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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 
Основания 
 
Аквакултурите имат все по-голямо значение за производството на храна в света. 
Понастоящем повечето рибни стопанства в света надвишават или са на границата на 
устойчивата експлоатация. Успоредно с това, консумацията на риба за храна се е удвоила 
в периода 1973 - 2003 и нарастването ще продължава (ЕК 20071). Според FAO 
аквакултурата представлява около 46% от световното производство на риба за храна в 
световен мащаб през 2008 г. и се очаква аквакултурите да достигне до повече от 50% до 
2012 г.2. Напоследък около 70% от рибата, консумирана в ЕС е с произход извън Съюза. 
 
Производството на продукти от аквакултури е сред значимите стопански дейности в ЕС и 
през последните години остава стабилно. Една от задачите на сегашната реформа на 
Общата политика за рибарството е да развие напълно потенциала на аквакултурите в ЕС, 
в съответствие с целите Европа 2020: устойчивост, безопасна храна, растеж и заетост.  
 
Пред сектора на аквакултурите в ЕС има множество предизвикателства; особено значими 
са ограничения достъп до пространство/ вода и лицензирането. По-доброто прилагане на 
съответното законодателство на ЕС от държавите-членки трябва да гарантира 
равнопоставеност на икономическите субекти при решенията за развитие на 
аквакултурите. Затова Комисията се ангажира да разработи ръководства, улесняващи 
запознаването с и прилагането на основните инструменти на политиките в областта на 
околната среда, по-конкретно - Ръководство за дейностите, свързани с аквакултури и 
Натура 2000. 
 
Натура 2000 е мрежа от зони, целяща опазването на най-редките и застрашени видове и 
местообитания в Европа в съответствие с директивите на ЕС за местообитанията и 
птиците, които обуславят европейската политика за биоразнообразието. Нито една 
стопанска дейности в и около Натура 2000 не се изключва автоматично. За сметка на това, 
дейностите трябва да са съобразени с изискванията, описани в Чл. 6 на Директивата за 
местообитанията, за да се гарантира, че ще са в унисон с целите за опазване на Натура 
2000 зоните.  
 
В пояснение на приложимите разпоредби, Комисията е разработила серия от Ръководства 
за управление на Натура 2000 зоните (прилагане на Чл. 6 на Директивата за 
местообитанията). Някои държави-членки създават и ръководства по тези проблеми, за 
производствата, свързани с аквакултурите. Въпреки това, общоприето е мнението, че има 
нужда от разработване на по-специфични насоки на ЕС относно дейностите свързани с 
аквакултурите и Натура 2000.  
 
 
Цели на това Ръководство  
 
Целта на този документ е да предостави насоки, улесняващи запознаването с и 
прилагането на законодателството на ЕС за Натура 2000 в работата на аквакултурите. 
Основният акцент на Насоките е прилагането на разпоредбите на параграфи 3 и 4 на Чл. 6 
от Директивата за местообитанията (оценка за съвместимост на плановете и проектите), а 
целта им е да допринесат за по-доброто разбиране на целите за опазване на зоните, да 
популяризират най-добрите практики, които илюстрират как разпоредбите за защита на 

                                                 
1 ЕО 2007. Възможности за създаване на аквакултури в Общността. Документ за консултация. 
наличен: http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf 
2 FAO. Състояние на аквакултурите в света 2010. 

http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/consultation100507_en.pdf


 

природата се съчетават с устойчивото развитие на аквакултурите.  
 
Документът е изготвен в тясно сътрудничество с представители на сектора на 
аквакултурите, експерти, властите и НПО чрез специално създадена работна група. 
Задачата е да се осигурят насоки основно на заинтересованите собственици на 
аквакултури, публичните власти, както и други заинтересовани страни (напр. управители 
на обекти, НПО, обществеността).  
 
Ограничения на документа 
 
Идеята на това ръководство е да бъде обвързано с и да отразява достоверно текста на 
Директивите за птиците и местообитанията, както и по-общите принципи на политиката на 
ЕС в областта на околната среда и аквакултурите. Потенциално приложимото 
законодателство на ЕС в областта на околната среда (напр. Рамковата директива за 
водите, Рамковата директива за морска стратегия, Директивата за ОВОС и Директивата за 
СЕО) не е разгледано подробно.  
 
Документът няма законодателен характер, не въвежда нови правила, а по-скоро 
осигурява допълнителни насоки за прилагане на вече съществуващите закони.  Така, той 
отразява само вижданията на службите на Комисията и няма обвързваща законова 
сила. Окончателното тълкуване на дадена директива е в правомощията на Съда на ЕС. За 
илюстрация са ползвани примери от съществуващата съдебна практика, когато Съдът е 
постановил ясно решение. 
 
Документът не заменя съществуващите общи тълкувателни и методически ръководства на 
Комисията относно разпоредбите на Чл. 6 от Директивата за местообитанията3. Вместо 
това, се стреми да изясни специфичните аспекти на тези разпоредби и да ги постави в 
контекста на функционирането на аквакултурите в частност. Затова настоящото 
ръководство трябва винаги да се ползва заедно със съществуващите общи ръководства и 
двете Директиви4. 
 
И накрая, ръководството признава, че в двете Директиви за природата са залегнали 
принципите на субсидиарността, и че от държавите-членки зависи определянето на 
процедурните изисквания, произтичащи от Директивите. Добрите практики, описани в този 
документ не са задължителни по същността си, те по-скоро целят да осигурят полезен 
съвет, идеи и предложения, основани на задълбочени обсъждания с представители на 
индустрията, НПО и други заинтересовани страни.  

                                                 
3 Управление на Натура 2000 зоните. Разпоредбите на Чл. 6 от Директива 92/43/ЕИО за 
местообитанията. Оценки на планове и проекти, които засягат значително Натура 2000 зоните. 
Методическото ръководство за разпоредбите на Чл. 6 (3) и (4) от Директива 92/43/ЕИО за 
местообитанията. Ръководство по Чл. 6 (4) от Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО. 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm 
4 Примерите, споменати в този документ, са включени поради илюстративната си стойност по 
отношение на използваните методологии и подходи, като Комисията не препоръчва непременно 
всичките им резултати. 
 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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1.  Аквакултурите в ЕС 
 
 
x Аквакултурата представлява отглеждане или култивиране на водни организми чрез техники 

за увеличаване на производството им над естествения капацитет на околната среда. 
Организмите остават собственост на физическо или юридическо лице през целия период на 
отглеждане или култивиране, до добиването им. 

 
x Аквакултурата се описва чрез различни параметри, например отглежданите организми, вида 

на културата, интензивността или типа на производството. Познаването им е ключово при 
определяне на въздействията на аквакултурите върху околната среда. 

 
x Аквакултурите в ЕС са представени от три основни подтипа с различни история и 

характеристики. Това са отглеждането на черупчести организми (57% от общото 
производство през 2009 г.), отглеждане на сладководна (18%) и на морска риба (25%)5.  
Фермите за черупчести произвеждат почти толкова, колкото фермите за риба, но 
допринасят само около 34% от общата стойност6). 

 

 
 
1.1  Продукцията на аквакултурите в ЕС 
 
Аквакултурите в морска среда са по-разпространени в ЕС. Въпреки това, сладководните 
аквакултури са важен сегмент от европейските, специално в страните от Централна и 
Източна Европа. 
 
Фигура 1: Продукция от аквакултурите по тип на продукта (2009) 
 

 
Източник: FAO 
 
Секторът на аквакултурите в ЕС е доминиран от малки и средни предприятия. Основните 
производители на аквакултури в ЕС са Франция, Испания, Италия, Великобритания и 
Гърция. Разширяването на ЕС доведе до увеличаване на значимостта на шарановите 
стопанства от сладководните басейни в Централна и Източна Европа. Устойчивите 

                                                 
5 http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_en.htm 
6 Източник: Eurostat 

50%

22%

28%

Мекотели и ракообразни

Сладководни риби (вкл. пъстърва и змиорки, отглеждани в сладки води)

Морски риби (вкл. сьомга и пъстърва, отглеждани в моретата)

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/facts/index_en.htm


 

аквакултури осигуряват възможности за намаляване на зависимостта от дивите запаси, за 
посрещане на увеличаващото се търсене на пазара, за поддържане на работни места и 
бизнеси и създаване на нови.  
 
