местообитанията и популациите или да се прогнозират реакциите на видовете и 
местообитанията. 

- Анализът на капацитета включва определяне на праг на стрес, под който могат да 
се поддържат популациите и функциите на екосистемата. Това включва 
определянето на потенциално ограничаващи фактори и разработването на 
математически уравнения, за да се опише капацитета на ресурса или системата от 
гледна точка на прага, наложен от всеки ограничаващ фактор. 

Методическо ръководство относно разпоредбите на член 6, параграфи 3 и 4 от 
Директивата за местообитанията  
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Оценка на потенциални кумулативни въздействия 
 
Кумулативните въздействия представляват съществена част от оценката. 
Това не е само нормативно изискване. Оценката на кумулативните въздействия 
също може да окаже сериозно влияние върху плана или проекта, както и върху 
други последващи планове или проекти, предложени за същата територия. Това е 
от особено значение за водноелектрическа енергия, при която кумулативните 
въздействия на дори малки инсталации могат да бъдат неприемливо големи. 
 
Поредица отделни умерени въздействия могат сами по себе си да са незначителни, 
но когато бъдат оценени заедно те могат да окажат значително въздействие. Това е 
посочено в член 6, параграф 3, като се взема предвид взаимодействието на 
влиянията от други планове и проекти. Не се уточнява кои други планове и проекти 
попадат в обхвата на тази разпоредба, но е ясно, че следва да се имат предвид 
планове или проекти, които са приключени (т.е. вече съществуващи 
инфраструктури) и одобрени. Тук, информацията от плановете за управление на 
речните басейни (ПУРБ) съгласно РДВ може да е от полза, както и всякакви 
планове за управление, разработени за съответните защитени зони по „Натура 
2000“. 
 
Следва да е ясно, че с разглеждането на даден предложен план или проект дадена 
държава членка не създава предимство за други подобни планове или проекти, 
които биха могли да бъдат предложени в бъдеще. Обратно, ако в даден район вече 
има одобрен един или повече проекти, това може да повлияе за понижаването на 
екологичния праг за бъдещи планове или проекти в този район. 
 
Например, ако поредица водноелектрически съоръжения бъдат предложени едно 
след друго в защитени зони по „Натура 2000“ или около тях, в оценката на първия 
проект би могло да се стигне до заключението, че той няма да окаже 
неблагоприятно въздействие върху зоната, докато вторият и третият проект може 
да не бъдат одобрени, защото техните влияния, във взаимодействие с тези на 
предходния проект, ще са достатъчни, за да засегнат неблагоприятно целостта на 
зоната.  
 
В това отношение е важно проектите за водноелектрически централи да се 
разглеждат от стратегическа гледна точка и във взаимодействие един с друг в 
рамките на сравнително голяма географска област, а не само като отделни, 
изолирани проекти. Оценката на кумулативните въздействия следва да вземе под 
внимание всички водноелектрически централи и други обекти във водосборния 
район, независимо от това дали те са разположени във или извън зона по „Натура 
2000“. 
 
Задачата за определяне на кумулативните ефекти следва в идеалния случай да се 
извършва в тясна консултация със съответните органи, които ще имат достъп до 
информация относно други планове и проекти, които трябва да бъдат взети под 
внимание. Информацията, която се съдържа в ПУРБ по РДВ, следва също да бъде 
взета предвид, тъй като тя съдържа информация относно всички видове натиск и 
въздействия върху водната околна среда за целия водосборен басейн. 
 
Потенциалното кумулативно въздействие следва да бъде оценено като се 
използват надеждни изходни данни, а не като се разчита единствено на качествени 
критерии. Те следва да бъдат също така неделима част от цялостната оценка и да 
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не бъдат разглеждани само като „страничен аспект“ в края на процеса на 
оценяване. 
 
 
Определяне на значимостта на влиянията 
 
След като въздействията бъдат установени (вж. също раздел 4.7) е необходимо да 
се направи оценка на тяхната значимост52 за видовете и местообитанията в зоната, 
с оглед на целите на съхраняването на тази територия.  
 
