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Оценка на планове и проекти във връзка със защитени зони по 

„Натура 2000“ 

Методическо ръководство относно разпоредбите на  

член 6, параграфи 3 и 4 от Директива 92/43/ЕИО за местообитанията 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

ПРИМЕРИ ЗА ПРАКТИКИ, ПРОУЧВАНИЯ НА КАЗУСИ, МЕТОДИ И 

НАЦИОНАЛНИ НАСОКИ 

 

Въведение  

Настоящото приложение има за цел да се предоставят елементи на насоки и 

примери за процеси и методи за различните етапи от прилагането на процедурите 

по член 6, параграфи 3 и 4. Те са групирани и представени съгласно основните 

раздели и точки, обхванати в ръководството. 
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1. СКРИНИНГ И ПОДХОДЯЩА ОЦЕНКА ПОДХОДИ, МЕТОДИ, ПРИМЕРИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ 
ЧЛЕНКИ 

1.1 Информация и практически инструменти в помощ на скрининга и подходящата 

оценка (ПО) 

Германия — База данни и информационна система на Федералната агенция за 

околна среда (BfN) за целите на подходящата оценка 

Необходимата информация за потенциалните отрицателни последици за почти 
всички видове проекти и планове се предоставя чрез информационната система FFH-
VP-Info на Федералната агенция за околна среда. Освен това в FFH-VP-Info се поддържа 
обширна база данни за потенциалните въздействия и последици върху конкретни 
типове местообитания и видове организми, които могат да бъдат използвани за целите 
на скрининга и подходящата оценка. http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp. 

I. Цели и функции на FFH-VP-Info 

Основната цел на FFH-VP-Info е да функционира като централизирана платформа, 
предоставяща информация за факторите на въздействие, които трябва да бъдат взети 
предвид при скрининга (етап 1) и при подходящите оценки (етап 2) на планове или 
проекти и да предоставя информация за потенциалните последици от въздействията 
върху конкретни местообитания и видове съгласно Директивата за местообитанията и 
Директивата за птиците. 

С достъп от тип № 1 (видове проекти, планове, фактори на въздействие) се цели да 
бъдат подкрепени организаторите и възложителите на проекти, като се предоставя бърз 
преглед на всички фактори на въздействие, които те трябва да вземат под внимание. 

С достъп от тип № 2 (местообитания, видове) се дава възможност за задълбочени 
проучвания на специфичните последици от даден фактор на въздействие върху 
местообитания или видове, които могат да бъдат от значение за проекта. 

Допълнителната информация включва речник, цитирана литература, данни за 
мобилността и естествения ареал на видовете. 

Като цяло FFH-VP-Info има за цел да се предоставят най-добрите научни достижения, 
като по този начин се улеснят експертните оценки и техният контрол от страна на 
органите, издаващи разрешение. Въпреки че пълнотата и точността на оценките са 
важни за гарантиране на правната сигурност, чрез осигуряването на лесен достъп до 
съответната информация вложените времеви ресурси, финансови и лични усилия могат 
да останат на разумно равнище и за двете страни. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel (въведение в FFH-VP-Info) 

II. Инструмент за скрининг на видовете проекти и планове и техните възможни 

влияния 

Чрез инструмента за скрининг се предоставят данни за около 140 вида проекти, 
разпределени в 19 групи. Това включва оценка на евентуалната значимост на 
36 различни фактора на въздействие. Значимостта се обозначава с цифри: 

0 = обикновено не е значим (може да се прилагат изключения) 

1 = потенциално значим 

2 = обичайно/като цяло значим 

За всеки вид проект има на разположение контролен списък и доклад с кратки отделни 
обяснения на оценките на значимостта на факторите на въздействие. За всеки фактор 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=ziel
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на въздействие е предоставена обяснителна страница с препратка към кратко 
определение и подробни описания на потенциалните последици от съответния фактор 
(вж. по-долу). 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen (въведение във видовете 
проекти) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start (търсене на проекти в базата данни) 

 

III. База данни и формуляри с данни за местообитанията и видовете, включени в 

Директивата за местообитанията и Директивата за птиците 

Те са в основата на информационната система. В тях е предоставена подробна 
информация за чувствителността и потенциалните последици от факторите на 
въздействие за почти всички намиращи се в Германия 

 местообитания, включени в приложение I към Директивата за местообитанията 
=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp; 

 видове, включени в приложение II към Директивата за местообитанията => 
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp;  

 видове птици, включени в член 4, параграф 2 от Директивата за птиците и 
приложение I към нея => http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp.  

След като предметът бъде избран, значимостта на различните фактори на въздействие 
по отношение на определено местообитание или вид се извежда в таблица. След 
избора на тема/последица се извежда допълнителна информация, предоставена в 
5 категории:  

1. чувствителност/възможни последици (най-добрите научни достижения относно 
чувствителността на местообитанията и видовете и относно възможните 
последици за всички 36 фактора на въздействие); 

2. капацитет за възстановяване (информация за естественото възстановяване); 

3. установени методи за оценка на въздействията (указания, препратки и коментари 
относно параметри, критерии или методи за изготвяне на прогнози за 
въздействията и последиците); 

4. прагове на значимост и информация за скрининга (примери, ориентировъчни 
стойности, прагове за съответните последици); 

5. прагове на значимост и съвети за подходящата оценка (примери ориентировъчни 
стойности, прагове за значителни неблагоприятни последици). 

При по-нататъшно избиране на последиците на даден фактор на въздействие се отварят 
една или повече страници, за да се покажат извадки от научни констатации, експертни 
знания и оценки, съдържащи се в базата данни. Има възможност за четене или 
отпечатване на избрани извадки или на изчерпателни доклади за тези данни. 

Оценките на значимостта се основават на преценка и извличане на сведения от научни 
източници. Когато такива източници не са налични, оценките представляват примерни 
насоки, които са съпоставими с оценките на значимостта за съответните видове 
проекти.  

Използваните източници са означени с оглед на тяхното научно качество и/или тяхната 
специфичност. 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=projekttypen
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Projekt.jsp?start
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Lrt.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Art.jsp
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Vog.jsp
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=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraumarten (въведение относно 
местообитанията/видовете) 

IV. Определение и описание на 36 фактора на въздействие  

База от знания за 36 фактора на въздействие, разпределени в 9 групи с конкретни 
определения и подробни описания на възможните последици за местообитанията и 
видовете. Тези фактори на въздействие са свързващото звено между проектите и 
местообитанията/видовете. Те също могат да бъдат четени или отпечатвани като 
докладите. 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren (въведение във факторите на 
въздействие) 

=> http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp (търсене на факторите на въздействие в 
базата данни) 

V. Допълнителна информация 

До този момент допълнителната информация включва библиография на цитираната в 
системата литература, речник и препратки, съдържащи например система за онлайн 
картографиране на защитените зони по „Натура 2000“, намиращи се в Германия. В 
бъдеще системата може да служи като платформа за представяне на допълнителна 
информация за оценката на въздействията и последиците, доколкото това е подходящо 
на федерално равнище. 

 

Ирландия — AA GeoTool — Информация за скрининга и подходящата оценка  

Процесът на събиране на данни по време на скрининга (етап 1) и подходящата оценка 
(етап 2) се поддържа чрез приложението AA GeoTool. Агенцията за опазване на околната 
среда (EPA) и Службата за националните паркове и дивата флора и фауна (NPWS) работиха 
съвместно за разработването на приложението AA GeoTool. В приложението се използват 
данни директно от онлайн услуга, предоставяна от NPWS. Данните се обновяват редовно 
и оценките се основават на най-актуалната налична информация. 

Приложението AA GeoTool дава възможност на ползвателя да избере място на картата и 
след това да потърси специални защитени зони (СЗЗ) съгласно Директивата за 
местообитанията и специални защитени зони (СЗЗ) съгласно Директивата за птиците в 
рамките на определен периметър/нагоре/надолу от избраното място. Периметърът, 
избран от ползвателя, зависи от степента на потенциално въздействие на плана или 
проекта върху околната среда.  

Събраната информация за всяка защитена зона по „Натура 2000“, намираща се в избрания 
периметър, включва следното: 

1. вид защитена зона, например СЗЗ съгласно Директивата за местообитанията или СЗЗ 
съгласно Директивата за птиците; 

2. уникален код на защитената зона; 

3. наименование на защитената зона; 

4. разстояние на защитената зона от избраната от ползвателите отправна точка; 

5. посока на търсене, избрана от ползвателя; 

6. списък на нормативно установените интереси за всяка защитена зона; 

7. URL връзка към целите на опазването на всяка защитена зона. 

http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=lebensraum_arten
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Page.jsp?name=wirkfaktoren
http://ffh-vp-info.de/FFHVP/Wirkfaktor.jsp
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Връзка към инструмента AA GeoTool: https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool 

Допълнителна информация за конкретни защитени зони по „Натура 2000“ може да бъде 
намерена на уебсайта на NPWS: http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp , 
както и на https://gis.epa.ie/EPAMaps/default 

 

Нидерландия — инструменти и насоки за подходяща оценка 

В Нидерландия е налице1 инструмент за планиране на управлението съобразно с 
опазването на природата при издаването на екологични разрешения, който помага при 
извършването на всички необходими стъпки от процеса. Този инструмент за планиране на 
управлението е предназначен за заявители, кандидатстващи за екологични разрешения, 
за които се изисква проверка за опазване на природата. Той е предназначен също така за 
компетентния орган, ангажиран в обработването на заявления за екологични разрешения, 
т.е. общината и областната управа. В инструмента за планиране на управлението са 
описани необходимите процедурни стъпки в случаите, ако оценката на защитени видове 
или защитени зони по „Натура 2000“ е част от процедурата за получаване на екологично 
разрешение. Инструментът за планиране на управлението помага на заявителите и 
специалистите с въпроси като „Как да разбера изисква ли се оценка за опазване на 
околната среда?“, „На кой етап трябва да бъдат налични екологичните данни?“ и „Колко 
време отнема процедурата?“. 

Съществува и инструмент за прогнозиране на възможните въздействия върху видовете 
организми и типовете местообитания в защитени зони по „Натура 2000“ (но не и върху 
целостта на самата защитена зона). Показателят за въздействие „Натура 2000“ — 
екологични предпоставки и нарушаващи фактори“ е инструмент за възложители на 
проекти, издаващи разрешения органи и проектанти, които трябва да се занимават с 
дейности на територията или в близост до райони от мрежата „Натура 2000“. Показателят 
за влияния е инструмент, с който могат да бъдат проучени възможните вредни влияния в 
резултат на дейността и плановете. Показателят за влияния дава информация относно 
чувствителността на видовете организми и типовете местообитания на най-често 
срещаните обезпокояващи фактори. Тази информация е с общ характер; за да се определи 
дали дадена дейност е вредоносна на практика, трябва да се проведат допълнителни 
проучвания.  

В интернет са достъпни също така насоки относно значимостта2, разработени през 2010 г., 
в които се дават съвети за оценката на значимостта на въздействията върху защитени зони 
по „Натура 2000“. Отправната точка е, че ако в резултат на дадена намеса площта на 
местообитанието, числеността на вида или качеството на местообитанието ще бъдат по-
ниски в сравнение с посочените в целите на опазването, значи може да настъпят 
значителни последици. Независимо от това поради специфичните характеристики на 
дейността или конкретните обстоятелства в района може въпреки по-ниските стойности 
да не настъпят значителни последици. Подробният анализ на равнището на защитената 
зона следователно може да доведе до различно заключение, като това е описано в 
насоките.  

Освен това съществува специално ръководство за проекти с възможно въздействие, 
свързано с азота. По отношение на азотните отлагания в Нидерландия е разработена 
сложна система, в която се отчита кумулативното въздействие (само) на азота от различни 
източници. 

                                                           
1 https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx 
2 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf  

https://gis.epa.ie/EPAMaps/AAGeoTool
http://www.npws.ie/
http://www.epa.ie/terminalfour/AppropAssess/index.jsp
https://gis.epa.ie/EPAMaps/default
https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/routeplanner.aspx
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/leidraad_bepaling_significantie27052010.pdf
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Във връзка с национални проекти от „база данни за издаване на разрешения“ се извличат 
цялата необходима информация, решението, а от 1 януари 2017 г. — също и пълната 
подходяща оценка за издаването на разрешения, свързани с изпълнението на Закона за 
опазване на околната среда. 

 

1.2 Насоки относно оценката 

Австрия — насоки относно оценяването на транспортна инфраструктура 

Австрийското изследователско дружество за автомобилен и железопътен транспорт 
(www.fsv.at) е разработило насоки, т.нар. „RVS“3. Австрийското министерство на 
транспорта, иновациите и технологиите е направило тези насоки задължителни за 
ASFINAG (националното дружество за публична пътна инфраструктура) — както и част от 
„правилата на играта“ за други проекти. В тях е описано, наред с другото, как трябва да 
изглеждат процесите на планиране, кои методи следва да се използват, за да бъдат 
обхванати в достатъчна степен различни екологични изисквания. Насоките съдържат 
например препоръки или договорености относно праговете, описания на методите на 
събиране на данни или определения на технически понятия. По отношение на опазването 
на природата — особено във връзка с изискванията за опазване на мрежата „Натура 2000“ 
и видовете в ЕС — през 2015 г. са изготвени и публикувани специални RVS („Оценки във 
връзка с опазването на видовете при инфраструктурни проекти“, RVS 04.03.13). Теми като 
определението на понятието „значително обезпокояване“ за дадена популация или 
защитена зона по „Натура 2000“ са разгледани по начин, лесно разбираем за ползвателите 
— отделите, натоварени с разработването на проекти, и органите, които оценяват 
инфраструктурата. 