Фигура 2: Продукция от аквакултури по държави-членки (2009) 
 

       
 
Основните продукти от аквакултурите в ЕС са представени в долната фигура. 
 
Фигура 3: Основните 10 вида, произвеждани в аквакултури в ЕС (2009) 
 

Обеми в тонове живо тегло и процент от 
цялото 

 

Обеми в хиляди евро и процент от цялото 

 

 
Източник: Факти и Цифри за ЦФП. 2012 Достъпно на: 
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_bg.pdf 

 
 
 
 

Общо производство на аквакултури 
по страни-членки (2009) 
(обем в тонове живо тегло и стойност в хиляди 
евро и процент от общото тегло) 
 

Производство на аквакултурите 
 
Стойност в хиляди евро 
 
NB: Не важи за LU 

 
Източник: Eurostat 
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Обеми в тонове живо тегло и процент от 
цялото 

Обеми в хиляди евро и процент от цялото 
 

 
 

Обеми в: тонове 
живо тегло 

процент от 
цялото 

Черна мида 315 171 24% 
Дъгова пъстърва 199 905 15% 

Синя мида 179 041 14% 
Атлантическа сьомга 157 647 12% 
Чашковидна стрида 106 065 8% 
Златоглава ципура 96 278 7% 

Обикновен шаран 70 478 5% 
Европейски лаврак 57 478 4% 

Японска мида 34 406 3% 
Калкан 9 019 1% 

 
 

 
 

Стойност в: хиляди 
евро 

процент от 
общото 

Дъгова пъстърва 666 263 21% 
Атлантическа сьомга 533 711 16% 

Златоглава ципура 373 751 12% 
Чашковидна стрида 352 970 11% 
Европейски лаврак 282 879 9% 

Синя мида 230 013 7% 
Черна мида 178 542 6% 

Обикновен шаран 134 493 4% 
Японска мида 105 979 3% 

Червен тон 69 072 2% 
 

Източник: Eurostat 

Източник: Факти и Цифри за ЦФП. 2012 Достъпно на: 
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp_bg.pdf 
 
 
1.2  Практикувани в ЕС методи и системи за аквакултури  
 
Аквакултурите се описват с различни параметри, напр. отглежданите организми, вида на 
културата, интензивността или типа на производството. Познаването им е ключово при 
определяне на въздействията на аквакултурите върху околната среда. Основните 
аквакултурни системи, използвани в морски или сладки води в Европа, са представени в 
резюме в тази част. 
 
Що се отнася до интензивността на производството, обикновено се разбира, че 
екстензивната аквакултура не предполага външно подхранване и зависи изцяло от 
естествените процеси. При полу-интензивните аквакултури може да се прибегне до 
допълнително подхранване, за да се увеличи производството на риба. При интензивните 
системи съществува значителна зависимост от външни източници на храна. 
 
 
1.2.1  Морски и крайбрежни аквакултури 
 
Аквакултурите, зависещи от морските води са представени от различни системи за 
отглеждане на черупчести мекотели и риба, представени накратко по-долу. Накратко са 
споменати и люпилните производства за тези системи. 
 
x Ферми за черупчести: 
 
Фермите за черупчести са основани главно на диви видове и хранителни вещества, 
осигурени от околната среда. По-голямата част от черупчестите са черните миди, 
отглеждани в Испания, Италия, Франция и Холандия. В ЕС и по-специално във Франция и 
отглеждането на стриди има значение. В ЕС се отглеждат и ровещи се миди, като 
основният им производител е Италия. 
 
В ЕС се практикуват три основни типа отглеждане: салове и парагади, приливни и дънни 
култури за черупчести (Хънтингтън и др. 2006). 
 
- Салове и парагади за черупчести миди и други аквакултури от черупчести организми в 

по-дълбоки води чрез използване на плаващи въжета и парагади от плаващи салове; 



 

разработени са така, че да се възползват от местата за мръстене на стридите, както и 
от райони с добро качество на водата и хранителен ресурс. Тази форма на аквакултура 
се е превърнала в „запазена марка“ за Галицийското крайбрежие на Испания, както и за 
южните, западни и северозападни части на Ирландия и някои морски ръкави в 
Шотландия. 

 
- Приливните култури от черупчести са широко разпространени в западната част на 

Европа и са една от по-старите, по-традиционни форми на аквакултура в ЕС 
Разположени в приливните райони, те се възползват от сравнително достъпните 
наземни съоръжения, като и от динамиката на околната среда на границата между 
сушата и морето. 

 
- Дънните култури от черупчести са форма, при която ювенилните организми се поставят 

върху подходящ субстрат, за да се развият. Изборът на субстрат зависи от вида на 
черупчестите организми - мидите и стридите предпочитат твърди субстрати, докато 
дънните организми като пясъчната мида предпочитат по-мек субстрат, в който могат да 
се заровят. Тази форма се практикува често в крайбрежни плитчини и естуари. 

 
В 27-те държави членки на ЕС най-често се култивират мидите, и по-точно два вида: 
синята мида Mytilus edulis и средиземноморската мида Mytilus galloprovencialis. Без 
съмнение, Испания е най-големият производител на черни миди в аквакултури, като 
произвежда повече от другите значими производители - Холандия, Франция, Италия, 
Ирландия и Обединеното кралство. 
 
Европейските аквакултури за миди разчитат на добива на естествен „разсад“ и „хайвер“. 
Основните методи за култивиране на миди до пазарен размер са три: дънни култури, 
„наколни“ култури и метод на плаващите въжета. Значимите испански индустриални ферми 
са базирани на отглеждане на въжета в крайбрежните райони, докато производството в 
Холандия и Франция е по-скоро дънно или „наколно“. Италианските производители на 
миди предпочитат парагади в лагуните. 
 
Някои страни произвеждат черупчести във ферми в открити води. Франция има 
промишлено производство на миди в открити води в 3 района (Средиземно море, 
Атлантическото крайбрежие и Северно море), а Белгия има 2 мидени района в Северно 
море. Доклад на Работната група за морските ферми за черупчести към Международния 
съвет за изследване на моретата (ICES) прави преглед на типа на културите за черупчести 
организми в своите държави-членки (ICES, 20117). 
 
Що се отнася до стридите, в Европа се култивират два вида, като по-голямата част от 
отглежданите стриди (над 95 %) са от вида тихоокеанска стрида (Crassostrea gigas), а не 
местният вид европейска стрида (Ostrea edulis) (Хънтингтън и др. 2010). В момента 
първите са най-широко отглежданите стриди в света, като Европа е на четвърто място по 
производство (118 132 тона за 2009 г., Евростат 20118). Най-големият европейски 
производител е Франция (104 640 тона за 2009 г.; Евростат 2011).  
 
В зависимост от характеристиките на околната среда (диапазон на прилива, дълбочина на 
водата и пр.) и местните традиции се използват четири техники за отглеждане на стриди 
(ГД МДР на ЕК)9: Придънни култури (в мрежести клетки, прикрепени към скеле в 
приливната зона), дънни култури (разположени директно върху субстрата в зоната на 
прилива), дълбоководни култури (в паркове на дълбочина до 10 метра) и суспендирани 
култури (на въжета, подобно на черните миди, което позволява отглеждането им в открити 

                                                 
7 ICES. 2011. Доклад на работната група по култивиране на морски черупчести мекотели 
(WGMASC), 5–8 April 2011, La Trinité-sur-Mer, France. ICES CM 2011/SSGHIE:08. 92 pp. 
8 Eurostat, 2011. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database# 
9 http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/database
http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/farmed_fish_and_shellfish/oysters/index_en.htm
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води). Тъй като са постоянно потопени, те нарастват по-бързо. Този метод е подходящ за 
отглеждане във води без приливи или в открити води. 
 
Други видове черупчести, култивирани в Европа са дънни, ровещи се миди, представители 
на семейство Pectinidae и морски охлюви от семейство Haliotidae. 
 
Двата основни вида ровещи се миди, култивирани в Европа са Ruditapes decussatus 
(Linnaeus 1758) и Ruditapes philippinarum (Adams & Reeve 1850) - манилска мида. 
 
Култивирането на ровещи се миди изисква „посяване на личинки“, възможно чрез 
естествено размножаване в производствените зони или в люпилни. Личинките се 
отглеждат по различен начин, докато субадултните ровещи се миди могат да се "посеят" в 
приливните зони или лагуните и да се събират в последствие. Технологиите за отглеждане 
на ровещи се миди са прости, изискват редовна поддръжка на субстрата, отстраняване на 
водораслите, морските звезди и други хищници, снабдяване с въздух, поддържане на 
нормална плътност и „подсяване“ с личинки. 
 