При оценяването на значимостта могат да бъдат разгледани следните параметри: 
 
- Количествени параметри на целевата характеристика (напр. вид или тип 

местообитание, за които е определена защитената зона): например — каква 
част от местообитанието е изгубена за дадения вид или от дадения тип 
местообитание. За някои от тях загубата дори на отделни единици или малък 
процент от територията, в която се срещат в дадена защитена зона по „Натура 
2000“ (напр. за приоритетни типове местообитания и видове), следва да се счита 
за значително въздействие. При други прагът на значимост може да е по-висок. 
Това отново зависи от видовете и от типовете местообитания, от тяхното 
природозащитно състояние във въпросната защитена зона, и от изгледите за 
тяхното бъдеще. 
 

- Качествени параметри на целевата характеристика: независимо от 
количествените параметри, при определянето на значимостта на въздействията 
следва да се вземе предвид и качеството на разпространение на целевата 
характеристика. Например, това може да бъде: 

 единствената защитена зона в даден регион или държава с тази целева 
характеристика (напр. целевата характеристика може да е в изобилие в 
дадена защитена зона, но това да е единственото място, където тя се среща 
и е защитена); 

 защитена зона, която е важно място за даден срещан вид (напр. основен 
район, в който се среща видът, по-големи райони с представителни места и 
т.н.); 

 защитена зона, в която видът е на границата на съществуване в ареала на 
разпространението си (като се вземат предвид потенциалните въздействия 
на изменението на климата в бъдеще). 

 
- Значението на зоната за биологията на видовете, напр. като място за 

размножаване (места за гнездене, райони за размножаване и др.); 
местообитание за хранене; сигурно убежище; миграционен маршрут или място 
за спиране по време на прелет. 
 

- Екологични функции и структури, необходими за поддържането на целевите 
характеристики, а оттам и на целостта на защитената зона. 
 

Когато има съмнения или разногласия по отношение на степента на значимост, най-
добре е да се постигне по-широко съгласие между съответните експерти, напр. 

                                                           
52 „Значимост“ в случая се отнася до значимостта на въздействията. Не бива да се бърка с етапа 

на щателна проверка, който поставя акцент върху вероятността от наличие на значително 

въздействие. 
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регионални и/или национални специалисти по отношение на засегнатата целева 
характеристика, върху което да може да бъде изграден консенсус. 
 
 
Определяне дали е засегната целостта на защитената зона 
 
След като възможно най-точно бъдат прогнозирани влиянията от проекта, тяхната 
степен на значимост бъде определена, и всички възможни смекчаващи мерки бъдат 
проучени, в подходящата оценка за съвместимост трябва да се достигне до 
заключение относно това дали те ще засегнат неблагоприятно целостта на 
защитената зона по „Натура 2000“. 
 
Терминът „цялост“ е ясно свързан с екологична цялост. „Целостта на защитената 
зона“ може удобно да се определи като съвкупност от екологичната структура, 
функцията и екологичните процеси на цялата територия или защитената зона или 
местообитанията, комплексът от местообитания и/или популациите на видове, за 
които е определена защитената зона. Може да се счита, че дадена защитена зона 
има висока степен на цялост, ако присъщият потенциал за изпълнение на целите на 
съхранението е постигнат, запазена е способността ѝ за самостоятелно 
възстановяване и обновяване при динамични условия и се изисква минимално 
външно подпомагане за управлението. 
 
Ако даден план или проект оказва неблагоприятно влияние върху външния вид или 
естетическите качества на определена защитена зона или предизвиква значителни 
влияния за типове местообитания или видове, различни от тези, за които 
защитената зона е определена по „Натура 2000“, това не се счита за 
неблагоприятно влияние по смисъла на член 6, параграф 3. От друга страна, ако 
един от видовете или типовете местообитания, за които е определена 
защитената зона, е значително засегнат(о), тогава задължително и целостта на 
защитената зона се счита за неблагоприятно засегната. 
 