 

Белгия — насоки относно оценка на увеличаването на киселинността и еутрофикацията 

поради отлагания от атмосферния въздух 

Налични са насоки относно въздействия като „увеличаване на киселинността поради 
отлагания от атмосферния въздух“ и „еутрофикация поради отлагания от атмосферния 
въздух“. Тези методики са свързани с дейности като интензивно земеделие, процеси за 
добив на промишлена топлоенергия и електрическа енергия и мобилност (отлагане на 
NOx и NH3). За оценката на тези възможни въздействия са препоръчва двустепенен 
подход. За първоначалния скрининг съществува на разположение интерактивен онлайн 
инструмент, с който чрез бързо сканиране да се установи дали може да съществува 
потенциално въздействие. Ако при бързото сканиране за отлагания се получи зелена 
светлина, не следва да се очакват възможни вредни въздействия. Ако инструментът 
изведе червена светлина, това означава, че могат да възникнат вредни въздействия, които 
следва да бъдат проучени по-внимателно чрез подходяща оценка 
(https://www.milieuinfo.be/voortoets/). 

 

Германия — установяване на прагове за определяне на значителни неблагоприятни 
последици 

В Германия, както и на други места, поради високата степен на субективност е трудно да 
се оцени значимостта на въздействията върху целеви характеристики на мрежата 

                                                           
3 RVS = Насоки и разпоредби за планирането, изграждането и поддръжката на автомобилни пътища (RVS) www.fsv.at 

 

http://www.fsv.at/
https://www.milieuinfo.be/voortoets/
http://www.fsv.at/


 

8 
 

„Натура 2000“, които са в основата на подходящата оценка. 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. 

За да разреши този проблем и да осигури по-уеднаквен и последователен подход за 
оценка на практическото значение на въздействието, Германската федерална агенция за 
околна среда (BfN) е възложила научноизследователски проект, който да предостави 
научно изпитани правила и конвенции за оценка на значимостта на всички типове 
местообитания и видове, изброени в Директивата за птиците и Директивата за 
местообитанията, които се намират в Германия. Полученият документ с насоки е 
публикуван през 2007 г. (Lambrecht & Trautner, 2007 г.). 

A: Обща информация и статут на стандартите 

Въз основа на решението на Съда по делото Waddenzee Федералният административен 
съд в Германия (BVerwG) констатира, че загубата на местообитание, което е част от целите 
на опазването на защитена зона по „Натура 2000“, по принцип следва да се счита за 
значителна неблагоприятна последица за целостта на зоната. Също така решението на 
Съда по делото Galway от 11 април 2013 г. (C-258/11) ясно показва, че се изисква по-строга 
защита на местообитанията в защитени зони по „Натура 2000“ и че дори малки загуби при 
определени обстоятелства могат да бъдат оценени като значителни. 

С оглед правилно оценяване на относително малки загуби, в стандартите на Lambrecht и 
Trautner (2007 г.) са предоставени ориентировъчни степени на значимост. Тези стандарти 
са разработени чрез проекти за научноизследователска и развойна дейност и след това са 
обсъдени и оценени чрез процедура за широки консултации с експерти в рамките на 
шестгодишен период. Понастоящем те са широко приети и съгласувани, като се 
препоръчват в насоки, официално и редовно се вземат предвид от административните 
съдилища и широко се прилагат при всички видове подходящи оценки. 

Б: Концепция на стандартите 

Отправна предпоставка за стандарта е, че като цяло трайната загуба на тип местообитание 
или на местообитанието на даден вид, които са част от целите на опазването на защитена 
зона по „Натура 2000“, следва да се счита за значителна неблагоприятна последица за 
целостта на зоната. Въпреки това при конкретни условия определена степен на загуба 
може да бъде разглеждана като незначителна за някои типове местообитания и видове. 

В ръководството са предоставени научно съгласувани критерии и прагове за определяне 
на значимостта, които се основават на качествени и функционални аспекти, както и на 
количествени критерии. За да може дадено въздействие да се приеме за незначително, 
всички условия, изброени по-долу, трябва да бъдат изпълнени: 

А. да не се засяга важна или специална функция или вариант на местообитанието. 
Специфичните характеристики на местообитанието трябва да остават непроменени; 

Б. ориентировъчните стойности за „количествена — абсолютна загуба на площ“ 
(определени за всеки тип местообитание и всяко местообитание на съответен вид) да 
не се надвишават; 

В. да не се надвишава „относителна загуба на площ“ от 1 % от общата площ на 
местообитанието в защитената зона; 

Г. кумулативният ефект с други проекти да не надвишава посочените по-горе стойности 
(Б и В); 

Д. кумулативният ефект с други фактори на въздействие също да не надвишава 
посочените по-горе стойности. 
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В: Разработване на праговете за загуба на местообитание 

Ориентировъчните стойности за незначителни загуби са разработени чрез специфичен за 
местообитанията и специфичен за видовете подход, като е използван набор от критерии. 
Праговете са установени с оглед на уязвимостта на местообитанията, която е оценена на 
базата на 3 основни критерия и 4 вторични критерия. 

Основни критерии за типовете местообитания: 

 минимална екологично жизнеспособна площ на местообитанието; 

 средна площ на местообитанието в защитени зони по „Натура 2000“; 

 обща площ на местообитанието в мрежата „Натура 2000“; 

вторични критерии: 

 рядкост/честота на срещане на типа местообитание; 

 статут на приоритетно местообитание; 

 положение със заплахите за местообитанието; 

 способност за възстановяване. 

Определени са пет класа на уязвимост за сухоземни местообитания и два класа за морски 
местообитания (вж. таблица 1) въз основа на оценка на националния запас от 
местообитания в мрежата „Натура 2000“.  

След това е установена матрица, която отнася към класовете на уязвимост 3 степени на 
относителна загуба на площ (степени I, II и III), съответстващи на 1 %, 0,5 % и 0,1 % 
относителна загуба. За всеки клас местообитания и за всяка степен на относителна загуба 
са изчислени прагове на допустима абсолютна загуба на площ (вж. таблица 1). 

Таблица 1: Ориентировъчни стойности (ОС) за абсолютни и относителни прагове на 
допустими незначителни загуби на защитени местообитания, посочени в 
приложение 1 към Директивата за местообитанията  

В случай на 

относителна 

загуба: 

Степен Класове ориентировъчни стойности 

(прагове на допустима количествена/абсолютна загуба на 

местообитание) 

1 2 3 4 5 6а 6б 

Специален клас 

за морски 

местообитания 

 

< 1 % 

I. 

базова 

ОС 

0 m2 25 m2 50 m2 100 m2 250 m2 500 m2 0,5 ha 

< 0,5 % II. 

средна 

ОС 

0 m2 125 m2 250 m2 500 m2 1250 m2 2500 m2 2,5 ha 

< 0,1 % III. 

висока 

0 m2 250 m2 500 m2 1000 m2 2500 m2 5000 m2 5 ha 



 

10 
 

ОС 

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 не са превишени ориентировъчните 
стойности, определени за всяко местообитание.  

Отнасянето на абсолютната загуба на площ към относителната загуба означава, че при по-
голяма площ на местообитанието ще е допустима по-голяма абсолютна загуба, при 
условие че тя представлява по-малък дял от засегнатата площ. При определянето на 
праговете е взета предвид минималната жизнеспособна площ на местообитанието. В 
таблица 2 по-долу са представени ориентировъчни стойности за загуба на местообитание, 
определени за някои включени в приложение I типове местообитания в Германия. 

Таблица 2 Ориентировъчни стойности за загуба на местообитание, определени за 
някои включени в приложение I типове местообитания в Германия  

Код Тип местообитание Ориентировъчна стойност за загуба на 

местообитание 

(в m2) 

клас степен I степен I

I 

степен III 

Ако 

загубат

а е  

 1 % 

Ако 

загубат

а е  

 0,5 % 

Ако 

загубата е  

 0,1 % 

9110 Букови гори Luzulo-Fаgetum 5 250 1250 2500 

9130 Букови гори Asperulo-Fagetum 5 250 1250 2500 

9170 Дъбово-габърови гори 4 100 500 1000 

91E0* Алувиални гори 4 100 500 1000 

6510 Низинни сенокосни ливади 4 100 500 1000 

4030 Европейска суха пустош 3 50 250 500 

6430 Тревни съобщества от водолюбиви 

високи треви 

3 50 250 500 

6120* Сухи пясъчни варовикови тревни 

съобщества 

2 25 125 250 

7110* Активни преовлажнени тресавища 1 0 0 0 

7220* Извори с твърда вода с туфести 

формации 

1 0 0 0 

В. Прагове за загуби на местообитания на животински видове 

Разработването на допустими загуби на местообитанията на защитени видове се основава 
главно на типичния размер на местообитанието на съответния вид и на преглед на 
литературата, като са взети предвид естествените ареали, размерите на територията и 
мобилността на екземплярите от даден вид, както и ареалите на популациите. Видовете 
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организми са групирани в 8 класа според средната площ на естествения ареал, която е 
определена (според Bink, 1992 г.) по следния начин: < 1 ha, 4 ha,16 ha, 64 ha, 260 ha,10 km2, 
40 km2, 160 km2. 

След това „ориентировъчните стойности“ за степените на значимост са изчислени като 
1/100 или 1/1000 от стойността за класа в зависимост от това дали конкретният клас е 
избран съответно за екземпляри или за популации. За определяне на ориентировъчните 
стойности трябва да бъде взета предвид също така комбинация от степените на 
относителна и на абсолютна загуба. 

В допълнение трябва да се вземе под внимание конкретната употреба на 
местообитанието от съответния вид, за да се определи за кои негови части могат да се 
използват ориентировъчните стойности. Не са определени ориентировъчни стойности за 
силно застрашени видове; т.е. за праг за значително въздействие се счита всяка стойност, 
по-голяма от нула. 

Що се отнася до 53-те вида от приложение II, не съществуват прагови стойности за 16 от 
тях; такива не са определени и за 20 от 98-те вида съгласно Директивата за птиците. С други 
думи, вероятно никаква загуба не се счита за приемлива. Всички тези заключения/ данни/ 
прагове са само с ориентировъчна цел. Това означава, че все пак за всяка подходяща 
оценка се изисква подход, основан на отделния случай.  

Г: Предимства на стандартите 

След публикуването му документът с насоки е успешно изпробван в германските 
съдилища и понастоящем се прилага в цялата страна. Въз основа на повече от десет години 
опит могат да се посочат няколко предимства на този подход: 

 повече прозрачност и обективност, ясна рамка за оценяване за оценката на 
значителни неблагоприятни последици върху целостта; 

 правилата за подходящата оценка са ясни за всички (организатори на проекти, 
консултанти, компетентни органи, органи по опазване на природата, съдии/съдилища 
и обществеността); 

 стандартите гарантират качеството на оценките; 

 подходът може да бъде полезен и за други въздействия (във връзка с постепенните 
загуби); 

 осигурява повече правна сигурност и сигурност при планирането. 

За повече информация относно разработването или използването в практиката и относно 
съдебната практика вж. 

Lambrecht H., Trautner J. (2007 г.): Fachinformationssystem und Fachkonventionen 
zurBestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP — Endbericht zum Teil 
Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. (Система за специализирана информация и 
правила за оценка на значимостта в контекста на подходящата оценка — окончателен 
доклад, част „Правила за специализираната информация“, последна версия от юни 2007 г., 
на немски език). https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-
vertraeglichkeitspruefung.html 

Bernotat, D. (2013 г.): Appropriate Assessment: Standards of significance for more planning 
certainty. Presentation on Jaspers seminar on nature protection, Brussels, 10.04.2013. 
(„Подходяща оценка: стандарти за значимост за повече сигурност при планирането“. 
Презентация на семинара по Jaspers по въпросите на опазването на природата, Брюксел, 
10 април 2013 г). 
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessme

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html
https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/ffh-vertraeglichkeitspruefung.html
http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
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nt%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2. 

 

Германия — критерии за оценка на смъртността на диви животни в контекста на 

проектите и операциите 

В периода между 2008 г. и 2016 г. в Германия е разработена система за класификация на 
значението на смъртността на равнище вид, причинена от антропогенни фактори. В 
системата се отчитат параметри, свързани с биологията и природозащитния статус на 
популациите.  

Първо е разработен индекс на биологична чувствителност на популациите, базиран на 
параметри като смъртност, дълголетие, възраст при първо размножаване, репродуктивно 
число, численост на популациите на национално равнище и тенденции при популациите. 
За повечето параметри измерените стойности са преобразувани в система за присъждане 
на точки, отразяваща уязвимостта на смъртност, причинена от антропогенни фактори, като 
се започва от най-висока степен на уязвимост (1 точка) и се стига до най-ниска степен на 
уязвимост (9 точки).  

Създаден е и индекс на природозащитната стойност. Този индекс отчита параметри като 
„статус в националната Червена книга“, „гъстота на популациите в Германия“, „състояние 
на популациите“ (по системата на мрежата „Натура 2000“) и „отговорност за видовете на 
национално равнище“.  