Продукцията може да се събира по различен начин - на ръка или от лодки, използвайки 
различни средства за събиране. Механичното събиране може да се извърши чрез 
смукателни или асансьорни драги; трактор, оборудван със страничен конвейер, който 
копае и сортира мидите от пясъчното дъно (FAO, 201110). 
 
x Люпилни за черупчести и развъдници за личинки на миди:  
 
Култивирането на черупчести в люпилни е добре разработено по отношение на стридите и 
ровещите се миди, в Европа, обаче, няма люпилни или развъдници за сини миди, въпреки 
че е ясно, че контролираното възпроизводство и последващото производство на личинки е 
технически осъществимо. Извън Европа има няколко люпилни (Проект Blue Seed11). 
 
Съществуват множество успешни технологии за създаване на люпилни за миди Сен Жак, 
които осигуряват предимства пред традиционното събиране на личинки за поддържане на 
аквакултурите, най-вече при селективното размножаване и осигуряване на личинки на 
ниска цена. 
 
Технологията за набавяне на личинки за култури от миди включва набиране чрез 
монтиране на въжета или подобен субстрат в естествена среда, драгиране на естествени 
мидени находища и изстъргване на личинките от скалите.  
 
x Морски ферми за риба 
 
Морските ферми за риба могат да се групират според местонахождението си, т.е. могат да 
бъдат в крайбрежната зона или в открито море. 
 
Аквакултурите в открито море се характеризират със значителното излагане на 
въздействието на вятъра и вълните, поради което се изисква оборудването и 
обслужващите плавателните съдове да бъдат пригодени за оцеляване и работа в тежки 
морски условия. Често, но не винаги, има значение и проблемът с отдалечеността от брега 
или наличието на сигурни пристанища или наземни бази12. Въпреки това, няма единна 

                                                 
10 FAO 2011. Програма за култивирани водни видове Ruditapes philippinarum. Програма за 
култивирани водни видове. Текст от Goulletquer, P. в: FAO Fisheries and Aquaculture Department 
[online]. Rome. Updated 1 January 2005. [Cited 15 June 2011]. 
 http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en 
11 BLUE SEED.Окончателен доклад 2008. Наличен на: 
http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf 
12 Оценка на популяризирането на офшорни аквакултури чрез технологична платформа 
(www.offshoreaqua.net) 

http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Ruditapes_philippinarum/en
http://www.blueseedproject.com/client/files/BLUE_SEED_Final_Report.pdf


 

дефиниция. Например Холмър (201013) дава някои насоки за параметрите, които могат да 
се ползват при определянето на три типа разположение на аквакултурата (виж Таблица 1). 
 
Таблица 1: Определения крайбрежно, „прибрежно“ и отглеждане в открито море, базирано на 
някои физически и хидродинамични условия (адаптиран от Холмър, 2010 г.) 
 

 Крайбрежно  
отглеждане 

Прибрежно  
отглеждане 

Отглеждане в  
открито море 

Физическа среда 

< 500 м от брега 
< 10 м дълбочина на 
водата 
Видимо за посетителите 
на брега 

500 м до 3 км от брега 
10 до 50 м дълбочина на 
водата 
Обикновено видимо 

>3 км от брега 
>50 м дълбочина на водата 
На континенталния шелф 
Не се вижда от брега 

Изложени на 

Вълни < 1 м 
Локални ветрове 
Локални течения 
Силни приливни течения 
Защитени 

Вълни < 3 до 4 м 
Локализирани ветрове 
Локализирани течения 
Слаби приливни течения 
Отчасти защитени  

Вълни до 5 м 
Океански ветрове 
Океански вълнения 
Няма приливни течения 
Напълно изложени  

 
Крайбрежните ферми могат да са разположени до лагуни или вътрешни езера и водоеми. 
Лагунните култури са традиционна форма на крайбрежна аквакултура в 
Средиземноморието, използваща лагуните за улавяне на мигриращи рибни пасажи и 
отглеждането им за консумация от човека. Екстензивното отглеждане на риба се 
практикува традиционно в някои солени блата в Европа, където фермите се възползват от 
естествената миграция на рибата, чрез съответното управление на водния поток по време 
на прилива.  
 
През последните 50 години методите еволюират, което води до постепенното 
интензифициране на производството с подобряване на технологиите за подхранване и 
управление на водите. Ограждат се обширните бракични територии, за да се попречи на 
рибата да се върне в морето; разработени са сложни системи за постоянно залавяне, 
състоящи се от рибни „бариери“, монтирани в каналите за връзка с морето, където се 
улавят възрастните. Въпреки че някои от екстензивните системи зависят от естествената 
миграция, повечето ферми разчитат на зарибяване от външен източник. 
 
Наземните басейни са свързани с интензификацията на аквакултурите в лагуните и 
солените блата, при което по-ниските райони са редовно заливани от пролетните приливи. 
По-съвременните басейнови системи са построени над точката на най-високия пролетен 
прилив, затова трябва да разчитат на помпени станции. Обикновено те са плитки (напр. 
0.75 до 1.5 м дълбочина на басейна), екстензивни и доста обширни. Басейновите системи 
могат да се използват и за отглеждане на морска риба (напр. лаврак и ципура, морски език, 
морска дъгова пъстърва), както и за скариди и черупчести.  
 
Отглеждането на лаврак и ципура в Португалия и Южна Испания е съсредоточено в 
землени басейни. Различните ферми използват различни по размер басейни и имат 
различни нива на интензификация, но като цяло са полу-интензивни съоръжения с голяма 
площ - от един до няколко хектара. Въпреки че традиционно произвежданите видове са 
ципура и лаврак, в такива басейни обикновено има и естествен зарибителен материал - 
диви малки на други видове, включително сенегалски морски език (проект SEACASE14), а 
на експериментално ниво и морски език от Северно море (проект Zeeuwse Tong, 
Холандия). 
 
Аквакултурите на сушата може да са разположени в резервоари с морска вода. Наземните 
резервоари предлагат възможности за интензивно отглеждане на по-скъпи риби. 
Повечето системи са затворени, а развъдните съоръженията са изцяло в обекта, отделен 

                                                 
13 Holmer, M. 2010. Екологични проблеми на рибовъдството в офшорни води: перспективи, проблеми 
и изследователски нужди. Aquacult Environ Interact Vol. 1: 57–70. 
14 http://www.seacase.org/casestudies6.html   http://www.seacase.org/casestudies2.html 

http://www.seacase.org/casestudies6.html
http://www.seacase.org/casestudies2.html
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от околната среда с физически филтри и канализация. Много подобни ферми прилагат 
рециркулационни системи, като мога да ползват изкуствена морска вода, като намаляват 
притока и оттока на вода към и от фермата. Напредъкът в рециркулационните технологии 
предлага нови перспективи пред наземните аквакултури. Изследва се използването им за 
различни видове риба. Възможността да се контролират параметрите на водата, в 
частност температурата, решава проблема с климатичните ограничения. Чрез тази 
техника, отглеждането на калкан, лаврак и ципура се разширява към Северна Европа. 
 
Други аквакултурни техники, практикувани в морето, задържат рибата в големи, подобни на 
джоб мрежи, закотвени към дъното и поддържани на повърхността от плаващи, 
правоъгълни или кръгли рамки. Тези морски садки са широко използвани за отглеждане 
на риби като сьомга, лаврак и ципура, и в по-малка степен на пъстърва по крайбрежието и 
в открито море. Отвореността на системата я прави уязвима към външни влияния (напр. 
замърсяване или физическо въздействие), освен това отглежданите риби и продуктите на 
фермата въздействат на средата. 
 
Люпилното производство на морски риби в ЕС е доминирано от индустриалното 
производство на лаврак и ципура в Гърция. Други важни производители на тези видове са 
Испания, Португалия и Франция. Видове като калкан, морски език и др. също се 
произвеждат в комерсиалните люпилни в Европа. 
 
1.2.2  Сладководни аквакултури 
 
Различните системи за производство на сладководна риба в ЕС се групират според 
интензивността на производството, системата за управление на водите и според 
използваните видове. Въпреки това е възможно да има припокриване или преминаване от 
една система за сладководно рибно стопанство (Sustainaqua, 2009)15. 
 