Изразът „цялост на защитената зона“ показва, че ударението пада върху 
конкретната защитена зона. Следователно увреждането на дадена защитена зона 
или на част от нея не може да бъде оправдано с аргумента, че природозащитния 
статус на типовете местообитания и видовете, които се срещат в нея, ще остане 
като цяло благоприятно в европейската територия на държавата членка. 
 
На практика оценката на целостта на защитената зона следва да се съсредоточи 
по-специално върху определянето на това дали проектът не пречи на зоната да 
постигне нейните цели на опазване, и: 

 води до изменения в значими екологични функции, които са необходими за 
целевите характеристики (т.е. вида или типа местообитание, за които е 
определена територията); 

 значително намалява площта на територията, в която се срещат дадени 
типове местообитания (дори на такива с по-ниско качество), или 
жизнеспособността на популации на видове, които представляват целеви 
характеристики в дадената защитена зона; 

 намалява разнообразието на защитената зона; 

 води до разпокъсаност на защитената зона; 

 води до загуба или намаляване на основни характеристики на защитената 
зона (напр. дървесно покритие, редовни годишни наводнения), от които зависи 
състоянието на целевата характеристика; 

 причинява смъртност сред целевите видове. 
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Въвеждане на мерки за отстраняване на неблагоприятни влияния 
 
Ако оценката на плана или проекта за разработване на водноелектрическа 
централа по член 6 от Директивата за  
местообитанията установи редица 
неблагоприятни въздействия върху 
защитената зона по „Натура 2000“, 
планът или проектът може да не 
бъдат автоматично отхвърлени. В 
зависимост от сериозността на 
потенциалните въздействия, може 
да е възможно да се въведат 
(допълнително) 
 
мерки за смекчаване, които да ги 
премахнат или поне да ги направят 
незначителни, ако такива защитни 
мерки не са вече включени в проекта.  
 
 
Установяването на смекчаващи мерки, както и самата оценка на 
въздействието, трябва да се основават на правилно разбиране за засегнатите 
биологични видове/местообитания и на диалог между предложителя, 
компетентния орган и експерти по опазване на природата. 
 
 
Мерките за смекчаване могат да включват промени в размера, местоположението, 
концепцията и технологията, използвани от плана или проекта за 
водноелектрическа централи (напр. предотвратяване на пречките за миграция и/или 
уврежданията на рибата, причинени от турбини). Те могат да бъдат и под формата 
на временно адаптиране по време на строителните и експлоатационните етапи 
(напр. избягване на замърсяването на водите, ако чувствителни части или 
популации на целеви видове са разположени надолу по течението). Вж. глава 3 за 
повече информация относно потенциални смекчаващи мерки по отношение на 
водноелектрически централи. 
 
За всяка предложена мярка за смекчаване е важно: 

 да бъде обяснено по какъв начин мерките ще предотвратят или направят 
незначителни известните неблагоприятни въздействия върху зоната; 

 да бъдат предоставени сведения за това как те ще бъдат подсигурени и 
осъществени и от кого; 

 да се предоставят доказателства за степента на доверие в техния евентуален 
успех; 

 да се представи график, отнасящ се до плана или проекта, във връзка с тяхното 
изпълнение; 

 да се предоставят доказателства за това как тези мерки ще бъдат наблюдавани 
и как ще бъдат въведени допълнителни мерки, ако смекчаването се окаже 
недостатъчно. 

 
След като са определени и подробно разработени подходящи смекчаващи мерки, 
планът или проектът може да бъде одобрен съгласно процедурата за оценка по 

Подход към смекчаване Предимство 

Избягване на 
въздействията при 
източника 

Най-
високо 

 
 

Най-
ниско 

 
Намаляване на 
въздействията при 
източника 

Намаляване на 
въздействията на място 

Намаляване на 
въздействията при 
засегнатия 
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член 6 (Директива за местообитанията), при условие че смекчаващите мерки: (1) 
гарантират, че въздействията не са значителни с оглед на целите за опазване на 
зоната, и (2) се прилагат като неразделна част от проекта. 
 