За да се спомогне за извършването на специфични за видовете оценки, и двата индекса 
(индексът на биологична чувствителност на популациите и индексът на природозащитната 
стойност) са събрани в матрица, в резултат на което е създаден индекс на чувствителност 
към смъртност. Този индекс улеснява оценката на загубите на екземпляри от цялата 
популация. Той позволява да се установи за кои от видовете (в зависимост от това колко 
са редки, застрашени и чувствителни) загубата само на няколко екземпляра трябва да се 
счита за значима в контекста на оценките. Индексът на чувствителност към смъртност дава 
възможност за определяне на онези силно разпространени видове, за които не е 
необходимо по-подробно разглеждане на риска от смъртност, свързан с проекта, поне 
тогава когато са засегнати само няколко екземпляра. 

В допълнение към индексите органите са изготвили и указания за начина на прилагане на 
индекса на чувствителност към смъртност в рамките на планирането и оценката на 
въздействието. При процеса на планиране и процеса на издаване на разрешения 
рисковете от сблъсък или смъртност трябва да бъдат разгледани за всеки отделен проект. 
Например рискът от смъртност за птици, свързан с вятърни генератори, електропроводи 
(сблъсък и поражение от електрически ток) и маршрути на движение (автомобилни 
пътища и железопътни линии), не само е различен за отделните видове, но може и да 
зависи от вида на проекта. Същото важи за прилепите. 

Поради това при втората стъпка за всеки вид организъм рискът от смъртност, свързан с 
конкретен вид проект, е групиран в четири класа за птиците (сблъсък с електропроводи, 
поражение от електрически ток от електрически стълбове със средно напрежение, 
сблъсък с автомобили и вятърни генератори) и в два класа за прилепите (сблъсък с 
автомобили и вятърни генератори). Тази оценка се основава на обширен преглед на 
литературата относно броя на животните, убити вследствие на всеки вид проекти в 
Германия и Европа, както и на информация за биологията и поведението на видовете 
(например мобилност, големина на естествения ареал, височина на полета, поведение 
при полет, маневреност, скорост на придвижване, размер на тялото, размах на крилата 
или зрение), на публикувани експертни оценки (включително публикувани национални и 
международни насоки) и на собствени оценки. При тълкуването на статистически данни 

http://www.jaspersnetwork.org/download/attachments/13205585/Appropriate%20assessment%20standards%20-%20Germany.pdf?version=1&modificationDate=1400316957000&api=v2
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за жертвите вследствие на различни проекти е взета предвид и гъстотата на съответния 
вид.  

Впоследствие рискът от смъртност, свързан с конкретния вид проекти, е съчетан с общия 
индекс на чувствителност към смъртност под формата на индекс на чувствителност към 
смъртност, свързана с конкретни видове проекти.  

За по-голяма яснота следва да се отбележи, че „висок риск от сблъсък“ за електропроводи, 
вятърни генератори или пътища не означава автоматично „значително увеличен риск от 
смъртност“ (по смисъла на законите за опазване на околната среда) за видове, при които 
се наблюдава естествена смъртност от 50—60 %. По-драстични примери са насекомите 
(например много пеперуди и водни кончета), при които се наблюдава висок риск от 
сблъсък по пътищата, но така или иначе всяка година 100 % от насекомите във фаза имаго 
умират от естествена смърт. Тези животни са адаптирани към големи загуби през целия 
цикъл на тяхната аутекология (висока естествена смъртност, кратка продължителност на 
живота, голямо репродуктивно число, висока численост на популацията). Следователно по 
отношение на видовете с кратък живот някои рискове от причинена от антропогенни 
фактори смъртност, произтичащи от инфраструктура, са с много по-малко значение, 
отколкото за видовете с голяма продължителност на живота, при които се наблюдават 
ниска естествена смъртност и ниско репродуктивно число (K-стратези). Чрез метода на 
индекса на чувствителност към смъртност тези аутекологични аспекти и разлики се вземат 
предвид при оценката на специфичните за проекта рискове от смъртност. 

И накрая, всеки отделен случай трябва да бъде оценен по отношение на потенциалния 
конфликт на проекта с броя екземпляри от засегнатите видове. За тази цел се прилага 
„специфичен за съвкупността риск“ (constellation specific risk — KSR). Оценката на този риск 
се извършва въз основа на специфична за зоната информация и на параметрите на 
проекта. 

В обобщение индексът на чувствителност към смъртност не може да замени оценката на 
смъртността във всеки отделен случай. Вместо това различните класификации помагат за 
конкретизирането на оценката на рисковете от смъртност, например в контекста на 
Наредбата за намаляване на въздействието (съгласно германския Федералния закон за 
опазване на околната среда) или разпоредбите на член 6 (подходяща оценка) и член 12 
(защита на видовете) от Директивата за местообитанията или разпоредбите на 
Директивата относно екологичната отговорност. Целта на метода е да се осигури 
стандартизиран начин за оценяване на въздействието на смъртността на видовете и 
съответно да се повишат обективността и прозрачността на оценките на въздействието. 

BERNOTAT, D. & DIERSCHKE, V. (2016 г.): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität 

wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen. 3. Fassung – Stand 20.09.2016. – 

Leipzig (Bundesamt für Naturschutz), 460 S. 

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html 

  

https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/besonderer-artenschutz/toetungsverbot.html
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Италия Национални насоки за оценки по член 6, параграфи 3 и 4 от Директивата за 

местообитанията 

Италия наскоро публикува национални насоки, в които са описани процедурите за 
скрининг, подходяща оценка и прилагане на дерогации в съответствие с член 6, 
параграфи 3 и 4 от Директивата за местообитанията. 

Документът е изготвен от работна група, съставена от представители на националните и 
регионалните органи и публичните администрации, компетентни в областта на оценката 
на въздействието. В него са взети предвид предложенията, получени в рамките на 
проверката за пригодност и актуализирането на ръководството по член 6 от страна на 
Комисията. 

Насоките са насочени към хармонизиране на национално равнище на прилагането на 
член 6, параграфи 3 и 4. В тях се препоръчва в процедурата да бъдат включени не само 
планове и проекти, а планове, програми, проекти, намеси и дейности (П/П/П/Н/Д). 
Предоставен е „формат за скрининг“, за да се гарантира прилагане на единен подход на 
този етап и използване на стандартни критерии за оценка на национално равнище. 
Изготвен е и „формат за възложители на проекти“ за представяне на необходимата 
информация относно П/П/П/Н/Д. По отношение на подходящата оценка насоките 
съдържат подробни спецификации относно съдържанието и информацията, която трябва 
да бъде взета предвид, специалната подготовка и елементи за проучването и качествения 
и количествения анализ на значимостта на влиянията върху защитени зони по 
„Натура 2000“.  

Що се отнася до дерогацията по член 6, параграф 4, в специална глава от насоките е 
разгледана оценката на алтернативните решения. В документа се подчертава, че тази 
оценка остава формално и приложимо във всички случаи необходимо условие за 
допускане на процедурата за освобождаване, предвидена в член 6, параграф 4, въпреки 
че се изразява виждането, че в рамките на подходящата оценка тя следва да предвижда и 
възможност за насочване на предложението към решения с по-слабо въздействие върху 
околната среда.  

В насоките са описани също така критерии за проверка на наложителни причини от 
приоритетен обществен интерес (НППОИ), методите за определяне и изпълнение на 
подходящи компенсаторни мерки, както и пояснения, свързани с тяхната проверка и 
процеса на уведомяване на Европейската комисия чрез попълване на съответния 
формуляр. Що се отнася до компенсаторните мерки, предложени са следните минимални 
съотношения на компенсация: съотношение 2: 1 за приоритетни местообитания и/или 
видове от интерес за Общността (валидно и за местообитания на приоритетни видове); 
съотношение 1,5: 1 за местообитания и/или видове от интерес за Общността (валидно и за 
местообитания на видове); съотношение 1: 1 за допълнителни местообитания, видове или 
местообитания на видове. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf  

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/12/28/303/sg/pdf
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ОЦЕНКА НА ЗНАЧИМОСТТА НА ВЛИЯНИЯТА ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА ПО 
„НАТУРА 2000“ 

(ЧАСТ ОТ ФОРМАТА ЗА СКРИНИНГ, ВКЛЮЧЕН В НАЦИОНАЛНИТЕ НАСОКИ НА ИТАЛИЯ)  

1. МЕСТООБИТАНИЯ ОТ ИНТЕРЕС ЗА ОБЩНОСТТА 

Местообитания от интерес за Общността (приложение I към Директивата за 
местообитанията), засегнати от предложението: 

 ........ 

 ........ 

Възможна загуба на местообитания от интерес за 
Общността: 

- Код на местообитанието: ................ 

- повтаря се за всяко засегнато местообитание 

□ Не □ Да 

 □ Трайна 

 □ Временна 

 

Възможно разпокъсване на местообитанията от интерес за 
Общността: 

- Код на местообитанието: ................ 

- повтаря се за всяко засегнато местообитание 

□ Не □ Да 

   □ Трайна 

     □ Временна 

 

2. ВИДОВЕ И МЕСТООБИТАНИЯ НА ВИДОВЕ ОТ ИНТЕРЕС ЗА ОБЩНОСТТА 

Местообитания от интерес за Общността (приложение II към Директивата за 
местообитанията и член 4 от Директивата за птиците), засегнати от предложението: 

 ........ 

 ........ 

Възможно обезпокояване на видове от интерес за 
Общността: 

— Вид: ……………………………………………………………… 

—  повтаря се за всеки засегнат вид 

□ Не □ Да 

     □ Трайна 

     □ Временна 

 

Възможна пряка/косвена загуба на видове от интерес за 
Общността (повтаря се за всеки засегнат вид): 

— Вид: ……………………………………………………………… 

— Брой екземпляри, двойки, ... от стандартния формуляр 
за данни 

□ Не □ Да 

Оценка на 
загубените видове 
(брой екземпляри, 
двойки...)  

Възможна загуба/възможно разпокъсване на 
местообитания на видове: 

— Вид: ………………………………………………………………..... 

— Тип местообитание на видове: 

........................................................................................ 

(повтаря се за всяко засегнато местообитание на видове) 

□ Не □ Да 

     □ Трайна 

     □ Временна 

 

3. ОЦЕНКА НА КУМУЛАТИВНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
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Могат ли други П/П/Н/Д, съвместно с въпросното предложение, да причинят значителен 
кумулативен и/или синергичен ефект върху засегнатата защитена зона по „Натура 2000“? 

      □ Да   □ Не 

Ако отговорът е положителен, посочете кои са тези други П/П/Н/Д и опишете как те, 
заедно с разглежданото предложение, ще засегнат значително защитената зона: 

................................................................................................................................................. 

4. ОЦЕНКА НА КОСВЕНИТЕ ВЛИЯНИЯ 

Може ли предложението да има косвени влияния върху защитената зона по 

„Натура 2000“? 

      □ Да   □ Не 

Ако отговорът е положителен, посочете какви са те:  

................................................................................................................................................. 

5. СИНТЕЗ НА ОЦЕНКАТА 

Може ли П/П/П/Н/Д да причини пряк, косвен и/или кумулативен, дори потенциален 

ефект върху местообитания от интерес за Общността? 

      □ Да   □ Не 

Ако отговорът е положителен, защо?  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Може ли П/П/П/Н/Д да причини пряк, косвен и/или кумулативен, дори потенциален 

ефект върху видове от интерес за Общността? 

      □ Да   □ Не 

Ако отговорът е положителен, защо?  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Може ли П/П/П/Н/Д да причини пряко, косвено и/или кумулативно, дори потенциално 

въздействие върху целостта на защитена(и) зона(и) по „Натура 2000“? 

      □ Да   □ Не 

Ако отговорът е положителен, защо?  

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ СКРИНИНГА 

Заключения и мотиви (мотивирано становище):  

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

7. РЕЗУЛТАТ ОТ СКРИНИНГА: 

□ Положителен: не е необходима 
подходяща оценка 

□ Отрицателен: изисква се 
подходяща оценка 

Източник: Насоки за оценяване на влиянията върху защитени зони по „Натура 2000“ 

(Италия). Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA). Direttiva 92/43/CEE 

"Habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2019 г.  

 

1.3 Подходяща оценка на национална програма за снабдяване с електроенергия в 

Ирландия — оценка на кумулативния ефект 

Програмата за изпълнение (ПИ) Grid25 представлява план за изграждане на 
електропреносната мрежа в Ирландия до 2025 г. Тя има за цел да се осигури дългосрочно 
устойчиво и надеждно снабдяване с електроенергия от възобновяеми и конвенционални 
източници в големите и малките градове, селата, домовете и на други ключови пазари, 
които се нуждаят от електроенергия.   

Основните разпоредби на ПИ до 2025 г. включват следното:  

• обновяване на 2530 km от съществуващата мрежа и 

• изграждане на 828 km нова инфраструктура.  

Като стратегия на високо равнище ПИ Grid25 съдържа индикация за видовете 
инфраструктурни изисквания, които вероятно ще произтекат в бъдеще предвид 
правителствената политика в областта на възобновяемата енергия и прогнозирания ръст 
на търсенето, но не е точно разписано местоположението на инфраструктурата, като 
например електроцентрали или трансформатори или трасето на електропроводите. 
Вместо това в нея е представен илюстративен преглед на предложения общ подход за 
бъдещото изграждане на мрежата. 

Програмата е подложена на подходяща оценка съгласно член 6, параграф 3 от 
Директивата за местообитанията. Тъй като ПИ се прилага за цялата територия на 
Република Ирландия и може да има синергичен ефект извън нейните граници, в 
републиката и в Северна Ирландия е извършен скрининг на всички защитени зони по 
„Натура 2000“.  