В зависимост от използваната система за управление на водите, както и при морските 
системи, може да се направи разграничение между езерното отглеждане на риба, 
проточните системи, рециркулационните системи, и садковите култури в сладководните 
езера и реки. Могат да се установят и смесени системи, при които се комбинират два вида 
- един интензивен и един екстензивен, като водата от интензивната система се хваща и 
връща към екстензивната. 
 
Производството на сладководни риби в басейни често е смятано за най-старата рибовъдна 
практика в Европа, ползвана от средновековието. Типичните рибни басейни са землени 
ограждения, при които рибите живеят в среда, подобна на природната, хранят се с 
естествено растяща в басейна храна, поддържана от слънцето и естествените хранителни 
вещества. В повечето страни производството в рибните басейни е „екстензивно“ или „полу-
екстензивно“ (с допълнително подхранване).  
 
В традиционните проточни аквакултурни системи водата преминава през аквакултурата 
веднъж, след което се връща във водната среда. Преминаването на вода през културата 
осигурява кислород за рибите и изнася разтворените или утаени отпадъци извън 
системата. Водата се хваща от реката, циркулира през фермата и се пречиства преди да 
се заусти по течението. Цялата вода от фермата се обновява поне веднъж на ден. Най-
широко практикуваната форма на проточна аквакултура в Европа е отглеждането на 
пъстърва - разпространено на целия континент. Европейското пъстървово стопанство е 
доминирано от дъговата пъстърва (Oncorhynchus mykiss) - около 95% от цялото 
производство. Основните производители в ЕС са Италия и Франция, следвани от Дания, 
Германия и Испания. Пъстървовите стопанства в повечето от държавите-членки на ЕС са в 
близост до реките и ползват циментови басейни или езерца. Понякога се ползват и езерни 
садки. 
                                                 
15 SustainAqua - Интегриран подход за устойчива и здравословна сладководна аквакултура (2009). 
Наръчник SustainAqua - Наръчник за устойчива аквакултура. 



 

 
Рециркулационните системи (РС) са наземните системи, използващи водата повторно 
след механична, химична и биологична обработка. В сравнение с други подобни, тези 
системи предлагат няколко предимства, като: пестене на вода, стриктен контрол на 
качеството на водата, високи нива на биосигурност, по-лесен контрол върху отпадните 
продукти. Въпреки това, те изискват по-солидни капиталови и производствени разходи и са 
много енергоемки. РС все още представляват малка част от европейското производство на 
аквакултури, като най-съществени са те в Холандия и Дания. Най-често произвеждани чрез 
тази техника са змиорката, пъстървата и сомът; технологията се ползва за производството 
и на други видове. 
 
Садковите стопанства в езера и реки предоставят ограничени, но значими възможности 
за сладководни аквакултури в определени басейни. 
 
Таблица 2: Основни видове, отглеждани в сладководни аквакултури в ЕС 
 

Тривиално име Латинско име Основни производители в ЕС 
Пъстърва Oncorhynchus mykiss Италия, Франция, Дания, Испания, Германия 

Шаран Cyprinus carpio Чешка Република, Полша, Унгария, 
Германия, Словакия 

Есетрови Acipenser baerii, A. naccarii, 
A. gueldenstaedtii Франция,Италия, Полша, Германия 

Змиорка  Anguilla anguilla Холандия, Дания, Италия 
 
1.2.3  Интегрални аквакултури 
 
В научната литература, този термин се ползва за описване на различни форми на 
аквакултури, които могат да включват поликултури, мултитрофни аквакултури и 
интегриране на аквакултурите с други дейности, като например земеделие. В смисъла на 
аквакултурите, терминът интегриране може да се сведе до две концепции: 
x отглеждане на различни видове в едно и също стопанство; 
x отглеждане на даден вид по-надолу по течението от друг(ICES, 200516). 
 
Мултитрофните интегрални аквакултури (МИА) включват организми от различните 
трофични нива на екосистемата (напр. риби, мекотели, водорасли), така че страничните 
продукти на едни видове са храна за други17).  
 
Такива системи могат да се използват за рециклиране на хранителните „отпадъци“ от 
видовете от по-високо разположеното ниво, в отглеждането на видове със стопанска 
стойност на по-ниско ниво. МИА минимизират въздействията върху околната среда 
директно като поемат разтворените нутриенти от първичните продуценти (напр. микро-
водораслите) или частиците хранителни вещества на хранещите се със суспензии (напр. 
мидите), както и като очистват хранителните вещества (Холмър, 2010). Двучерупчестите 
филтрират водораслите и органичните частици от околната вода. Например, 
филтриращите миди действат като природни катализатори за нутриенти чрез отстраняване 
фитопланктона от водата. Ако фитопланктонът се е развил, ползвайки азота и фосфора 
(отпадни продукти от садките или басейните), производството на черупчести отстранява 
някои от добавените хранителни вещества.  
 

                                                 
16 ICES. 2005. Доклад на работната група за взаимодействията на морските култури с околната среда (WGEIM), 
11–15 април 2005 г., Отава, Канада. CM 2005 / F: 04. 112 стр. Наличен на: 
 http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf 
17 Szeremeta, A., Winkler, L., Blake, F., Lembo, P (eds). 2010. Органична аквакултура. Регламенти на ЕС (ЕО) 
834/2007, (ЕО) 889/2008, (ЕО) 710/2009 - История, оценка, тълкуване. IFOAM EU Group / CIHEAM - IAMB Бари. 
http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/ 

http://www.ices.dk/products/CMdocs/2005/F/WGEIM05.pdf
http://www.ifoam-eu.org/positions/publications/aquaculture/
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В този смисъл, мидите могат да имат положително въздействие върху качеството на 
водите по крайбрежията и са много подходящи за поликултури (отглеждане с други 
организми. Някои страни са започнали пилотни проекти за интегрални аквакултури18. 
 

2. ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И 
МРЕЖАТА НАТУРА 2000 

 
 
x Мрежата Натура 2000 има за цел да опази редки или застрашени местообитания и видове 

от европейски интерес При това, тя не е система от строги природни резервати, 
изключващи всяка човешка дейност. Целта е да се гарантира, че човешките дейности в 
Натура 2000 зоните ще позволят постигането на природозащитните им цели.  

 
x В рамките на Натура 2000 зоните държавите-членки трябва да: 1) предприемат мерки за 

опазване, съответстващи на екологичните изисквания на срещащите се в зоните типове 
защитени местообитания и видове; и 2) избягват дейности, които увреждат значително 
видовете или влошават местообитанията им, както и типовете защитени местообитания.  

 
x Има множество интересните примери за печеливши модели на съвместно съществуване, 

както за Натура 2000 зоните, така и за аквакултурите. В много от зоните аквакултурите 
са традиционни или са адаптирали дейността се, така че да станат съвместими с 
консервационните нужди 

 
x Освен опазването на основните зони чрез мрежата Натура 2000, двете директиви изискват 

държавите-членки да установят обща система за защита на всички видове диви птици, 
естествено срещащи се в ЕС, както и за другите видове, изброени в приложение IV към 
Директивата за местообитанията. Изискванията се отнасят за териториите в и извън 
защитените зони. 

 
 
2.1  Политиката на ЕС за биоразнообразието 
 
Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.19, публикувана през май 2011 
г., има за цел да спре загубата на биологично разнообразие и да ускори прехода на ЕС към 
ефективно използване на ресурсите и зелена икономика. Тя включва шест взаимозависими 
и подкрепящи се цели. Конкретните дейности са описани в Приложение към Решението. 
Пълноценното прилагане на Директивата за местообитанията е видовете е в основата на 
Цел 1. Във връзка с устойчивото използване на рибните ресурси Стратегията заявява (в 
дейност 14б), че „Комисията и държавите-членки ще подкрепят прилагането на Рамковата 
директива за морска стратегия, вкл. чрез предоставяне на финансови стимули през 
бъдещите фондове за рибарство и морски транспорт и политика за морски защитени зони 
(включително Натура 2000 зони и такива, установени с международни или регионални 
споразумения)“. 
 