Ако, обаче, все още има значително остатъчно въздействие върху зоната, дори и 
след въвеждането на мерки за смекчаване, тогава трябва да се разгледат 
алтернативни решения (например различно местоположение на проекта, различни 
мащаби или проекти на благоустрояването, или алтернативни процеси). Ако такива 
няма, тогава планът или проектът все пак може да бъде одобрен в извънредни 
случаи, при условие че са изпълнени условията по член 6, параграф 4 и бъдат 
одобрени подходящи мерки, които ще компенсират оставащите значителни 
неблагоприятни въздействия, така че мрежата на „Натура 2000“ да не бъде 
застрашена.  
 
 
5.3.3 Заключения от подходящата оценка за съвместимост 
 
Компетентните национални органи, като имат предвид заключенията от 
подходящата оценка за съвместимост, са отговорни за одобряването на плана или 
проекта. Одобряването може да бъде направено едва след като се установи, че той 
няма да окаже неблагоприятно въздействие върху целостта на тази защитена зона. 
Ако заключенията са положителни, в смисъл че няма останали основателни научни 
съмнения относно липсата на влияния върху защитената зона, компетентните 
органи могат да одобрят плана или проекта. 
 
Следователно тежестта пада върху това да се докаже липсата на влияния, а 
не тяхното наличие, което отразява принципа на предпазливост (дело C-157/96). 
Това е потвърдено в няколко решения на Съда на Европейския съюз. В делото 
Waddenzee (C-127/02) Съдът потвърждава, че „даден план или проект […] може да 
получи разрешение само при условие, че компетентните национални органи са 
убедени, че той няма да окаже неблагоприятно въздействие върху целостта на 
съответната защитена зона.  Ако все пак има съмнения относно липсата на 
неблагоприятни влияния върху целостта на защитената зона, свързана с 
разглеждания план или проект, компетентният орган ще трябва да откаже 
издаването на разрешение. С други думи, те трябва да са се уверили, извън 
основателни научни съмнения, че той няма да окаже неблагоприятно въздействие 
върху целостта на тази зона“.  
 
Подходящата оценка за съвместимост и нейните заключения следва да бъдат ясно 
описани. Докладът следва да бъде достатъчно подробен, за да покаже как е 
достигнато окончателното решение и въз основа на какви научни доводи е взето то. 
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5.4 Изключения по член 6, параграф 4 

 
В член 6, параграф 4 са предвидени изключения от правилото, посочено в член 6, 
параграф 3. Това не е автоматичен процес; зависи от предложителя на плана или 
проекта да реши дали желае да кандидатства за него. Член 6, параграф 4 определя 
условията, които трябва да бъдат спазени в такива случаи, и стъпките, които следва 
да бъдат предприети, преди компетентен национален орган да може да разреши 
даден план или проект, за който е преценено, че засяга неблагоприятно целостта на 
дадена защитена зона по член 6, параграф 3. 
 
В член 6, параграф 4 се изисква компетентните органи преди да вземат решение 
дали да разрешат даден план или проект, който може да окаже неблагоприятно 
влияние върху определена защитена зона, да се уверят, че са спазени следните 
условия: 

 Предложената за одобрение алтернатива уврежда в най-малка степен 
местообитанията, видовете и целостта на защитената зона по „Натура 2000“ и 
няма осъществима алтернатива, която не би засегнала целостта на защитената 
зона. 

 Съществуват наложителни причини от по-важен обществен интерес за 
предоставяне на разрешение за плана или проекта. 

 Предприети са всички необходими компенсационни мерки, за да се осигури 
защита на цялостната съгласуваност на мрежата „Натура 2000“. 

 
Редът, в който се разглеждат тези условия, е важен, тъй като на всяка стъпка се 
определя дали се изисква следваща стъпка. Ако, например, бъде открита 
алтернатива на плана или проекта, тогава няма смисъл да се проучва дали 
първоначалният план или проект е от по-важен обществен интерес или да се 
разработват подходящи компенсационни мерки, тъй като планът или проектът не 
може да бъде разрешен, ако съществува жизнеспособна алтернатива. 
 