Извършена е предварителна проверка на видовете ефекти, които могат да възникнат в 
резултат на ПИ. Видът на въздействието зависи от вида на изградената инфраструктура, в 
т.ч.:  

 инфраструктура на територията на защитената зона, например електроцентрали, 
трансформатори и т.н.;  

 линейна инфраструктура, например въздушни линии, подземни кабели. 

Въздействията, които биха могли да възникнат при прилагането на ПИ, са категоризирани 
в редица групи:  

 загуба/намаляване на площта на местообитанието; 

 обезпокояване на ключови видове; 

 разпокъсване на типове местообитания или на местообитания на видове; 
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 намаляване на плътността на видовете; 

 промени в ключови показатели на природозащитната стойност, например 
намаляване на качеството и количеството на водата. 

Поради характера на ПИ въздействията са описани в общи линии, но са точно определени 
за всяка от защитените зони, които са преминали скрининг. При процеса на скрининг са 
определени приблизително 340 СЗЗ съгласно Директивата за местообитанията и 97 СЗЗ 
съгласно Директивата за птиците, които потенциално биха могли да бъдат пряко или 
косвено засегнати от изграждането на инфраструктурата, предложена в ПИ. Още 18 СЗЗ 
съгласно Директивата за местообитанията и 2 СЗЗ съгласно Директивата за птиците в 
Северна Ирландия може да бъдат засегнати от трансгранични междусистемни 
електропроводи.  

След това в подходящата оценка са отчетени потенциалните неблагоприятни последици, 

възникващи в резултат на прилагането на ПИ самостоятелно или във взаимодействие с 

други планове, програми и/или проекти. Първо е разгледана оценката на кумулативното 

въздействие, за да се гарантира, че то надлежно ще бъде взето предвид при оценката на 

потенциалните значителни последици от ПИ. 

Оценка на кумулативния ефект 

В рамките на оценката са установени основните планове, политики и програми (на 
национално, регионално и областно равнище), които вероятно ще доведат до 
благоустройствени проекти, предизвикващи последици, които биха могли да се съчетаят 
или да си взаимодействат с последиците от ПИ Grid25. За анализа е трябвало да се проучат 
вероятните последици от всички разглеждани планове/благоустройствени проекти и 
въпреки ограниченията по отношение на информацията за вероятните последици от някои 
планове, при анализа са били установени взаимодействията, водещи до кумулативно 
въздействие за някои планове. В таблицата по-долу са представени няколко примера:  

Политика, 
план, 
програма или 
проект  

Взаимодействия, водещи до кумулативно въздействие  

На национално равнище (пример) 

Програма 
Transport 21 

Потенциални комбинирани въздействия могат да възникнат, когато 
нови или модернизирани транспортни коридори се изграждат в 
съответствие с нова или модернизирана преносна инфраструктура. 
Въздействията могат да включват следното:  

 загуба на местообитания и обезпокояване. Всички определени за 
защитени сухоземни зони могат да бъдат засегнати в зависимост от 
местоположението и трасето на инфраструктурата и преносните 
линии; 

 промени в местната хидрология и влияние върху съседни 
местообитания. Местообитания, зависещи от подземните води, като 
например мочурища, временни подземни езера и тресавища има 
най-голяма вероятност да бъдат засегнати;  

 замърсяване със седименти и свързани с това хидроложки 
въздействия, когато са засегнати зависими от повърхностните води 
видове и местообитания. Потенциално засегнати могат да бъдат 
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сьомгата, миногата, сладководният прав рак и речната перлена 
мида; 

 замърсяване на повърхностните и подземните води със замърсители 
(например горива, смазочни материали, бетон) по време на 
строителството. Потенциално засегнати могат да бъдат 
атлантическата сьомга, миногата, западноевропейският вид прав рак 
и речната перлена мида;  

 обезпокояване на видове по време на строителни дейности и 
дейности по поддръжка. Видовете, които могат да бъдат засегнати, 
включват гнездящи и зимуващи птици в крайбрежни и сладководни 
СЗЗ; видри и земеродни рибарчета, когато благоустройственият 
проект се осъществява в близост до или преминава през речни 
корита; прилепи, когато благоустройственият проект засяга горски 
площи, живи плетове или места за нощуване; 

 риск от сблъсък с птици, в случай че кабели от въздушната преносна 
мрежа са разположени в близост до СЗЗ съгласно Директивата за 
птиците или пресичат летателните пътища на птиците  

На регионално равнище (пример) 

Регионални 
планове за 
управление на 
отпадъците  

Когато на територията на определена защитена зона или в 
непосредствена близост до нея едновременно са изградени нова 
инфраструктура за управление на отпадъците и нова инфраструктура за 
пренос на енергия, могат да възникнат потенциални комбинирани 
въздействия.  

Вероятните значителни въздействия са същите като изброените по-
горе.  

На областно равнище (пример) 

Планове за 
развитие  
на области и 
градове  

Потенциални комбинирани въздействия могат да възникнат, когато е 
налице изискване да се осигури нова инфраструктура чрез прилагане 
на планове за развитие на области и градове. Осигуряването на 
свързаната инфраструктура за пренос на енергия може да доведе до 
вероятни значителни въздействия, както беше описано по-горе.  

 

Проекти 

Проекти за 
производство 
на енергия от 
инсталации в 
морето  

Комбинирани въздействия могат да възникнат при взаимодействието 
между инфраструктура в морето и инфраструктура на сушата. 
Въздействията, които могат да възникнат, включват следното:  

 загуба на местообитания и обезпокояване. Всички определени за 
защитени сухоземни зони могат да бъдат засегнати в зависимост от 
местоположението и трасето на инфраструктурата и преносните 
линии; Загуба на местообитания може да настъпи и в крайбрежни и 
литорални зони. Загубата на местообитанията ще бъде по-голяма, 
ако са инсталирани подземни кабели;  

 замърсяване със седименти и свързани с това хидроложки 
въздействия, когато са засегнати зависими от повърхностните води 
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видове и местообитания. Потенциално засегнати могат да бъдат 
сьомгата, миногата, сладководният прав рак и речната перлена мида; 

 замърсяване на повърхностните и подземните води със замърсители 
(например горива, смазочни материали, бетон) по време на 
строителството. Потенциално засегнати могат да бъдат сьомгата, 
миногата, сладководният прав рак и речната перлена мида;  

 обезпокояване на видове по време на строителни дейности и 
дейности по поддръжка. Видовете, които могат да бъдат засегнати, 
включват гнездящи и зимуващи птици в крайбрежни и сладководни 
СЗЗ; морски бозайници, когато има взаимосвързаност между 
инфраструктурата в морето и инфраструктурата на сушата; видри и 
земеродни рибарчета, когато благоустройственият проект се 
осъществява в близост до или преминава през речни корита; 
прилепи, когато благоустройственият проект засяга горски площи, 
живи плетове или места за нощуване; 

 

В оценката се стига до заключението, че изграждането на нова инфраструктура за 
производство на енергия, съчетано с други стопански проекти, потенциално ще доведе до 
загуба на местообитания и/или видове, разпокъсване на видове/популации и промени в 
количеството/качеството на водата. Тези потенциални конфликти могат да бъдат 
намалени с помощта на мерките, разписани на по-късен етап в подходящата оценка, и при 
необходимост да бъдат разгледани в екологични оценки на по-ниско равнище. 

Оценка на потенциалните значителни последици и предложение за смекчаващи мерки 

Както беше посочено по-горе, в програмата за изпълнение Grid25 е представен примерен 
преглед на предложения общ подход за бъдещото изграждане на мрежата и 
местоположението на инфраструктурата не е точно разписано. Това води до ограничаване 
на степента на подробност на оценката, която може да бъде предприета, и означава, че 
оценката на потенциалните значителни последици трябва да се направи в общ план. 
Поради това е бил извършен общ преглед на въздействията и на чувствителността. В 
оценката са определени видовете въздействия върху засегнатите местообитанията и 
видове организми, които могат да се предвидят за следните основни компоненти на ПИ:  

 въздушни преносни линии; 

 подземни кабели; 

 изграждане на нови подстанции и разширяване на съществуващи подстанции; 

 укрепване на електропреносната система в регионите. 

По отношение на електропреносната система във всеки регион са определени основните 
чувствителни зони и са очертани препоръки за избягване на очакваните въздействия 
(например избягване на някои особено чувствителни зони при укрепването на 
електропреносната система в региона, препоръки да се избере местоположение на 
подстанции и въздушни трасета в градски терени или в райони с гъста мрежа от селища, 
установени още в древността, като същевременно се избягват по-чувствителни планински 
места и др.).  

В оценката е установено и въздействието на редица проекти за изграждане на мрежи, 
преминали към етапа на подробно проектиране (въпреки че местоположението и 
маршрутът на тези проекти все още не са определени), върху защитените зони по 
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„Натура 2000“, които се намират в близост до тях и потенциално могат да бъдат засегнати 
от въпросните отделни проекти.  

Поради стратегическия характер на ПИ Grid25 на този етап не може категорично да се 
твърди, че ПИ няма да окаже неблагоприятно въздействие върху целостта мрежата 
„Натура 2000“. Ето защо са предложени смекчаващи мерки, за да се гарантира, че ще се 
избегне оказването на значителни въздействия.  

Предложени са две равнища на смекчаващи мерки. Първото равнище на мерките ще бъде 
в основата на стратегическия подход за намаляване на въздействията, а второто равнище 
е по-специфично спрямо въздействията и се прилага, когато се установят значителни 
въздействия след извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и 
подходяща оценка за проекта. 

Очертани са общи смекчаващи мерки за основните категории установени въздействия и 
за основните местообитания и видове, които потенциално могат да бъдат засегнати. 
Например по отношение на общата загуба на местообитания и обезпокояването са 
описани мерки за избягване и смекчаващи мерки за тресавища и торфища, птици, 
прилепи, видри, зависещи от водата местообитания и видове, речна перлена мида, други 
защитени видове и т.н.  

При разглеждането на смекчаващи мерки ще се отдава приоритет на избягването на 
въздействията, а когато не могат да бъдат избегнати, въздействията ще се намаляват. В 
допълнение всички проекти от по-ниско равнище, произтичащи от прилагането на ПИ, ще 
бъдат подложени на подходяща оценка, когато станат известни допълнителните 
подробности за проектирането и местоположението.  

Счита се, че след включването на смекчаващи мерки програмата за изпълнение Grid25 
няма да има значителни неблагоприятни последици върху целостта на мрежата 
„Натура 2000“. Въпреки това всички проекти, които предстои да бъдат приложени в 
рамките на ПИ, ще бъдат подложени на скрининг и на подходяща оценка в съответствие с 
изискванията. 

Източник: Доклад за оценка на въздействието върху защитена зона по „Натура 2000“ в 
подкрепа на подходящата оценка на програмата за изпълнение Grid25. На разположение 
на адрес:  

 https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-

of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf 

  

https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/Natura-Impact-Statement-in-Support-of-the-Appropriate-Assessment-of-the-Grid25-Implementation-Plan.pdf
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2. НАЛОЖИТЕЛНИ ПРИЧИНИ ОТ ПРИОРИТЕТЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС (НППОИ)  

2.1  Примери за различни видове НППОИ и тяхната обосновка 

Член 6, параграф 4 от Директивата за местообитанията:  

„Ако даден план или проект трябва да бъде осъществен въпреки негативната оценка на 

въздействието върху територията поради наложителни причини от по-важен 

обществен интерес, включително и такива от социален или икономически характер, 

и поради липсата на алтернативно решение, държавата членка предприема всички 

необходими компенсаторни мерки, за да осигури цялостната кохерентност на 

„Натура 2000“. Държавата членка информира Комисията за приетите от нея 

компенсаторни мерки. 

Ако в съответната област има приоритетен природен тип местообитание и/или 

приоритетен вид, единствените съображения, които могат да бъдат посочени, са 

свързаните със здравето на човека или обществената безопасност, с благоприятни 

въздействия върху околната среда от първостепенно значение или други 

наложителни причини от приоритетен обществен интерес съгласно становището 

на Комисията“. 

 

I. НППОИ от социален или икономически характер (защитена зона с неприоритетни 
целеви характеристики) 

Проект: предложение за модернизиране на съществуваща пречиствателна станция в 
Lough Talt, Co. Sligo (Ирландия, 2019 г.).  

Описание на проекта и на защитената зона по „Натура 2000“  

От 50-те години на XX век насам планинското езеро Lough Talt, което е част от СЗЗ 
IE0000633 Lough Hoe Bog, служи като източник на вода за население от над 13 000 души 
благодарение на една-единствена пречиствателна станция. Необходимо е 
модернизиране на пречиствателната станция, за да се осигури постоянно снабдяване с 
питейна вода, отговаряща на настоящите нива на водочерпене. Заключението от 
хидрогеоложките проучвания е, че при продължителни периоди на сухо време 
водочерпенето от езерото допринася за значителен спад в нивото на езерото, което оказва 
неблагоприятно въздействие върху местообитанието на спираловидния охлюв на Гайер 
Vertigo geyeri. За да се избегне това въздействие, би трябвало водочерпенето да се намали 
с приблизително 50 % през значителна част от годината.  