2.2  Директивите за местообитанията и птиците  
 

                                                 
18 Например: Испания, където Националният консултативен съвет за марикултура (JACUMAR на испански) 
започна проект, наречен „Интегрирана аквакултура: пилотен опит за развитие на тестове за интегрирани 
аквакултури, за да се провери дали интегрираните системи подобряват конкурентоспособността на 
предприятията, като им придават икономически и екологични ползи (18). Бяха проведени успешни опити с 
културата от миди (JACUMAR 2011). 
http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101;   
http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/ 
19 COM (2011) 244 окончателен. Нашата застраховка живот, нашият природен капитал: стратегия на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2020 г. SEC (2011) 540 окончателен. SEC (2011) 541 окончателен. 

http://www.magrama.gob.es/app/jacumar/planes_nacionales/Ficha_planes.aspx?Id=es&IdPlan=101
http://www.acuiculturaintegrada.com/proyecto/


 

Какво всъщност означава „благоприятно природозащитно състояние"? 

Крайната цел на Директивата за местообитанията е да гарантира, че включените 
видове и местообитания ще бъдат в т. нар. „благоприятно природозащитно състояние“ 
и че ще бъде осигурено дългосрочното им оцеляване в европейския им естествен ареал. 

За видовете, обхванати от Директивата (виж Член 1 (i)), това означава, че: 
- популациите се самоподдържат дългосрочно и няма признаци на продължаващо 

намаляване; 
- естественият им ареал не намалява; 
- има достатъчно голямо местообитание, което ще продължи да съществува и което 

ще гарантира популацията дългосрочно; 

За местообитанията, обхванати от Директивата (виж Член 1 (е)), това означава, че 
- естествения ареал и заетите от него територии са стабилни или се увеличават;  
- специфичната структура и функция, необходими за дългосрочното им поддържане, са 

налице и вероятно ще продължат да съществуват в обозримо бъдеще;  
- природозащитното състояние на типичните обитаващи ги видове също е 

благоприятно. 

Отправната точка на природозащитната политика на ЕС са Директивата за 
местообитанията 92/43/ЕЕО и Директивата за птиците 2009/147/ЕК20. Те имат две основни 
цели: 

x опазването на редки и застрашени видове в целия им естествен ареал в рамките на ЕС 
чрез редица разпоредби за защита на видовете; 

x опазването на основните ареали на редки и застрашени видове и типове 
местообитания чрез определянето и управлението на зони от Натура 2000 мрежата. 

 
Трябва да се отбележи, че двете директиви не обхващат всички растителни и животински 
видове в Европа (т.е. не обхващат цялото биоразнообразие на ЕС). Вместо това, те се 
съсредоточават върху подгрупа от около 1 500 вида (от около 100 000 или повече в 
Европа), които са толкова редки или застрашени, че се нуждаят от защита, за да се 
предотврати изчезването им. Често те се наричат видове от европейски интерес или 
значение. Директивите опазват и около 230 „типа местообитания“ (вкл. морски, 
крайбрежни, сладководни местообитания, влажни зони и пр.), които са от европейско 
значение. 
 
През 2007 г. държавите-членки за пръв път отчетоха природозащитното състояние на 
местообитанията и видовете, включени в Директивата за местообитанията. Въз основа на 
това Комисията изготви общ доклад за природозащитното състояние на всеки вид и 
местообитание на биогеографско ниво и на равнище ЕС. Тези доклади осигуряват полезна 
основна информация21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm 
21 Всички доклади са налични на: http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17 и  
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge /rep_habitats/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm
http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge%20/rep_habitats/index_en.htm
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Фигура 4: Оценка на природозащитния статус на някои групи местообитания, които са от 
значение за развитието на аквакултурите (цифрата в скоби се отнася до броя на извършените 
оценки за всяка група) (от ЕС 200922). 
 

 
 
 
2.3  Мрежата Натура 2000 
 
В основата на двете 
природозащитни директиви е 
създаването на мрежа от 
Натура 2000 зони, целяща 
опазването на видове и 
местообитания от европейско 
значение, изброени в 
съответните приложения. 
Към май 2012 г. около 26 000 
зони са включени в мрежата 
Натура 200023. Всички те 
обхващат около 18% от 
сухоземната площ на 27-те 
членки на ЕС, като са 
обявени и много морски 
зони24. 
 
Всяка зона допринася към общия процес чрез определяне на целите за опазване и 
прилагане на съответните мерки за постигането на тези цели. От своя страна те се 
основават на състоянието и специфичните екологични изисквания на видовете и 
местообитанията от определена зона (виж Глава 5 за подробности). 
 
 
Фигура 5: Обхват на Натура 2000 зоните в 27-те членки на ЕС 

                                                 
22 COM (2009) 358 Окончателен. доклад на Комисията до Съвета и до Европейския парламент - 
Съвместен доклад относно консервационния статус на видовете и типовете местообитания, 
изисквани по Чл. 17 от Директивата за местообитанията. Наличен на: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:EN:PDF 
23 Европейска комисия, http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm 
24 Понякога има значително припокриване между СЗЗ и СКЗ така че цифрите не са равни 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0358:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm


 

 
Мрежата Натура 2000 не е система от строги природни резервати, изключващи всяка 
човешка дейност. Вместо това, тя се води от принципа за устойчивото развитие. Целта е 
да се гарантира, че в рамките на Натура 2000 зоните, човешките дейности ще се съобразят 
напълно с постигането на целите за опазване, определени за всяка конкретна зона (в 
зависимост от срещащите се там видове и типове местообитания от европейски интерес). 
 
Чл.6 определя мерките, които трябва да се предприемат във всяка Натура 2000 зона. В 
частност държавите-членки трябва да: 
x предприемат мерки за опазване, съответстващи на екологичните изисквания на 

срещащите се в зоните типове защитени местообитания и видове (Чл. 6.1), 
x избягват дейности, които увреждат значително видовете или влошават 

местообитанията им, както и типовете защитени местообитания (Чл. 6.2). 
 
Директивата за местообитанията насърчава разработването на Планове за управление на 
конкретните Натура 2000 зони, които да подпомогнат предприемането на природозащитни 
мерки. Плановете могат да бъдат специално подготвени за конкретна зона или да бъдат 
интегрирани в планове за развитие. 
 
Докато Чл. 6 (1) и (2) от Директивата за местообитанията се отнася до ежедневното 
управление и опазване на Натура 2000 зоните, Чл. 6 (3) и (4) определя процедурата, която 
трябва да се следва при планирането на нови инвестиции, които биха могли да засегнат 
Натура 2000 зона25. Тази поетапна процедура е разгледана подробно в Глава 5 по-долу. 
Всяка Натура 2000 зона е уникална и всяка трябва да се разглежда сама по себе си, 
особено когато става въпрос за извършване на Оценки за съвместимост по Чл. 6 от 
Директивата за местообитанията. 
 
В допълнение към определянето на основните зони от мрежата Натура 2000, Чл. 10 от 
                                                 
25 Това касае ЗЗО, пЗЗО и СЗЗ и се отнася не само до планове или проекти в рамките на Натура 
2000, но и до такива извън нея, които биха казали значително въздействие върху опазването на 
видовете и местообитанията в зоната. Например язовир, изграден нагоре по течението на река, 
който би могъл да промени или спре редовното наводняване на важна влажна зона за птици в 
рамките на СЗЗ по-надолу по течението. 
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Директивата за местообитанията изисква държавите-членки да подобрят екологичната 
свързаност на мрежата в по-широк пространствен контекст, като поддържат и където е 
подходящо развиват характеристики на ландшафта от значение за дивата флора и фауна, 
като природни коридори или мостове, които могат да се ползват при миграция и 
разпространение на видовете. 
 
 
2.4.  Дейности по аквакултурите в Натура 2000 
 
В много Натура 2000 зони се извършват дейности, свързани с аквакултурите. Първият 
анализ26 на съществуващите в мрежата аквакултурни дейности, докладвани от държавите-
членки, както и информацията, събрана от базата данни Натура 2000, доказва, че при 
обявяването на повече от 5% от тях там е имало аквакултури, което ще рече над 1 200 
СЗО и ЗИО27. Всъщност много от тези зони са обявени, именно защото подобни дейности 
са поддържали подходящите местообитания (напр. езера) за видове от интерес за ЕС. 
Територията на голяма част от тези зони е заета от дейности по аквакултурите и 
представлява изкуствени басейни, езера или лагуни. 
 