 
Доказване на липсата на алтернативни решения 
 
Търсенето на алтернативи може да бъде доста широко и следва да бъде свързано с 
целите на плана или проекта, които са от обществен интерес. То може да включва 
алтернативни местоположения, различни мащаби или проекти на 
благоустрояването, различни строителни методи или алтернативни процеси и 
подходи за производството на енергия от възобновяеми източници. Това изискване 
е тясно свързано и с член 4, параграф 7, буква г) от РДВ, който изисква органите да 
гарантират, че не е налице по-добър екологичен вариант53. 
 
Макар че изискването да се търсят алтернативи попада в обхвата на член 6, 
параграф 4, на практика е полезно проектантът да разгледа всички възможни 
алтернативи възможно най-рано, когато започне да планира проекта за развитие. 
Ако на този етап бъде намерена подходяща алтернатива, която няма вероятност да 
окаже значително влияние върху дадена защитена зона по „Натура 2000“, тогава тя 
може да бъде одобрена незабавно и няма да се изисква подходяща оценка за 
съвместимост (въпреки че все още може да е необходима друга екологична оценка). 
 

                                                           
53 Вж. Документ с насоки относно ОСИ № 20. 
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Въпреки това, ако на проекта бъде направена подходяща оценка за съвместимост, в 
която се заключава, че неблагоприятното въздействие върху целостта на 
защитената зона е неизбежно, тогава компетентният орган трябва да определи 
дали съществуват алтернативни решения. Следва да бъдат анализирани всички 
осъществими алтернативи, по-специално техните относителни резултати по 
отношение на целите на съхранението на защитената зона по „Натура 2000“ и 
целостта на защитената зона. 
 
Ако има осъществимо алтернативно решение, което отговаря на целите на проекта, 
то също трябва да бъде подложено на нова подходяща оценка за съвместимост, 
ако има вероятност да окаже значително влияние върху същата или върху друга 
защитена зона по „Натура 2000“. Обикновено, ако алтернативата е сходна с 
първоначалното предложение, в хода на новата оценка може да се използва голяма 
част от информацията, която е била необходима за първата подходяща оценка за 
съвместимост. 
 
Наложителни причини от по-важен обществен интерес 
 
Ако алтернативни решения не съществуват или ако алтернативата оказва още по-
неблагоприятно въздействие върху целите на съхранението или целостта на 
съответната защитена зона, компетентните органи трябва да проверят дали има 
наложителни причини от по-важен обществен интерес,54 които да обосновават 
разрешаването на плана или проекта, въпреки че той може да окаже 
неблагоприятно въздействие върху целостта на една или повече защитени зони по 
„Натура 2000“. 
 
В Директивата не е формулирано определение за понятието „наложителна причина 
от по-важен обществен интерес“. Въпреки това от изразеното в текста става ясно, 
че, за да бъде разрешен един план или проект съгласно член 6, параграф 4, той 
трябва да отговаря и на трите условия, посочени по-долу: 

 Трябва да бъде от обществен интерес — от формулировката става ясно, че 
само общественият интерес може да се сравни с целите на съхранението в 
съответствие с Директивата. Следователно проекти, разработвани от частни 
образувания, могат да се разглеждат само ако обслужваният от тях обществен 
интерес е доказан (Дело C-182/10, Solvay и др., точки 71—79). 

 Трябва да са налице наложителни причини за осъществяването на плана или 
проекта — в този смисъл „наложителни“ ясно означава, че проектът е 
съществено важен за обществото, а не просто желателен или полезен, 

 Планът или проектът трябва да бъде от по-важен интерес — с други думи 
трябва да е доказано, че изпълнението на плана или проекта е дори по-важно 
от опазването на въпросната зона по „Натура 2000“, в съответствие с нейните 
цели на съхранение. Ясно е, че не става дума за всеки вид обществен интерес 
със социален или икономически характер, по-специално когато се разглежда 
на фона на особената тежест на интересите, които са защитени от 
Директивата (вж. напр. четвъртото съображение от нея, което се отнася до 
„природното наследство на Общността“). С основание може да се приеме 
също така, че общественият интерес може да е по-важен само ако е 
дългосрочен интерес; краткосрочните икономически интереси или други 
интереси, които ще донесат само краткосрочни ползи за обществото, не могат 

                                                           
54 Това понятие се използва и в член 4, параграф 7 от РДВ. 
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да превишават по значение дългосрочните интереси на съхранението, които 
са защитени от Директивата. 