Въпреки че от 2007 г. насам в защитената зона не е регистрирано наличие на охлюва V. 
geyeri, неговата популация се счита за важна в национален мащаб и трябва да бъде 
възстановена. Благодарение на предложените мерки за опазване условията на 
местообитанието ще се подобрят чрез система за напояване и възстановяване на влажни 
зони. С тези мерки обаче не се смекчава историческата загуба на видове поради натиска 
вследствие на водочерпенето. С предложения проект ще продължат да се променят 
биотичната и абиотичната среда, които определят структурата и функцията на популацията 
на V. geyeri, като по този начин се забавя постигането на предвидената в проекта цел на 
опазването.  

Алтернативни решения:  

Оценени са седем алтернативи, включително сценария „без предприемане на действия“ 
(нулев вариант), с оглед на последиците за здравето и социалните и екологичните 
последици, свързани с тях. Единственият възможен вариант в неотложен план е да се 
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осигури модернизирано пречистване в съществуващата пречиствателна станция, за да се 
подобри равнището на пречистване от паразитни протозои и превишаването на 
стойностите на замърсителите от трихалометани (ТХМ) в околната среда. С това 
модернизиране ще се осигури вода, която е безопасна за пиене от местното население за 
приблизително 7—10 години, докато се разработва и прилага устойчиво решение в 
дългосрочен план. 

Обосновка на НППОИ: 

Осигуряване на безопасна и надеждна питейна вода за население от над 13 000 души. 

Предложени компенсаторни мерки: 

Предлага се възстановяване на устойчива популация на спираловидния охлюв на Гайер в 
специалната защитена зона чрез подробна програма за временно напояване на ключови 
местообитания във варовикови мочурища , докато товарът вследствие на водочерпенето 
не бъде отстранен. Във връзка с управлението на напояването за период от четири години 
са предложени непрекъснато наблюдение на функцията на системата за напояване и 
поетапно преместване на охлюви в местообитанието в мочурището, като се започне от по-
малко чувствителни видове и се стигне до преместването на Vertigo geyeri от друга 
специална защитена зона, в която той има благоприятен природозащитен статус. 

II. Обосновка на НППОИ: защита на живота и собствеността 

Проект: Използване на управляем полдер за защита от наводнения в Rösa (Германия, 
2014 г.).  

Описание на проекта и на защитената зона по „Натура 2000“  

Целта на проекта е да се модернизират настоящите структури за защита от наводнения 
под формата на сух полдер, който се намира до село Rösa, с коефициент на опасност ВВК200 
(най-високото равнище при максималното водно количество, което настъпва веднъж на 
200 години). Основните елементи на проекта са следните: около 7,5 km възстановени диги 
с ширина в основата 5 m и ширина на билото 3 m; нови приточни и изпускателни 
инсталации; и две защитни стени срещу наводнения с дължина 1225 m и 310 m. 
Настоящите диги осигуряват защита само срещу КО100, но поради непредсказуеми 
екстремни метеорологични условия наводнения, надвишаващи това равнище, биха могли 
да нанесат сериозни вреди на селища и предприятия, разположени надолу по течението 
от настоящия полдер.  

Проектът ще бъде изграден в СЗЗ DE4340301 Muldeaue oberhalb Pouch и ще засегне 
следните типове целеви местообитания чрез пряко усвояване на земя: 6430 — 604 m2 
(0,17 % от площта на този тип местообитание в СЗЗ); 6510 — 40 665 m2 (20,33 %); 91F0 — 
456 m2 (0,46 %). Според официалната германска методика за оценяване на значимостта на 
въздействието всички тези въздействия се считат за „значителни“ (включително 
въздействията с очевидно незначително усвояване на земя, тъй като освен самия процент 
усвоена земя се вземат предвид много фактори). 

Алтернативни решения:  

Поради характера на речната долина не съществуват алтернативни проекти; търсенето на 
алтернативи обаче e довело до нанасянето на много малки корекции в проекта, които ще 
намалят неговите неблагоприятни последици (като например промяна в наклона на 
склона на дигата, позволяваща възстановяване на пасища, леки премествания на диги и 
стени и др.). 
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Обосновка на НППОИ: 

Изграждането на дигата за полдера е необходимо, за да се повиши безопасността на 
дигата, както и да се защити населението от наводнения. Поради това основната 
обосновка на НППОИ е свързана с безопасността на обществеността и здравето на човека.  

Предложени компенсаторни мерки: 

На територията на СЗЗ ще бъде създаден тип местообитание 6430 в съотношение 1: 8. По 
наклоните на дигата, предимно извън СЗЗ, ще бъде пресъздаден тип местообитание 6510 
в съотношение 1: 5. Загубените горски местообитания 91F0 (с качество „Г“) ще бъдат 
компенсирани чрез засаждане на нова гора със същия състав от видове в съотношение 1: 
4, както и засаждане на „пояс“ от дървета покрай съществуващи гори в съотношение 1: 16, 
като всички дървета ще бъдат предимно извън защитената зона. За да се запази 
кохерентността на мрежата, площта на СЗЗ ще бъде увеличена, така че да бъдат обградени 
местата, където се прилагат компенсаторни мерки. 

III.  Обосновка на НППОИ: други причини, включително от социален и икономически 
характер 

Проект: Благоустройствен проект за високоскоростен влак между Тур и Бордо (Франция, 
2013 г.).  

Описание на проекта и на защитената зона по „Натура 2000“  

Проектът се отнася до нова висоскоростна железопътна линия между Тур и Бордо. Това 
включва полагане на нова линия (302 km) и свързването ѝ със съществуващите 
железопътни линии (38 km), както и странични пътища, басейни, съоръжения за 
производство на електроенергия, надлези и подлези (за селскостопански пътища, 
екопасажи), работни платформи и спомагателни съоръжения.  

Маршрутът ще пресича четири СЗЗ съгласно Директивата за птиците (FR5412006 Vallée de 
la Charente en amont d’Angoulême, FR5412018 Plaines du Mirebelais et du Neuvillois, 
FR5412021 Plaines de Villefagnan, FR5412022 Plaine de la Mothe St Héray Lezay) и две СЗЗ 
съгласно Директивата за местообитанията (FR5402010 Vallée du Lary et du Palais, FR5400405 
Coteaux calcaires laine de la Mothe St Héray Lezay). Неблагоприятните последици се 
изразяват във вероятно унищожаване на 1,9 ha влажни ливади и 4,2 ha вторични 
местообитания, които са важни за опазването на ливадния дърдавец Crex crex. Линията 
също така ще засегне пряко 185 ha и непряко ще засегне (смущаване) 2947 ha потенциални 
местообитания на стрепет Tetrax tetrax; ще доведе до унищожаването на 2 ha 
местообитания (влажни степи) на сатирче Coenonympha oedippus; както и до 
унищожаването на 0,35 ha на един от най-добрите образци на местообитанието 6210 
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовикови субстрати (Festuco-
Brometalia) и до разпокъсване на местната свързаност на това местообитание. 

Алтернативни решения:  

Оценени са три алтернативи на трасето. По отношение на високоскоростната железопътна 
линия не е възможна голяма гъвкавост за въвеждане на частични промени в трасето; 
затова е направено заключението, че избраната алтернатива оказва най-малко 
неблагоприятни въздействия върху защитените зони по „Натура 2000“, като все пак е 
технически осъществима. 

Обосновка на НППОИ: 

С дължина от 340 km тази нова високоскоростна железопътна линия (TGV) между Тур и 
Бордо е един от най-важните железопътни проекти в европейски мащаб. Благодарение на 
нея ще бъде създадена ефективна връзка на атлантическото крайбрежие, която да 
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задоволи нарастващото търсене на мобилност. С търговската скорост от 300 km/h тя ще 
улесни пътуването на пасажерите и ще подобри обслужването на градовете по трасето. 
Тъй като за да се стигне от Париж до Бордо са нужни едва малко повече от два часа, 
конкурентното предимство на железопътния над въздушния транспорт става решаващо и 
това способства за преминаването към друг вид транспорт. Този проект ще играе важна 
роля за укрепването на трансевропейската ос, като чрез атлантическото крайбрежие 
свърже регионите в Северна Европа и Източна Европа с Югозападна Франция и 
Иберийския полуостров. 

Той също така ще насърчи дейността в съответните територии, например: подобряване на 
конкурентоспособността и разширяване на пазарите за регионални предприятия; 
улесняване на пътуването с цел извършване на дейности, които изискват висока степен на 
мобилност, като е силен довод за създаване на ново предприятие или преместване от 
Париж в регионите; развиване на туризъм, по-специално краткосрочни престои; 
създаване на работни места в периода на строителство и експлоатация; разработване на 
големи градоустройствени проекти. За пътуващите влакът е бързо и удобно транспортно 
средство, което е 34 пъти по-безопасно от автомобила. TGV може да превози до 
1000 пътници със скорост 300 km/h. Той е и енергийно ефективен и спестяващ 
пространство вид транспорт.  

Високоскоростният влак има ключова роля за намаляването на разходите за енергия и за 
устойчивото развитие на регионите. Той генерира 20 пъти по-малко емисии на парникови 
газове от един автомобил и 45 пъти по-малко от един самолет. Той не причинява 
замърсяване на въздуха на местно равнище: 90 % от движението се осигурява от 
електрически влакове. За общността цената за превоза на пътници или товари от гледна 
точка на замърсяването, инцидентите и въздействието върху изменението на климата е 
4,5 пъти по-висока с автомобилен транспорт, отколкото с железопътен транспорт.  

Предложени компенсаторни мерки: 

По отношение на ливадния дърдавец, за да се компенсира загубата на местообитание от 
6,1 ha, са закупени 35 ha. По отношение на стрепета схемата за компeнсация в три СЗЗ ще 
обхваща 702 ha: ще бъдат закупени 160 ha, а за 542 ha ще има договор за управление, като 
мерките ще бъдат в съответствие с плановете за управление на СЗЗ. Предвидена е 
програма за наблюдение и частна организация ще вземе участие в програма за повторно 
въвеждане на видове. Ще бъдат закупени 5 ha земя с тип местообитание 6210 
(съотношение на компенсацията 1: 14). 

IV. Обосновка на НППОИ: други причини вследствие на становище на Комисията 

Проект: Удълбочаване на водните пътища по река Дунав между Щраубинг и Вилсхофен; 
по отсечката Щраубинг—Дегендорф (Германия, 2019 г.). 

Описание на проекта и на защитената зона по „Натура 2000“  

В участъка между Щраубинг и Дегендорф в река Дунав (около 40 km) досега не са 
създадени условия за корабоплаване, когато нивото на водата е ниско (дълбочина на 
газене от 2 m), за разлика от участъка нагоре по течението (2,90 m) и надолу по течението 
(2,70 m), което го превръща в участък с недостатъчен капацитет. Дълбочината на газене от 
2,50 m може да бъде постигната само при средни води, каквито има едва 144 дни в 
годината. Целта на проекта е да се преодолее тази пречка пред корабоплаването и да се 
установят подобрени мерки за защита от наводнения. Резултатът от окончателния проект 
ще бъде удълбочаване на речното корито с 20 cm — до 2,20 cm спрямо настоящото ниско 
ниво на водата от 2,00 m. Също така речното корито ще се удълбочи с 45 cm — до 2,65 cm 
в участък, който е дълъг 9,7 km. Същевременно мерките за защита от наводнения следва 
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да осигуряват защита от ВК100 (максималното водно количество, което настъпва веднъж на 
100 години). 

В участъка Щраубинг—Вилсхофен на проекта се случват най-голям брой инциденти 
поради настоящия профил на фарватера. В проучването се посочват 39 инцидента 
годишно (2004 г.), като до 2025 г. те се увеличават на 55,4 поради нарастващия обем на 
транспорта. 

Проектът ще засегне голяма СЗЗ (4720 ha) DE7142301 Donauauen zwischen Straubing und 
Vilshofen. Установени са вероятни значителни преки, косвени и комбинирани въздействия 
за 7 вида риба, 1 вид пеперуди и 1 вид мекотели и 7 типа местообитания, включително 
приоритетен тип 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior. 

Алтернативни решения:  

Освен избрания план на проекта внимателно са оценени четири други алтернативни 
решения, както и една нулева алтернатива. Нито една от алтернативите не би довела до 
значително по-ниско въздействие от избрания вариант, тъй като те биха обхванали по-
голяма площ на СЗЗ от предложения проект или биха засегнали значително по-голямо 
местообитание на защитени видове.  

Обосновка на НППОИ: 

a) постигане на целта на националната и европейската транспортна политика: чрез 
удълбочаването на участъка между Щраубинг и Вилсхофен ще се изградят липсващите 
участъци в съществуващата връзка по водния път, свързваща Северно море с Черно море 
чрез река Рейн, река Майн, канала Рейн—Майн—Дунав и река Дунав. Съгласно 
Регламент (ЕС) № 1315/2013 относно насоките на Съюза за развитието на 
трансевропейската транспортна мрежа федералният воден път по река Дунав образува 
част от основната мрежа на трансевропейската транспортна мрежа и той е от голям 
икономически интерес за Европа; 

б) по-добра свързаност между вътрешните пристанища: с проекта ще се подобрят 
условията за корабоплаване в зоната на проекта, когато нивата на водата в река Дунав са 
ниски. За разлика от други видове транспорт корабоплаването по река Дунав има 
свободен транспортен капацитет, който може да се използва ефективно, като се удълбочи 
фарватерът за кораби;  

в) безопасност и улесняване на корабоплаването: чрез изпълнението на проекта честотата 
на инцидентите може да се намали от очакваните 55,4 на 42,4 на година, въпреки 
увеличеното движение; 

г) прогнозирано увеличение на транспорта: до 2025 г. се очаква обемът на товарите да се 
увеличи от 7,0 милиона тона/година (2007 г.) на 9,7 милиона тона/година или да се 
увеличи с 50 % до 10,5 милиона тона/година. 