Интересните примери за печеливши модели на съвместно съществуване, както за Натура 
2000 зоните, така и за аквакултурите, са много (виж част 3.6). В много от зоните, 
аквакултурите са традиционни или са адаптирали дейността се, така че са съвместими с 
консервационните нужди. Някои от интересните примери по отношение на крайбрежните 
аквакултури са от Южна Европа, а тези по отношение на сладководните аквакултури - от 
Централна Европа. В Европа има много известни Натура 2000 зони, където дейностите по 
аквакултури са устойчиви, като например Вадензее в Нидерландия, Аркашон във Франция, 
устието на Садо в Португалия, Доняна в Испания, културите на черупчести мекотели в 
Англия и Уелс и няколко езера в Шотландия. 
 
 
2.5  Ръководство за Натура 2000 
 
Европейската комисия е публикувала няколко ръководства относно създаването и 
управлението на мрежата Натура 2000, които се отнасят и за дейностите по аквакултурите. 
Те предлагат тълкуване на разпоредбите на Чл. 6 от Директивата за местообитанията за 
управлението на Натура 2000 зоните, методически насоки за Оценка на планове и проекти, 
които влияят значително върху Натура 2000 зони28, ръководство за създаване на морски 
Натура 2000 зони29, както и серия от добри практики30. 
 
На национално равнище има и други подходящи ръководства за управлението на Натура 
2000 зони и за опазването на местообитанията и видовете, защитени от природозащитните 
директиви31. Приложение 2 предлага компилация от съответните източници на 
информация, които могат да бъдат полезни за целите на настоящото ръководство. 
 
 
                                                 
26 Анализът е основан на базата данни „Натура 2000“ на ГД „Околна среда“ на Европейската 
комисия (май 2011 г.). Тази база данни включва 26 124 Натура 2000 зони (СЗЗ и СКЗ). 
27 Базата данни Натура 2000 дава информация за обектите в мрежата и дейностите, извършвани в 
тях, включително аквакултурите: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/natura-2000 
28 Виж: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm   
29 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/index_en.htm 
30 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/best_practice_en.htm 
31 Уебсайтът на Съвместния Комитет за опазване на природата предоставя информация за 
морските местообитания и видове, както и за СКЗ и СЗЗ за Обединеното кралство. Уебсайтът на 
службата за Шотландското природно наследство също включва интерактивна карта на 
Шотландската мрежа „Натура 2000“, както и съвети относно управлението на СКЗ. Друг пример е 
Ръководството за Натура 2000 и аквакултурата, публикувано във Франция (Référentiel pour la gestion 
dans les sites Natura 2000 en mer - Les cultures marines).  

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


 

2.6  Други важни разпоредби 
 
В допълнение към мрежата Натура 2000 двете директиви предвиждат и обща система за 
защита, както в, така и извън територията на Натура 2000, за всички видове диви, 
естествено срещащи се птици в ЕС (Директива за птиците, Чл. 5) и за видовете животни и 
растения, изброени в приложение IV към Директивата за местообитанията (Чл. 1232 и Чл. 
13) - виж Приложение 1. 
 
Освен това според Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО и Рамковата директива за 
морска стратегия 2008/56/ЕО екологичните цели трябва да бъдат взети предвид при 
планирането или управлението на дейностите по аквакултурите. Съответните изисквания 
са приложими в, и извън Натура 2000 зоните, и както тези на Директивите за ОВОС и СЕО, 
са обобщени в Приложение 1. 

                                                 
32 Ръководство за строгата защита на видове от интерес за Общността съгласно Директивата за 
местообитанията http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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3. ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ ПО АКВАКУЛТУРИТЕ ВЪРХУ 
ПРИРОДАТА 

 
 
x Ефектите на различните системи аквакултури зависят от редица фактори, включително 

хидрографските условия на мястото на стопанството, вида на култивираните организми и 
производствения метод, управленските практики и т.н. Те трябва да се вземат предвид при 
оценката на възможните рискове. 

 
x Различните аквакултури оказват различно влияние и могат да имат отрицателно 

въздействие върху природата, чрез например загуба или влошаване на местообитания, 
безпокойство и изместване на видове, както и промени в естествените съобщества. 
Въпреки това, някои от аквакултурите могат да имат и положително въздействие върху 
локалното биоразнообразие. 

 
x Чувствителността и устойчивостта на екосистемите и асимилационният капацитет на 

околната среда са от ключово значение за определяне на величината и значението на 
въздействието. 

 
x Позиционирането често е най-важният фактор, който трябва да се има предвид, за да се 

избегнат и намалят потенциалните въздействия от дейностите по аквакултурата, заедно 
с прилагането на добри управленски практики и адекватни мерки за смекчаване на 
последиците, които са добре познати, що се касае до най-сериозните заплахи в различните 
системи за аквакултура 

 
 
3.1  Нуждата всеки случай да се разгледа поотделно - определящите фактори 
 
Различните видове стопански дейности влияят върху околната реда и аквакултурите не са 
изключение. Възможните въздействия на различните аквакултури са подробно описани в 
научната и техническа литература. Те са много специфични за конкретното място и 
зависят от условията на отглеждане и на средата. Трябва да се оценят всички възможни 
рискове, като се вземат предвид съответните характеристики и специфичното им 
състояние, както и целите за опазване на съответната зона. Трябва и да се подчертае, че 
възможните отрицателни въздействия могат да се компенсират чрез подходящо 
управление, избор на местоположението и пр. 
 
Много фактори влияят върху цялостното въздействие на аквакултурите. Сред тях са 
местоположението на културата, типа на отглежданите организми (риба, ракообразни, 
мекотели, други безгръбначни, водорасли) и използваните методи (различното количество 
и вида на храната, плътността на индивидите, ползваните химикали). Ключова роля играят 
и чувствителността или уязвимостта на околната среда към евентуален натиск от 
аквакултурите. Тези фактори определят асимилационния капацитет на околната среда към 
аквакултурите. 
 
 
3.1.1  Мястото 
 
Основният и най-важен фактор при определяне на въздействието върху околната среда е 
географското разположение и самото място. Екологичните характеристики при различните 
обекти, например биологичното разнообразие, структурата на екосистемите, динамиката и 
взаимоотношенията на съобществата, могат да се различават. Целите за опазване също 
са специфични за всяка Натура 2000 зона. 
 
Освен това променливите на околната среда определят до известна степен вида и 



 

степента на въздействие на натиска от аквакултурите. Хидрографските и топографските 
характеристики на обектите са много важни, особено за морските и сухоземните 
стопанства, които разчитат на естественото движение на водите (течения, приливи и 
отливи) за адекватен воден обмен и очистване на отпадъците. Продължителността на 
живота, възможностите за разширяване и интензификация и екологичният ефект на 
стопанството често се определят от физическите характеристики на избрания обект. 
Затова степента и размерът на екологичната промяна може да варират в зависимост от 
мястото. 
 
 
3.1.2  Култивираните видове 
 
Организмите в аквакултурите се различават значително по биологичните и еко-
физиологичните си характеристики. Размножаването, хранителните навици, изискванията 
към храна и нутриенти, поведението, растежният капацитет, изискванията към качество на 
водата, устойчивостта на стрес и чувствителността към паразити и болести 
характеризират пригодността на видовете, които ще бъдат култивирани.  
 
Много специфични характеристики на култивираните организми определят и типа, мащаба 
и обхвата на екологичните влияния. Биологичните взаимодействия между култивираните 
организми и дивите съобщества трябва също да се имат предвид; те могат да бъдат 
ограничени в непосредствената близост до обекта или да засягат по-обширен район.  
 
 
3.1.3  Методът за култивиране 
 
Изборът на метода за култивиране зависи до известна степен от избора на видовете и 
мястото. Аквакултурните стопанства могат да работят при екстензивни, полу-интензивни и 
интензивни условия. 
 
За някои отворени системи интензивността на производството е добър показател за 
възможното влияние, независимо от характеристиките на околната среда и 
асимилационния капацитет (виж по-долу). При европейските аквакултури най-очевидният 
пример е садковото стопанство, където биомасата на обекта е приблизителен показател за 
цялостния потенциален екологичен натиск, упражняван от фермата. 
 
Независимо от това, местните условия и метода на управление могат да допринесат за 
намаляване или елиминиране на възможното въздействие на този вид аквакултура. За 
затворените системи обаче, интензивността на производството не е непременно индикатор 
за потенциалното въздействие върху средата - например интензивната ферма, 
използваща рециркулация, може да има благоприятно въздействие, поради изолираността 
й от външната среда. 
 