 
Обърнете внимание, че условията, отнасящи се до по-важния обществен интерес, 
са дори по-строги по отношение на план или проект, който може да окаже 
неблагоприятно въздействие върху целостта на защитена зона по „Натура 2000“, в 
която има приоритетни типове местообитания и/или видове, ако са засегнати 
именно тези типове местообитания и/или видове. Наложителните причини от по-
важен обществен интерес могат да бъдат приети само в случай, че се отнасят до: 

 човешкото здраве и обществената безопасност, или 

 благоприятни въздействия върху околната среда от първостепенно 
значение, или 

 други наложителни причини, ако Комисията е предоставила становище преди 
планът или проектът да бъде одобрен. 
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Диаграма на условията на член 6, параграф 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПП би могъл да окаже 

неблагоприятни въздействия 

върху целостта на зоната 

Съществуват ли алтернативни 

решения?  НЕ 

Има ли приоритетно местообитание 

или вид в защитената зона, които 

биха могли да бъдат засегнати от 

ПП? 

Има ли наложителни причини от 

по-важен обществен интерес 

(НППОИ)? 

Има ли съображения, свързани с 

човешкото здраве или 

безопасност, или важни ползи за 

околната среда? 

Може да не се предостави 

разрешение 

Може да се предостави 

разрешение. Трябва да бъдат 

взети компенсаторни мерки 

Може да се издаде разрешение 

при други НППОИ след 

консултация с Комисията. 

Трябва да бъдат взети 

компенсаторни мерки 

Не 

Не 

Да 

Да 

Не 

Да 

Да 



  105 

 
Компенсаторни мерки 
 
Ако няма алтернативи и съществуват наложителни причини от по-важен обществен 
интерес, тогава органите трябва да гарантират приемането и прилагането на 
компенсационни мерки преди да може се даде ход на проекта. Следователно 
компенсационните мерки представляват „последното средство за компенсиране“ и 
се използват само когато решението е взето при условията, описани по-горе. 
 
Строго погледнато, компенсационните мерки са независими от проекта и, като 
правило, се прилагат извън района на проекта. Те трябва да могат изцяло да 
компенсират щетите, които са причинени на защитената зона и нейните целеви 
характеристики, и трябва да са достатъчни, за да се гарантира запазването на 
цялостната съгласуваност на мрежата „Натура 2000“. 
 
С цел да се осигури запазването на цялостната съгласуваност на „Натура 2000“ 
предложените компенсационни мерки за даден план или проект следва по-
специално: 

 да допринасят за запазването на засегнатите типове местообитания и 
биологични видове в рамките на съответния биогеографски регион или в 
рамките на същите ареали, миграционни маршрути или райони на зимуване 
за видовете в съответната държава членка; 

 да предоставят функции, които са съпоставими с функциите, обосновали 
избора на първоначалната защитена зона, по-специално по отношение на 
правилното географско разпределение; 

 да са в допълнение към нормалните задължения по Директивата, т.е. те не 
могат да заместят съществуващите ангажименти, като например 
прилагането на планове за управление по „Натура 2000“. 

 
Според съществуващите насоки на Комисията компенсационните мерки по член 6, 
параграф 4 могат да включват едно или повече от следните: 

 пресъздаването на съпоставимо местообитание или биологичното 
подобряване на местообитание с влошено състояние, което се намира в 
рамките на съществуваща определена защитена зона, при условие че това 
надхвърля целите на съхранението на защитената зона и не вреди на други 
целеви характеристики по „Натура 2000“ в тази защитена зона; 

 пресъздаването на съпоставимо местообитание или биологичното 
подобряване на местообитание с влошено състояние, намиращо се извън 
определена защитена зона, което след това се включва в мрежата „Натура 
2000“; 

 добавянето в мрежата „Натура 2000“ на нова защитена зона, която е със 
съпоставимо или по-добро качество и състояние от първоначалната 
защитена зона55. 