Предложени компенсаторни мерки: 

Всички засегнати типове местообитания, включително приоритетен тип 91E0*, ще бъдат 
компенсирани чрез създаване на нови местообитания в съотношение 3:1. За Maculinea 
nausithous ще бъдат създадени нови тревни местообитания, както и нови местообитания 
за Unio crassus под формата на нови речни острови и речни ръкави (речните ръкави се 
обитават и от засегнатите видове риба). Предвидено е дългосрочно наблюдение и 
управление на опазването на новите местообитания. 

Становище на Комисията (пълната версия е публикувана на адрес: 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm): 

 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/opinion_en.htm
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3. КОМПЕНСАТОРНИ МЕРКИ 

3.1 Примери за компенсаторни мерки съгласно член 6, параграф 4 

План или проект 

Железопътна линия на дълги разстояния между два възела и 
подновяване на 100-годишен мост в Баден-Вюртемберг 
(Германия).  

Проектът включва подравняване на трасето, улеснено с тунели. 

Засегната защитена 

зона по 

„Натура 2000“ 

Засегнатата защитена зона е DE 7220-311 Glemswald und 
Stuttgarter Bucht (3813 ha, с 31 разпокъсани подзони). 

Въздействие 

Въздействието се дължи на усвояването на земя и последваща 
загуба и увреждане на местообитания, включително изсичане 
на възрастни дървета. Засегнатите активи от интерес за 
Общността са следните: 

Вид: популация на приоритетния вид, включен в приложение II 
към Директивата за местообитанията — Osmoderma eremita, 
който е с благоприятен природозащитен статус. 

Местообитание: 6510 Низинни сенокосни ливади (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

Компенсаторни 

мерки 

— определяне на 50 ha земя, която е близо до национален 
природен резерват, за защитена зона по „Натура 2000“ 
(Neuweiler Viehweide). 

— управление на определената за защитена зона земя, 
предназначена за *Osmoderma eremita, чрез възстановяване на 
основните екологични характеристики, които са необходими за 
оцеляването на вида. 

Управляваната земя, определена за защитена зона, свързва две 
съществуващи основни защитени зони, които са били отделени, 
като има ефекта на екологична граница по отношение на 
приоритетния вид. Очаква се резултатът от целевото 
управление да запази благоприятния природозащитен статус на 
приоритетния вид. 

Източник: C(2018) 466 final от 30.1.2018 г. 

 

План или проект Път B173 между селища в Бавария (Германия) 

Засегната защитена 

зона по 

„Натура 2000“ 

Засегнатата защитена зона е зоната от значение за Общността 
(ЗЗО) DE 5833-371 Maintal von Theisau bis Lichtenfels (872 ha), 
която в голяма степен съвпада със СЗЗ DE 5931-471.02 Täler von 
Oberem Main, Unterer Rodach und Steinach.  

Площта на СЗЗ е по-засегната, отколкото тази на ЗЗО. Функцията 
на защитената зона е свързана с 9 други защитени зони по 
„Натура 2000“ в континенталния биогеографски регион. 
Защитената зона се състои от застрашени от наводнения 
местообитания със застояла и течаща вода.  
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Въздействие 

Корекцията на трасето на пътя пресича мрежата „Натура 2000“ и 
оказва влияние чрез усвояване на земя (загуба на 
местообитание) и обезпокояване/увреждане на 
местообитанията и видовете по време на строежа и 
експлоатацията на пътя, главно в резултат на азотни отлагания. 
Подробно описание: 

засегнати от проекта типове местообитания, включени в 
приложение I: 6, от които един е приоритетен (91E0*); 

засегнати видове, включени в приложение II: 5, от които 3 са 
включени и в приложение IV.  

Значителни въздействия върху: 

типове местообитания, включени в приложение I към 
Директивата за местообитанията — 3150, 6430, 6510 и 91E0* 

вида птици Circus aeruginosus, включен в приложение I към 
Директивата за птиците  

Компенсаторни 

мерки 

Взето е решение за пропорционалност на компенсацията, за да 
се балансира загубата на местообитания в рамките на цялостната 
кохерентност на мрежата „Натура 2000“ в съотношение: 

1:3 за типовете местообитания 3150, 6430 и 91E0*; 

1:6 за тип местообитание 6510. 

Разширяване на ЗЗО с 2 ha. 

Създаване на местообитание от тръстика за Circus aeruginosus. 

Финансов план и план за мониторинг и оценка 

Според Европейската комисия този план зависи от следните 
условия: 

— изпълнение в съответствие с работния план, представен на 
Европейската комисия, от страна на германските органи; 

— доклади за мониторинг и оценка в съответствие с работния 
план, представени според договореното с германските органи. 
Докладът трябва да бъде предоставен на разположение на 
обществеността в интернет; 

— резултатите от мониторинга и оценката за мрежата 
„Натура 2000“ трябва да бъдат взети предвид, за да се предвидят 
оценка и преглед на компенсаторните мерки и на смекчаващите 
мерки, свързани с проекта; 

— Германия изпълнява ангажиментите по отношение на мрежата 
„Натура 2000“ за защитена зона DE 5833 — 371 съгласно член 4, 
параграф 4 и член 6, параграф 1 от Директивата за 
местообитанията. 

Източник: C(2015) 9085 final от 18.12.2015 г. 
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План или проект/ 

Национален път B 252/B 62; 17,56 km нов път, който да пресича 
общините Мюнхаузен, Ветер и Лантал (Хесен).  

Връзка север-юг между регионите Падерборн-Корбах и Марбург-
Гисен. Национален път B 62 свързва Биденкопф чрез Кьолбе с 
дългите транспортни оси Гисен—Марбург—Касел. 

Новото подравняване включва преустройство и преместване на 
публична инфраструктура, като общински пътища, енергийни 
мрежи, железопътна линия и газопровод. 

Засегната защитена 

зона по 

„Натура 2000“ 

Обхватът на подходящата оценка включва няколко защитени зони 
по „Натура 2000“. Заключенията са следните:  

Защитена зона DE 5017-305 Lahnhänge zwischen Biedenkopf und 
Marburg: не е неблагоприятно засегната от проекта.  

Защитена зона DE 5018-401 Burgwald: повлияна е от проекта 
положително, тъй като проектът ще бъде по-отдалечен от 
защитената зона и по-голямата част от натоварването на 
съществуващия Национален път В 252 ще бъде намалена.  

Защитена зона DE 5118-302 Obere Lahn und Wetschaft mit 
Nebengewässern: върху тази защитена зона ще бъдат оказани 
значителни въздействия. 

Въздействие 

Корекцията на трасето на национален път B 252/B 62 пресича 
мрежата „Натура 2000“ на три места. Прекият натиск се изразява в 
загуба и влошаване на състоянието на местообитанията; налице са 
бариерни ефекти и азотни отлагания, които като цяло оказват 
влияние върху местообитанията и видовете чрез обезпокояване и 
влошаване на състоянието на местообитанията. Активите, които са 
обект на значителни последици от тези въздействия, са следните: 

— типовете местообитания, включени в приложение I към 
Директивата за местообитанията:  

91E0* (алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior);  

3260 (плаваща растителност от типа Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion vegetation).  

— видовете, включени в приложение II към Директивата за 
местообитанията: 

Cottus gobio и Lampetra planeri  

Всички типове местообитания, включени в приложение I, и други 
местообитания на видове са обект на значителни въздействия в 
резултат от повишените равнища на отлагания на азот. Повишената 
утайка има значителни неблагоприятни последици върху всички 
водни видове. Най-значително увреждане, пряко и косвено, е 
причинено на тип местообитание 91E0* поради торене и 
подкисляване с азотни газове.  

Компенсаторни 

мерки 

Загуба на тип местообитание 91E0* алувиални гори с Alnus glutinosa 
и Fraxinus excelsior: 

Компенсация на преките въздействия: съотношение 1:3. 
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Компенсация на косвените въздействия: съотношение 1:2. 

Източник: C(2012) 3392 от 29.5.2012 г. 

 

 

План или проект/ 

Удълбочаване и разширяване на фарватера на река Майн по 
протежение на участъците Випфелд, Гарщат и Швайнфурт 
(Бавария/Германия) 

Основната цел на проекта е да се разшири съществуващият 
фарватер на река Майн между шлюзовете Випфелд (километър 
316,12) и Отендорф (километър 345,29) от 36 m на 40 m и да се 
удълбочи водният път на реката от 2,50 m понастоящем на 2,90 m. 
Това ще повиши физическата маневреност на плавателните 
съдове. 

Въздействие 

Приоритетният тип местообитание от значение за Общността 
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior и тип 
местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади ще бъдат 
засегнати в особена степен. И двата типа местообитания ще бъдат 
пряко увредени, което включва загуба на 9460 m² площ за 91E0* 
и загуба на 6440 m² за 6510. 

Засегната 

защитена зона по 

„Натура 2000“ 

Обхватът на подходящата оценка включва подмрежа на мрежата 
„Натура 2000“, която е в съседство на речното корито. 
Заключенията от ПО за всяка защитена зона по „Натура 2000“ са 
следните: 

Защитена зона Maintal zwischen Schweinfurt und Dettelbach (СЗЗ): 
не са оказани значителни влияния. 

Защитена зона Mainaue zwischen Grafenrheinfeld und Kitzingen 
(ЗЗО): оказани са значителни влияния. 

Защитена зона Maintal bei Sennfeld und Weyer (ЗЗО): оказани са 
значителни влияния. 

Защитените зони, които са засегнати в значителна степен, имат 
площ от 1706 ha. 

Компенсаторни 

мерки 

Прието е пропорционалността да бъде в следните съотношения: 

Тип местообитание 6510: съотношение от почти 1:7 

Тип местообитание 91E0*: съотношение от почти 1:4  

В последния случай при определянето на съотношенията се взема 
предвид фактът, че срокът на пресъздаване на местообитанията 
може да отнеме няколко десетилетия. 

Зоната за компенсиране е в същата местност, тъй като 
необходимата екологична функция се намира наблизо.  

Засегнатите защитени зони по „Натура 2000“ ще бъдат разширени 
с предложените компенсаторни мерки и впоследствие ще бъдат 
определени за защитени зони и нотифицирани от държавата 
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членка. Предвидени са общо 10 мерки за зоните, изложени на 
риск от наводнение — Швайнфурт и Випфел. 

 

3.2 Свързани с времето аспекти на компенсаторните мерки 

Германия — свързани с времето аспекти на компенсаторните мерки (данни, извлечени 

от LANA, 2004 г.)4 

Мерките за осигуряване на кохерентност, ако са технически осъществими, следва вече да 
бъдат изпълнени и да функционират, когато настъпи вредата. Според Европейската 
комисия пресъздаването на подходящо местообитание за засегнатия вид може да се 
приеме като мярка за осигуряване на кохерентност само ако „създадената зона е достъпна 
към момента, когато засегнатата зона изгубва природната си стойност“ (ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ, 2000:49). 

Поради това експертите са постигнали широк консенсус, че мерките за осигуряване на 
кохерентност следва да бъдат предприети още преди изпълнението на проекта (началото 
на изграждането) или поне преди настъпването на значителното увреждане на 
съответната защитена зона по „Натура 2000“, така че да са готови за употреба и да бъдат 
максимално функционални в момента на настъпване на вредата (например BAUMANN et 
al. 1999:470, AG FFH VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 1999:72, SSYMANK et al. 1998:39, WEYRICH 
1999:1704, EUROPEAN COMMISSION 2000:49, SCHRÖDTER 2001:17, FGSV 2002:18, BERNOTAT 
2003:25). 

Във връзка с това Федералният административен съд (в решение от 17 май 2002 г.) също 
посочва опасността от „забавяне по отношение на функциите“. ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 
(2000:50) изисква по правило резултатът от мярката да бъде налице, когато настъпи 
увреждане на защитената зона, засегната от проекта, освен ако може да се докаже, че тази 
едновременност не е необходима, за да се гарантира приносът на защитената зона към 
мрежата „Натура 2000“.  

Разбира се, ако изобщо могат да бъдат допуснати, такива забавяния по отношение на 
функциите са възможни само ако може да се очаква със сигурност, че осъществените 
мерки ще доведат до необходимото компенсиране и съответно до възстановяване на 
кохерентността (RAMSAUER 2000:608). 

 

Следователно във всеки отделен случай трябва да се провери дали в контекста на 
екологичната кохерентност на „Натура 2000“ тези забавяния по отношение на 
функциите могат или не могат да бъдат допуснати. По-долу са описани съвкупност от 
случаи, свързани с това (случай А: пълна функционалност на мерките за осигуряване на 
кохерентност, необходима по време на настъпването на увреждането; случай Б: по време 
на настъпването на увреждането не е необходима пълна функционалност на мерките).  

Ако забавянията по отношение на функциите не могат да бъдат съгласувани със 
съответната цел на опазването, признаването на мярката за осигуряване на кохерентност 
трябва да бъде оттеглено. 

  

                                                           
4 LANA / правила на постоянния комитет на LANA относно намесите (2004 г.): технически 
изисквания за мерки за осигуряване на кохерентност в съответствие с член 34, алинея 5 от 
Федералния закон за опазване на околната среда (BNatSchG). — приложение към тема 4.6 от 87-
ата среща на LANA на 4—5 март 2004 г. 