Що се отнася до интензивността на производството, обикновено при културите от 
черупчести няма външно подхранване, тъй като при производството и изхранването те 
зависят изцяло от естествените процеси. Осъществяват се в природната среда и са 
естествен компонент на екосистемата. Затова продуктите и услугите, които черупчестите 
предоставят на средата (Ferreira et al. 2011, Coen & Shumway, 2011) са и принос към 
естествените процеси. 
 
Това се отнася до филтрацията и възстановяването на хранителни вещества, осигуряващо 
храна за по-високите трофични нива (птици) и местообитание за (епи) бентосни видове. 
Въпреки че докладът акцентира върху потенциалните отрицателни въздействия на 
аквакултурата върху целите за опазване на Натура 2000 зоните, трябва да се признае, че 
екстензивните култури играят и ролята на инструмент за управление и опазване на 
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природата, и така предизвикват положителен ефект върху целите за поддържането им 
(Smaal et al., 2010). 
 
 
3.1.4  Чувствителност, издръжливост и устойчивост 
 
Някои видове екосистеми са по-чувствителни от други към екологичен натиск, дължащ се 
на аквакултурите (предвид факта, че това е общ термин, обхващащ много различни 
дейности, които могат да имат различен ефект според начина, по който се управляват). 
Терминът чувствителност по отношение на функционирането на аквакултурите може да се 
формулира като степента, до която продуктът от аквакултури упражнява въздействие 
върху екосистемата, където е разположена аквакултурата. 
 
Това може да зависи от: 
x различните видове среди, в които се осъществява аквакултурата и физическите 

условия; 
x различните видове биологични съобщества, които се намират в средата, използвана за 

аквакултурата, и „отговора“ на всяко съобщество към натиска на аквакултурата. 
 
Чувствителността зависи от нетолерантността на даден вид или местообитание към 
увреждане от външни фактори и необходимото за възстановяване време. Даден вид или 
местообитание са чувствителни, ако са неблагоприятно повлияни от външен фактор, 
резултат от човешка дейност или природно явление (убит/ унищожен, „висока“ 
нетолерантност) и се очаква, че възстановяването ще е много дълъг процес, т.е.> 10 или 
до 25 години („ниска“ възстановяемост). Нетолерантността и следователно 
чувствителността трябва да се оценяват в зависимост от промяната на конкретен фактор 
(MarLIN 2005). Условията на околната среда, които правят екосистемата по-малко 
чувствителна, включват по-голямо отмиване на ниво стопанство и по-бърз воден обмен на 
ниво басейн. Според екологичната теория, добре балансираните биологични съобщества, 
състоящи се от различни видове и разнообразни жизнени форми са по-способни да устоят 
на „натиск“ (Tett et al. 2007). 
 
Издръжливост е „способността на екосистемата да издържа на смущения, без да 
претърпява фазово отместване или да губи структура или функция" (Odum 1989). 
Различните видове и местообитания имат различна издръжливост на натиск. Степента, до 
която даден консервационен обект е засегнат от конкретна заплаха, варира в зависимост 
от обекта и съответната заплаха. (Crowe et al. 2011). 
 
Устойчивост е способността на системата да се възстанови след промяна. Устойчивостта 
към нарушения и загуби е присъща на морските екосистеми; тя варира в зависимост от 
природните условия и типа и степента на въздействие върху тях. Сравнително по-
откритите райони по правило са изложени на по-високи нива на физическо безпокойство, 
но се възстановяват по-бързо, отколкото тези в по-защитените райони. (Crowe et al. 2011). 
 
 
3.1.5  Асимилационен капацитет и носеща способност33 
 

                                                 
33 Допълнителна информация за определяне на асимилационния капацитет и носещата способност 
се предлага от ръководството на ECASA (http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-
ideas/ management-for-sustainability). 
Напоследък в типичен шотландски фиорд е разработен и тестван модел за оценка на капацитета за 
пренасяне на аквакултури и усвояване на отпадъците от водни обекти (Tett et al. 2011). Това е 
физико-биологичен модел, подпомагащ управлението на качеството на водата чрез симулиране на 
връзките натиск-въздействие. 

http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/%20management-for-sustainability
http://www.ecasatoolbox.org.uk/the-toolbox/informative/key-ideas/%20management-for-sustainability


 

Асимилационният капацитет може да се определи като способността на екосистемата 
във водния обект да абсорбира добавени от човека вещества, без да се нейната 
жизненост или способността й да осигурява стоки и услуги.  
 
Носещата способност на аквакултурата се определя като максималната биомаса от 
отглеждан вид, която може да се постигне, без да се нарушават максимално допустимите 
въздействия върху вида и околната среда. Носещата способност зависи, наред с другото, 
от капацитета на екосистемата за повторно снабдяване с вещества, като кислород, 
консумиран от всички отглеждани животни или фитопланктона, консумиран от 
филтриращите двучерупчести (Tett et al. 2011). 
 
 
3.2  Основни потенциални натоварвания и въздействия от различните системи 
аквакултура - възможни практики за смекчаване на последиците и добри 
управленски практики 
 
Както бе споменато, наблюдаваните въздействия на аквакултурата върху даден обект 
обикновено не могат да се отнесат директно към друго място, дори при сходни условия на 
средата и стопанисване, тъй като наблюдаваните ефекти за много параметри са силно 
променливи. 
 
Трябва да се подчертае, че правилното прилагане на съответното национално 
законодателство и това на ЕС (вкл. за лицензиране и контрол), гарантира предотвратяване 
или минимизиране на повечето от потенциалните въздействия от аквакултурата. Освен 
това, операторите на аквакултури доброволно полагат значителни усилия, за да прилагат 
добри практики на управление (напр. етични кодекси, мониторинг, сертифициране). В ЕС 
са разпространени и органичните аквакултури. Полезна информация в тази посока е 
представена в Приложение 1. 
 
В контекста на това ръководство е важно да се разбере потенциалното въздействие върху 
включените в природозащитните директиви местообитания и видове, които са предмет на 
опазване в териториите по Натура 2000. 
 
Потенциалните въздействия се класират в две категории: 
x Загуба или разрушаване на местообитания и промяна на съобществата в тях; 

x Безпокойство и изместване на видове. 
 
Местообитанията могат да бъдат загубени или разрушени поради изграждането на 
инфраструктура, инсталирането на съоръжения и използването на оборудване и 
инструменти (напр. комбайни), имащи пряко физическо въздействие върху 
местообитанията и съобществата. Бентосните местообитанията и съобщества могат да 
бъдат засегнати и от утаяването на органични отпадъци, а увеличаването на мътността и 
обогатяването с нутриенти променят условията, от които зависят някои съобщества и 
пелагични видове, и предизвикат изместването им. Трябва да бъдат взети под внимание и 
ефектите от използването на химикали при някои дейности в аквакултурата. 
 
Безпокойството и изместването на видовете може да възникне при изграждането и 
експлоатацията на аквакултурите, например от шума и светлината, свързани с 
управленски дейности или такива, свързани с контрол на хищниците. Трябва да се вземат 
предвид и биологичните взаимодействия между видовете, отглеждани в стопанства, и 
видовете, обитаващи мястото, и по-специално възможните последици като кръстосване 
или пряка конкуренция от чужди видове, използвани в аквакултурите. 
 
Основните взаимодействия между различните системи за отглеждане и естествената 
околна среда са описани накратко по-долу; посочени са възможните последици за 
местообитанията и видовете от интерес за ЕС, както и приложимите мерки за смекчаване, 
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за да се избегнат или намалят въздействията, дадени са примери за мерки за избягване на 
отрицателното въздействие. 
 
По-подробно описание на основните въздействия и последици, които могат да възникнат в 
различните системи за аквакултура, е предоставено в предишни документи, финансирани 
от Европейската комисия (Huntington et al. 2006, 2010). 
 
 
3.2.1  Морски садкови стопанства 
 
Садковите култури могат да доведат до увеличаване на седиментацията на органични 
отпадъци под клетките. Рифовете за миди и/ или полихети, масивите от морска трева, 
пясъчните и тинести плитчини, масивите от кремъчни и други водорасли могат да бъдат 
засегнати от утайките от неподходящо разположените садкови ферми (Huntington et al. 
2006, Crowe et al. 2011, Ragot 2009, Wilding and Hughes 2010). 
 