 
Типовете местообитания и видовете, които са засегнати неблагоприятно, трябва 
като минимум да бъдат компенсирани в съпоставими пропорции, но, като се имат 
предвид големите рискове и научната несигурност, които са свързани с опитите за 
пресъздаване или възстановяване на местообитания с влошено състояние, горещо 

                                                           
55 Това добавяне трябва да бъде официално определено от органите на държавата членка след 

одобрение от ЕК. 
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се препоръчва да се прилагат съотношения от доста над 1:1, за да се гарантира, че 
мерките действително осигуряват необходимото компенсиране. 
 
Държавите членки следва да обръщат специално внимание, ако неблагоприятните 
въздействия на даден план или проект се усещат в чувствителни естествени 
местообитания или естествени местообитания на видове, които имат нужда от 
дълъг период от време, за да си възвърнат същата екологична функция. 
Компенсирането на каквито и да било загуби при някои местообитания и видове 
може просто да не е възможно в рамките на разумен период от време, тъй като 
тяхното развитие може да отнеме десетилетия. 
 
Освен това, някои типове местообитания и местообитания на видове не могат да 
бъдат компенсирани изобщо, тъй като техните екологични характеристики не могат 
да бъде симулирани или създадени изкуствено. Ето защо предложителите на всеки 
нов обект за производство на водноелектрическа енергия следва да се осведомят 
относно обхвата на компенсирането за определени типове местообитания и видове 
доста преди да започнат да изготвят плана или проекта. 
 
Накрая, компенсационните мерки следва да бъдат предприети и напълно 
функциониращи преди да бъде започната работа по плана или проекта. Това ще 
спомогне за смекчаването на вредните влияния от проекта върху видовете и 
местообитанията, като им предложи подходящи алтернативни местоположения в 
компенсационната територия. Ако това не може да бъде постигнато изцяло, 
компетентните органи следва да изискат допълнителни компенсации за междинните 
загуби, които могат да настъпят междувременно. Информацията за 
компенсационните мерки следва да бъде предоставена на Комисията веднага след 
приемането им в процеса на планиране, за да може Комисията, в ролята ѝ на 
пазител на Договорите, да прецени дали Директивата е приложена правилно. 
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Съкращения 
 

ПОС Подходяща оценка за съвместимост съгласно член 6, параграф 3 от Директивата 
за местообитанията 

ИВО Изкуствен воден обект съгласно РДВ  

СЕО Съдът на Европейските общности (Съдът на Европейския съюз — СЕС) 
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/ 

ЕАОС Европейска агенция за околната среда (http://www.eea.europa.eu/) 

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда на проекти 

ЕС Европейски съюз (ЕС-28) 

БСЗ Благоприятен природозащитен статус — основна цел на Директивата за 
местообитанията 

СМВО Силно модифициран воден обект съгласно РДВ 

ДЕС Добро екологично състояние — основна цел на Рамковата директива за водите 

„Натура 
2000“ 

Защитени зони, определени съгласно Директивата за птиците и Директивата за 
местообитанията (пЗЗО, ЗЗО, СКЗ и СЗЗ) и включени в мрежата „Натура 2000“ 

НПО Неправителствени организации 

ПОИ Проекти от интерес за Общността 

пЗЗО Предложена зона от значение за Общността и Комисията  

ПУРБ План за управление на речните басейни съгласно Рамковата директива за 
водите 

СКЗ Специална консервационна зона с необходимите приложени мерки за опазване 

ЗЗО Зона от значение за Общността, одобрена от Комисията 

СФД Стандартен формуляр за данни за зона по „Натура 2000“ 

СЕО Стратегическа екологична оценка на планове и програми 

СЗЗ Специална защитена зона, определена съгласно Директивата за птиците 

РДВ Рамковата директива за водите 
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