 

32 
 

Случай А:  пълна функционалност на мерките за осигуряване на кохерентност, 

необходима по време на настъпването на увреждането. 

Типът местообитание или местообитанията, необходими за даден вид, трябва да бъдат 
напълно функционални, преди да настъпи увреждането, особено ако съществува опасност 
от загуба на съответна (частична) популация на защитен вид съгласно приложение 2 към 
Директивата за местообитанията или приложение 1 към Директива за птиците. В такива 
случаи само предварително приложените мерки, които вече са ефективни към момента 
на намесата, могат да се считат за достатъчни мерки за осигуряване на кохерентност. От 
съображения за опазване на природата не може да бъде допуснато забавяне по 
отношение на функциите. 

По същество продължителността на времето, необходимо за развитие на местообитанията 
на видовете, зависи, от една страна, от периодите на развитие на съответните 
местообитания в зоната, а от друга — от достъпността на зоните в рамките на 
необходимото възстановяване на популацията. Потенциалът на видовете за 
възстановяване на популацията се определя, наред с другото, от пространственото 
разпространение на видовете, появата на конкретни центрове на разпространение и 
изходните популации в близките географски райони, специфичната за вида мобилност и 
способността за разпространение и безпрепятствената достъпност на районите.  

Ако намесата засяга места с наличие на много рядък вид или видове с ниска мобилност, 
има много малка вероятност местообитанието, създадено чрез мерки за осигуряване на 
кохерентност, да бъде заселено с нови популации или популациите в него да бъдат 
възстановени чрез външни екземпляри. В този случай е от решаващо значение 
местообитанията да са предварително развити възможно най-близо до засегнатата 
популация и същите екземпляри или популации да имат възможност да заселят 
местообитанието преди намесата като спасително местообитание. След значително 
увреждане на популацията често не може да се гарантира пълно възстановяване на 
популацията в местообитанието на по-късен етап. 

В случая на типове местообитания времето за развитие на местообитанията се определя 
от тяхната способност за възстановяване, от абиотичните условия на защитената зона, 
които трябва да се създадат, и от заселването на характерни растителни и животински 
видове (вж. например RIECKEN et al. 1994:21ff). Пълна функционалност по смисъла на 
случай А може да бъде постигната само за типове местообитания, които имат по-кратък 
период на развитие. 

Предварително прилагане на мерки  

За да може, при случай А, мерките да останат в сила, финансирането и прилагането им 
трябва да бъдат възможни още преди окончателното разрешаване на проекта (...). На 
практика в този случай например съществува възможност районът да се осигури още 
преди решението за одобрение на плана чрез предварително придобиване на земя или 
придобиване на земя на ранен етап. По принцип поетапните процедури предлагат по-
благоприятни условия за това.  

Поради специалното изискване за правна сигурност на решението за одобрение на по-
късен етап, в предварителната процедура за оценка на въздействието, предвидена в 
Директивата за местообитанията (например за определяне на трасета или в процедури за 
устройствено планиране), основните решения относно предмета, местоположението и 
обхвата на мерките за осигуряване на кохерентност често трябва да бъдат вземани още на 
етапа на проектиране. (вж. например KÜSTER 2001). Ако структурата на проекта остане 
същата, те няма да се променят съществено в хода на издаването на разрешение за 
проекта; мерките могат да бъдат приложени предварително, веднага щом основната 
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осъществимост на проекта бъде установена. 

Инструментите за допълване на популациите в зоните и компенсаторните мерки, които 
вече са установени в други ситуации, също показват, че прилагането на по-ранен етап на 
мерките е възможно и може да се приложи на практика от гледна точка на планирането 
(вж. например AMMERMANN et al. 1998, BUNZEL & BÖHME 2002). Като допълнителна 
възможност в този случай могат да бъдат сключени споразумения между оператора на 
проекта и оператора на резервата. Тези споразумения биха позволили приложените 
мерки да бъдат поети от оператора на резервата и за тях да се предоставят финансови 
компенсации, в случай че проектът по някаква непредвидена причина изобщо не се 
осъществи. 

Следващият пример за планиране на проект А 26 също така показва, че освен 
възможността за предварително придобиване на земя е целесъобразно също така във 
фазите на изграждане етапите на планиране и одобрение да се използват за 
предварително прилагане на мерките. 

Пример: Предварително изпълнение на мерките в случая на проект A 26  

Защитената зона за птици, върху която проектът е оказал въздействие, е засегната 
и увредена от строителството на няколко свързани отсечки. По време на 
разрешаването на настоящата фаза на изграждане вече са въведени мерки за 
осигуряване на кохерентност, които отчасти са насочени само към увреждания, 
произтичащи от двете следващи фази, за които все още не е взето решение за 
одобрение на планирането. За да може мерките за създаване на нови местообитания 
да развият своята ефективност, още при одобряването на плана за тази фаза на 
изграждане трябва да се провери дали е установен обхватът на мерките, изискван 
съгласно подходящата оценка. По този начин изпълнението на мерките се изтегля с 
около пет години и съответно се избягва разлика във времето между увреждането и 
компенсаторната функция. 

Предпоставките за това са наличието на парцели земя с необходимия мащаб, 
определен от експерти, съгласието за ограничения във връзка с управлението за 
работещите там земеделски стопани и при необходимост, наличието на средства за 
предварителна компенсация, които се изплащат много преди решението за одобрение 
за следващата фаза на изграждане. Шансовете за възникване на такива рамкови 
условия за изпълнение със сигурност трябва да се тълкуват за всеки отделен случай. 
При проект A 26 тези условия очевидно са налице. Предварителното придобиване на 
земя е позволило да се осигурят съответните райони. Подходът, избран при тази 
процедура, се приветства, тъй като предотвратява заплахата от временни 
функционални недостатъци и гарантира непрекъснатата кохерентност на мрежата 
„Натура 2000“ по време на целия проект, без да причинява забавяне на изпълнението 
на проекта. 

Когато е необходимо, също така е възможно да бъде получено отделно одобрение на 
планирането на мерките за осигуряване на кохерентност, което предвижда по-ранното им 
прилагане. Разбира се, организаторите на проекти винаги имат възможност доброволно 
да приложат мерките по-рано за своя сметка. Ако бъдат приложени много по-рано, в 
контекста на разпоредбите относно намесата, мерките за осигуряване на кохерентност 
биха могли да окажат положително въздействие върху размера на компенсаторните 
мерки и мерките за възстановяване, тъй като допълнителните разходи, направени за 
временни функционални недостатъци, могат да бъдат намалени. 

Операторите на проекти от публичния сектор и операторите на проекти, изпълняващи 
много или големи проекти, евентуално с поетапни процедури за одобрение, имат най-
голяма възможност за действие в този случай и следователно носят особена отговорност. 
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Случай Б: в момента на настъпването на увреждането не е необходима пълна 
функционалност на мерките за осигуряване на кохерентност  

Не е задължително типът местообитание или местообитанието на вида да са напълно 
функционални преди началото на значителното увреждане. Поради определени 
технически причини, които трябва да бъдат изложени изчерпателно, забавянето по 
отношение на функциите е оправдано до достигане на пълната ефективност на мярката и 
трябва да бъде компенсирано чрез прилагане на мерките в съответен по-голям мащаб. 
Доказано е, че по този начин се гарантира също приносът на защитената зона към мрежата 
„Натура 2000“. 

И в тези случаи следва да се цели предварително прилагане на мерките. Опитът, натрупан 
от прилагането на други инструменти за опазване на природата, позволява да се направи 
заключението, че при определени обстоятелства забавянето по отношение на функциите 
може да бъде компенсирано чрез увеличаване на мащаба на мярката. Това се основава, 
наред с другото, на факта, че по този начин забавянето може в голяма степен да бъде 
компенсирано за определени функции на местообитанията.  

С оглед на забавянето по отношение на функциите следва да се избере добавяне на по-
големи участъци земя, тъй като макар в началото мерките (например засаждане) да не 
могат да изпълняват функциите в достатъчна степен, все пак със значително по-големи 
запаси, като цяло може да се постигне същото равнище на компенсация. По-големият 
мащаб на мярката също така увеличава сигурността на прогнозирането по отношение на 
функционалните аспекти. 

Пример: Тъй като пресича течащ воден обект, пътният проект води до значително 
увреждане на местообитание *91E0 алувиални гори с елша и ясен. Загубата на 
местообитанието трябва да бъде компенсирана в други защитени зони, които са 
подходящи по местоположение и функция, чрез мерки за осигуряване на кохерентност; 
това ще бъде постигнато чрез подходящо създаване и възстановяване на типа 
местообитание. Тъй като не могат да се приложат други съпътстващи мерки, като 
например развитие на стари гори в съществуващи подобни типове местообитания, се 
планира прилагане на мярката в зона, която е в пъти по-голяма, за да се компенсира 
забавянето по отношение на функцията. Тук става въпрос за тип местообитание, 
характеризиращ се с дървета, за който съответно е необходимо дълго време за 
развитие, което не може да бъде постигнато дори с предварително прилагане на 
мерките. 

Независимо от това тази мярка по принцип следва да бъде призната като мярка за 
осигуряване на кохерентност, при условие че нито един конкретен аспект на 
отделния случай не е в противоречие с това. 
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4 ВРЪЗКИ МЕЖДУ ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА И ПРОЦЕДУРИТЕ: ПО, ОВОС, СЕО 

4.1 Сравнение на процедурите за подходяща оценка (ПО), ОВОС и СЕО 

 ПО ОВОС СЕО 

Кои видове 

благоустрой

ствени 

проекти 

подлежат 

на оценка?  

Всеки план или 

проект, който — било 

поотделно или във 

взаимодействие с 

други 

планове/проекти — 

има вероятност да 

окаже значително 

влияние върху 

защитена зона по 

„Натура 2000“ (с 

изключение на 

планове или проекти, 

които са пряко 

свързани с 

управлението на 

опазването на зоната). 

Всички проекти, 

включени в 

приложение I.  

За проекти, включени в 

приложение II, 

необходимостта от 

ОВОС се преценява 

според конкретния 

случай или в зависимост 

от праговете или 

критериите, определени 

от държавите членки 

(като се отчитат 

критериите, посочени в 

приложение III). 

Всички планове и програми 

или техни изменения, които: 

а) подлежат на изготвяне 

и/или приемане от орган на 

национално, регионално или 

местно равнище; 

б) се изискват от законови, 

подзаконови или 

административни 

разпоредби; 

в) се изготвят за селското 

стопанство, горското 

стопанство, рибарството, 

енергетиката, 

промишлеността, 

транспорта, управлението на 

отпадъците, управлението 

на водите, 

далекосъобщенията, 

туризма, териториалното и 

селищното устройство или 

земеползването и определят 

рамката за бъдещото 

разрешение за 

осъществяване на проекти, 

посочени в приложения I и II 

към Директивата за ОВОС; 

или 

за които, с оглед на 

вероятното влияние върху 

зоните, е определено, че е 

необходима оценка в 

съответствие с членове 6 

или 7 от 

Директива 92/43/ЕИО. 
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Какви 

въздействия 

трябва да 

бъдат 

оценени по 

отношение 

на 

природата?  

Оценката следва да се 

извърши от гледна 

точка на целите на 

опазването на зоната 

(които са свързани с 

типовете 

местообитания/видов

ете, чието присъствие 

в защитената зона е 

значително).  

Въздействията следва 

да бъдат подложени 

на оценка, за да се 

установи дали те ще 

окажат 

неблагоприятно 

влияние върху 

целостта на 

засегнатата зона.  

Преки и косвени, 

вторични, кумулативни, 

трансгранични, в 

краткосрочен, 

средносрочен и 

дългосрочен план, 

постоянни и временни, 

положителни и 

отрицателни значителни 

влияния върху 

населението и здравето 

на човека; биологично 

разнообразие, като се 

обръща особено 

внимание на видове и 

местообитания, 

защитени по силата на 

Директива 92/43/ЕИО и 

Директива 2009/147/ЕО; 

земя, почва, вода, 

въздух, климат и 

ландшафт; материални 

активи, културно 

наследство и ландшафт; 

както и 

взаимодействието 

между тези фактори. 

 

Възможни значителни 

влияния върху околната 

среда, включително върху 

биологичното разнообразие, 

населението, здравето на 

човека, фауната, флората, 

почвата, водата, въздуха, 

климатичните фактори, 

материалните активи, 

културното наследство, 

включително архитектурното 

и археологичното 

наследство, ландшафта и 

взаимодействието между 

горепосочените фактори. 

Кой 

отговаря за 

оценката?  

Извършването на ПО е 

отговорност на 

компетентния орган. 

За да може да вземе 

напълно информирано 

решение, 

компетентният орган 

може да изиска от 

възложителя на 

проекта да извърши 

всички необходими 

проучвания и да му 

предостави цялата 

необходима 

информация. 

Компетентният орган 

може също да събере 

уместна информация 

Компетентният орган, 

който издава 

разрешението за 

осъществяване, трябва 

надлежно да отчете 

необходимата 

информация, 

предоставена от 

възложителя на 

проекта, заедно с 

резултатите от 

консултациите. 

Директивата за СЕО дава на 

държавите членки широка 

свобода на преценка при 

определянето на 

отговорните органи за СЕО. 

Тази функция може да се 

изпълнява от органите, 

които отговарят за 

изготвянето на 

план/програма, органите по 

опазване на околната среда, 

които се консултират ex lege 

относно обхвата и степента 

на подробност на 

информацията, която трябва 

да бъде включена в 

екологичния доклад, както и 

проекта на план/програма и 

придружаващия го 
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от други източници, 

ако е целесъобразно. 

екологичен доклад; или 

органите, които са 

натоварени конкретно с 

провеждането на 

процедурата за СЕО. 

Провеждат 

ли се 

консултации 

с 

общественос

тта/други 

органи? 

Директивата за 

местообитанията не 

включва изрично 

задължение да се 

поиска мнението на 

широката 

общественост, когато 

се дава разрешение за 

планове или проекти, 

изискващи 

извършването на 

подходяща оценка. В 

съответствие с текста 

на член 6, параграф 3 

това може да бъде 

извършено само ако 

бъде счетено за 

„подходящо“. Съдът 

обаче е изяснил, че 

въз основа на 

изискванията на 

Конвенцията от Орхус 

засегнатата 

общественост, 

включително 

признатите 

природозащитни НПО, 

имат право да 

участват в 

процедурата за 

издаване на 

разрешение (C-243/15, 

точка 49). Това право 

включва по-специално 

„правото на 

„ефективно участие на 

обществеността във 

вземането на решения 

за околната среда“, 

посредством 

представянето „в 

писмена форма или 

Задължителна 

консултация преди 

приемането на 

предложението за 

осъществяване на 

проект. 

Държавите членки 

трябва да предприемат 

необходимите мерки, за 

да гарантират, че на 

органите, които се 

очаква да бъдат 

засегнати от проекта 

(включително органите 

в областта на околната 

среда, местните и 

регионалните органи), е 

дадена възможност да 

изразят мнението си по 

искането за издаване на 

разрешение за 

осъществяване. Същите 

принципи се прилагат и 

по отношение на 

консултациите със 

засегнатата 

общественост.  

В случай на вероятни 

значителни влияния 

върху околната среда в 

друга държава членка, 

трябва да се проведе 

консултация със 

съответните органи и 

обществеността на тази 

държава членка.  

 

Задължителна консултация 

преди приемането на плана 

или програмата.  

Държавите членки трябва да 

се консултират с органите, 

които поради своите 

специфични отговорности в 

областта на околната среда е 

вероятно да бъдат засегнати 

от екологичните последици 

от изпълнението на 

план/програма. Следва да 

бъде проведена консултация 

с обществеността, 

включително с частта от нея, 

която е засегната или е 

вероятно да бъде засегната, 

или е заинтересована от 

вземането на решение, 

включително НПО. 

На органите и на 

обществеността се 

предоставя реална 

възможност, на ранен етап и 

в рамките на подходящи 

срокове, да изразят своите 

становища по проекта на 

плана или програмата и 

съпътстващия ги екологичен 

доклад, преди планът или 

проектът да бъде приет или 

внесен за разглеждане по 

съответната законодателна 

процедура.  

В случай на вероятни 

значителни влияния върху 

околната среда в друга 

държава членка, трябва да 

се проведе консултация със 

съответните органи и 
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по друг подходящ 

начин [на] всякакви 

коментари, 

информация, анализи 

и становища, които 

счита за уместни, 

спрямо предлаганата 

дейност“ (C-243/15, 

точка 46).  

обществеността на тази 

държава членка. 

Доколко са 

обвързващи 

резултатит

е от 

оценката?  

Резултатите са 

обвързващи.  

Компетентните органи 

могат да одобрят 

плана или проекта 

едва след като се 

уверят, че той няма да 

окаже 

неблагоприятно 

влияние върху 

целостта на зоната. 

Резултатите от 

консултациите и 

събраната информация 

като част от ОВОС 

„надлежно се вземат 

под внимание“ при 

процедурата за 

издаване на 

разрешение за 

осъществяване.  

Решението да бъде 

издадено разрешение 

за осъществяване 

включва най-малко 

мотивираното 

заключение (т.е. 

решението относно 

ОВОС) и всички 

екологични условия, с 

които е обвързано 

решението. 

Екологичният доклад и 

изразените становища „се 

вземат предвид“ при 

изготвянето на плана или 

програмата и преди да бъде 

приет/а или внесен/а за 

разглеждане по съответната 

законова процедура. 
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5 СТРАТЕГИЧНО ПЛАНИРАНЕ — ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ 

5.1 Пример: Планиране на магистрали в Австрия 

Планиране на магистрали в Австрия — скрининг и подходяща оценка  

Планирането на магистрали в Австрия се състои от три различни фази на проекта, които 
определят необходимостта от извършване на многократна подходяща оценка.  

Във фаза 1 (Voruntersuchung или Korridoruntersuchung) се определят потенциалните зони 
на конфликт в рамките на проучвания район, за да се изключат съответно коридорите с 
неприемливи последици и висок риск да не получат одобрение. На защитените зони, 
включително защитените зони по „Натура 2000“, се обръща специално внимание. В 
резултат от фаза 1 са получени предварителен подбор от възможни варианти на проекта 
и програмата за проучвания за фаза 2. В тази фаза (етап на скрининг) обикновено се 
установява изискването за извършване на подходяща оценка. 

Във фаза 2 (Vorprojekt или Variantenuntersuchung) се определя чувствителността на 
местообитанията и видовете при различните възможни варианти на проекта и се 
предвиждат възможните влияния на проекта върху околната среда. Съгласно вътрешните 
национални изисквания (RVS*5) в тази фаза са необходими подробни проучвания относно 
подходящата оценка. Целта е да се гарантира разглеждането на защитените в ЕС видове и 
местообитания на възможно най-ранен етап. В края на тази фаза се избира един възможен 
вариант на проекта.  

Във фаза 3 (Einreichprojekt) се планират процедурите за одобрение. Потенциалните 
последици от избраното трасе върху околната среда се определят допълнително и 
възможните отрицателни последици се намаляват чрез подходящата оценка. Целта е да 
се постигне щадящ околната среда проектоплан, който не оказва въздействия върху 
целите на опазването на зоната или защитените видове и отговаря на законовите 
изисквания. 

Предимствата на скрининга на ранен етап са своевременно признаване на необходимите 
правни процедури и в случай на подходяща оценка или в други случаи — на процедура за 
прилагане на дерогация. По този начин рисковете, свързани с процедурата, се отчитат 
достатъчно рано и могат да се приложат стратегии за избягване на риска. 

По отношение на определянето на местоположението на потенциалните зони на конфликт 
се използват стандартните формуляри за данни за защитените зони по „Натура 2000“, 
заедно с националните атласи на гнездящи птици, регионални и местни проучвания 
относно местообитанията (доколкото има такива и те са актуални). При оценката на 
настоящата ситуация и възможните влияния също така се вземат предвид червените книги 
(на национално или регионално равнище), данните от доклада по член 17, националните 
и регионалните разпоредби относно защитените на национално равнище видове и други 
налични данни в региона. Могат да се използват допълнителни данни от мониторинг, 
когато има такива, например от проекти за опазване на видове или проекти по програма 
LIFE, изпълнявани в региона.  

Източник: проучване на казус, предоставено от ASFINAG 

  

                                                           
5  RVS = Насоки и разпоредби за планирането, изграждането и поддръжката на автомобилни пътища (RVS) www.fsv.at 

 

http://www.fsv.at/
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5.2 Пример: Стратегическо планиране на нови проекти за водноелектрически централи 

по река Дунав  

Стратегическо планиране на нова водноелектрическа централа в басейна на река Дунав  

Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД) разработи Ръководни 
принципи за устойчиво развитие на хидроенергетиката и държавите в региона на река 
Дунав ги приеха през юни 2013 г. Ръководните 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 предложиха подход за стратегическо планиране по отношение на изграждането на 
нови водноелектрически централи. Този подход следва да се основава на оценка на две 
нива (включваща списъци с препоръчителни критерии) — национална/регионална 
оценка, последвана от оценка на конкретния проект.  

При първата стъпка се определят речните участъци, където изграждането на 
водноелектрически централи е забранено от националното или регионалното 
законодателство/национални или регионални споразумения (забранени зони). 
Въведените в някои европейски държави критерии за тази категория включват: 
защитените територии, участъците с висока екологична стойност, референтните участъци, 
площта на водосборния басейн.  

Препоръчителен списък за критерии на национално/регионално равнище включва 
следното: 

- естествена природа: статус на речните участъци/участъците от водния обект по 
отношение на отклонението от специфичните за типа природни условия, свързани с 
хидрологията, морфологията, биологичната непрекъснатост и непрекъснатостта на 
седиментите, както и биологичните съобщества; 

- статус на водния обект по отношение на редкостта на срещане и екологичната 
стойност: рядкост на срещане на вида река, екологичното състояние на речния 
участък и чувствителността на реката; 

- специфична екологична структура и функцията на речният участък по отношение 
на целия водосборен басейн/подбасейн, както и във връзка с екосистемните услуги. 
Например някои местообитания за чувствителни/ценни видове риба или други 
биологични елементи на качеството в речната екология (като видове, включени в 
червените книги); 

- защитени зони съгласно Директивата за местообитанията и защитени зони 
съгласно Директивата за птиците: например защитени зони по „Натура 2000“, 
биосферни резервати под защитата на ЮНЕСКО, национални и природни паркове и др. 

При втората стъпка ще бъдат оценени всички други участъци, като се използва матрица за 
оценка и схема за класификация. 

Тъй като много речни участъци и заливни равнини в басейна на река Дунав са защитени 
съгласно Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, трябва да бъдат 
взети предвид изискванията и разпоредбите в съответствие с управлението и опазването 
на защитени зони по „Натура 2000“ и необходимостта от подходяща оценка на 
въздействието на възможните проекти в съответните райони.  

Националната/регионалната оценка е инструмент, който помага на администрациите да 
насочат новите водноелектрически централи към онези области, в които се очаква 
минимално влияние върху околната среда. Трансграничните аспекти или аспекти, 
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отнасящи се до целия басейн на река Дунав, трябва да бъдат взети предвид, когато това е 
уместно. 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.  

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 влиянието на конкретен проект. Това помага 
да се оцени дали даден проект е адаптиран по подходящ начин към определено място. 
Оценката на конкретния проект се извършва в отговор на заявление за издаване на 
разрешително за нова водноелектрическа централа и следователно зависи от 
особеностите на проекта.  

Трябва да бъдат създадени смекчаващи мерки, които да сведат до минимум 
отрицателните влияния на водноелектрическите инсталации върху водните екосистеми. 
Гарантирането на миграцията на рибите и екологичните потоци са приоритетни мерки за 
поддържане и подобряване на екологичното състояние на водите.  

Другите смекчаващи мерки, като например подобряване на управлението на 
седиментите, свеждане до минимум на отрицателните влияния 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. Поради това тези мерки следва да 
се вземат предвид при разработването на проекта, като се отчетат рентабилността и 
сигурността на доставките на електроенергия.  

В ръководните принципи се признава прилагането на процедурата, установена в член 6, 
параграфи 3 и 4 от Директивата за местообитанията, когато нови проекти за 
водноелектрически централи могат да засегнат защитена зона по „Натура 2000“. 

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

 

5.3 Пример: План за устройство на територията за ветроенергийни паркове в морето и 

връзки към мрежата в германската ИИЗ в Северно море 

Устройствен план за морска електроенергийна мрежа в германската изключителна 

икономическа зона в Северно море  

В плана за морска електроенергийна мрежа са определени ветроенергийните паркове в 
морето, които са подходящи за колективно присъединяване към мрежата. Наред с 
определянето на необходимите трасета на кабелите и площадките за връзките към 
мрежата на ветроенергийните паркове в морето, в плана за морска електроенергийна 
мрежа са предвидени трасета за кабелите за междусистемните връзки, както и описания 
на възможните свързващи кабели.  

В германската ИИЗ са определени приоритетни райони за корабоплаване, тръбопроводи 
и морски ветрогенератори. забранено е извършването на друг вид дейности, освен ако не 
са съвместими с тези, за които е определен районът. В защитените зони по „Натура 2000“ 
не са разрешени вятърни генератори. Подводни кабели за пренос на електроенергия, 
генерирана в ИИЗ, които преминават през териториалните води и пресичат трасета за 
разпределяне на трафика, трябва да се насочват по определените кабелни коридори. При 
изготвянето на плана е извършена СЕО.  

https://www.icpdr.org/main/activities-projects/hydropower
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За да се сведат до минимум възможните негативни въздействия върху морската среда 
вследствие полагането на тръбопроводи и кабели, в плана се поставят ограничения за 
преминаването през чувствителни местообитания в периоди, в които определени видове 
са особено уязвими.  

При полагането и експлоатацията на тръбопроводи и кабели трябва да се избягва 
нанасянето на щети или унищожаването на плитчини, рифове и зони с бентосни 
съобщества от природозащитно значение, които представляват особено чувствителни 
местообитания, както и да се прилагат най-добрите практики за опазване на околната 
среда съгласно Конвенцията OSPAR. Планът е разработен така, че приоритетните райони, 
предназначени за тръбопроводи и ветроенергийни паркове, да се припокриват. 

Принципите на планиране, като максимално групиране на кабели и избягване на трасета, 
минаващи през територии от „Натура 2000“, имат за цел да се намали площта, необходима 
за мрежовата инфраструктура, и да се ограничи потенциалното въздействие върху 
морската околна среда. В плана, който бе подложен на СЕО, е определен капацитетът и 
очакваният график за изграждане на преносната мрежа в морска среда за следващите 
10 години.  

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_plann
ing_node.html 

https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html
https://www.bsh.de/EN/TOPICS/Offshore/Maritime_spatial_planning/maritime_spatial_planning_node.html