Масивите от морска трева, намиращи се директно под или в непосредствена близост до 
садки за риба, могат да бъдат неблагоприятно повлияни от отлагането на твърди 
органични отпадъци. Добре е известно влиянието върху масиви от Posidonia и Zostera 
(Ruiz et al. 2001, 2010, Diaz Almela et al. 2008, Apostolaki et al. 2007, Marba et al. 2006, 
Pergent-Martini et al. 2006, Cancemi et al. 2003, Crowe et al. 2011). Основният фактор, 
причиняващ въздействие изглежда е отлагането на твърди отпадъци и съответното високо 
органично натоварване и деоксидация на утайките (Wilding & Hughes 2010). 
 
Натрупването на органичен материал върху дъното увеличава търсенето на кислород от 
страна на дънните съобщества и може да окаже влияние върху химията на седиментите и 
да доведе до промени във видовото разнообразие, обилието и биомасата на бентосната 
фауна и флора (Wilding & Hughes 2010, Holmer et al. 2007, Maldonado et al. 2005, Vezulli et 
al. 2008, Tomasetti et al. 2009, Vita et al. 2004, Mirto et al. 2009). 
 
Правилното позициониране на садките и доброто управление на фермите са особено 
важни за тези типове аквакултури. За намаляване на възможното въздействие, от 
специфични органични отпадъци се прилагат контрол и ограничаване на плътността на 
запаса. Подобряването на смилаемостта на „фуража“, както и схемите за намаляване на 
разхищението на храни също смекчават въздействията. Използването на екструдирани и 
високо хранителни фуражи, модерните системи за автоматично подаване на фуражи, 
ежедневния контрол на количествата за минимизиране на подаваните фуражи и 
отпадъците в околната среда, са някои от мерките за смекчаване, които често се прилагат 
за намаляване на тези въздействия. 
 
Хидродинамичните условия играят важна роля при отмиването на органичните отпадъци и 
намаляване на очаквания ефект (Cromey et al. 2002a, Modica et al. 2006, Sara et al. 2006). 
 
Предлагат се компютърни модели за прогнозирането на степента и обема на органично 
отлагане от аквакултурите, които могат да се ползват за определяне на възможното 
въздействие на стопанството. Например моделът DEPOMOD предвижда отлагането и 
биологичните ефекти от твърдите отпадъци от морските садкови стопанства върху 
дънните организми въз основа на батиметрията и хидрографския режим в съчетание с 
максималния тонаж на рибата и плътността на запаса във фермата (Cromey et al. 2002b, 
Cromey et al. 2002c). Моделът MERAMOD (Cromey 2008) е следствие от модела DEPOMOD 
и е утвърден за ферми за лаврак и ципура в Източното Средиземноморие. 
 
Рибните садки отделят разтворените съединения, включително амоняк, нитрати и 
фосфати заедно с разтворен органичен въглерод директно в околните води. Източниците 
включват отделените от рибата вещества и разтворите от фуражните пелети или 
фекалните частици. Ефектите от въвеждането им във водата могат да бъдат ограничени, 
когато има бързо отмиване (Holmer 2010).  



 

 
Обогатяване на водата с нутриенти е установено в Средиземно море около садките с 
лаврак и ципура (Dalsgaard & Krause-Jensen 2006, La Rosa et al. 2002). Въпреки това, за 
сега се регистрира само ограничено въздействие, което обикновено се смята за едно от 
по-малко тежките последици (Sara 2007). Machias и др. (2005) доказват, че първичното 
производство се увеличава в близост до фермите поради олиготрофните условия в 
Средиземно море, като в крайна сметка се стимулира продуктивността на по-високите 
хранителни нива. 
 
Последните проучвания показват, че фермите за сьомга обикновено водят до 
незначително обогатяване на водата с нутриенти (Laurent et al. 2006). Няма данни за 
еутрофикация или цъфтеж на водорасли при освобождаването им от шотландските ферми 
за сьомга (Smayda 2006). Предвид липсата на доказателства за вредни за екосистемата 
ефекти от освобождаване на нутриенти от фермите за сьомга, се смята, че няма 
вероятност тази форма да засегне бентосните местообитания от значение за 
биоразнообразието във Великобритания (Wilding and Hughes 2010). 
 
Преместването на фермите навътре в океана, където условията са по-неблагоприятни, 
води до увеличаване на отмиването на нутриентите и така се свежда до минимум натиска 
върху околната среда (Wilding and Hughes 2010, Pitta et al. 2009). 
 
Други потенциални рискови въздействия от морските садки, които трябва да се вземат 
предвид, са тези, свързани с употребата на химикали, особено при чувствителни 
местообитания като масивите от Zostera и Posidonia (Ragot 2009, Huntington et al. 2006). 
Подобно, тинестите местообитания, мидените струпвания и рифове проявяват ниска 
толерантност и устойчивост към някои синтетични съединения, използвани в 
аквакултурите (Crowe et al. 2011, Huntington et al. 2006, Wilding and Hughes 2010).  
 
През последните години се насърчава намаляването на употребата на химикали и други 
изкуствени вещества в аквакултурите, както и разработването на алтернативни екологични 
вещества и методи за третиране, осигуряващи благоприятни условия за рибата. 
Обикновено в чувствителните зони се прилагат ограничения за употребата на химични 
съединения. Могат да се използват екологични покрития и продукти против обрастване. Те 
могат да включват покрития на базата на силикон, полиуретани и ензимни технологии 
(IUCN, 2007). Наскоро са тествани и биологични методи за контрол на обрастването34. 
 
Рисковете от химическо замърсяване могат да се управляват чрез прилагане на стандарти 
за качество на околната среда според Рамковата директива за водите. В Шотландия 
целите за качество на околната среда (EQO) се ползват за оценка на въздействието на 
морските култури и за контролиране на заустванията (OSPAR 2009).  
 
Садките могат да привличат хищници (дива риба, птици и водни бозайници, хранещи се с 
риба), които повреждат мрежите. (Holmer 2010). В Шотландия, обикновеният тюлен (Phoca 
vitulina) се храни предимно с риба и от време на време напада сьомгата отглеждана в 
садки. За да защитят запасите си, някои ферми ползват добри практики за отглеждане, 
акустични възпиращи средства (които трябва да са в съответствие със съответните 
международни споразумения) или мрежи против хищници. 
 
Възможно е и физическо въздействие на инфраструктурата, тъй като садките може да са 
закотвени на дъното и да увредят дънните местообитания. Въпреки това правилното 
разполагане и проектиране на инфраструктурата за аквакултури, избягване на 
локализирането им в особено чувствителни местообитания и отчитането на най-добрите 
технически решения за всеки тип зона (напр. приспособяване на съоръженията за 
закотвяне към условията на дъното) допринасят за избягване и минимизиране на 
                                                 
34 Виж например ръководството от проекта CRAB: 
http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf 

http://www.crabproject.com/client/files/CRAB_Best_Practice_Guidelines.pdf
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потенциалните неблагоприятни последици. В Шотландия например някои съоръжения и 
оборудване за закотвяне на садките за сьомга, се намират в дълбоки води, за да се 
избегне припокриване между стопанската дейност и чувствителните местообитания (напр. 
рифове). 
 
Големите заграждения могат да влияят върху циркулацията на теченията и проникването 
на светлина. Ако е необходимо рисковете могат да се управляват чрез ограничаване на 
размерите на комплексите и тяхното редовно преместване (Nash et al. 2005). 
 
Въздействията от безпокойството, причинени от управленски дейности, обикновено са 
сравнително ниски и преходни, ако садките са в по-дълбока вода, далеч от местата за 
гнездене и хранене на птиците. 
 
Бягството на риби35 от садките може да причини нежелани генетични последствия върху 
дивите популации чрез кръстосване, както и екологични ефекти поради хищничество, 
конкуренция и възможно заразяване на дивите риби. Особена загриженост предизвиква 
въпросът за кръстосването36 на атлантическа сьомга, тъй като това може намали 
приспособеността на речните субпопулации (Naylor et al.2005). Неотдавнашен проект на 
ЕС (Prevent Escape37) цели създаването на препоръки и насоки за технологиите за 
аквакултура и оперативни стратегии за ограничаване на бягството на риба. 
 
Както беше споменато, бентосните влияния могат да се минимизират чрез разполагането 
на фермите в места със значителен отток, ограничаване на биомасата и плътността на 
запаса, за да се избегнат прекомерните загуби. 
 
Подходът, възприет от стопаните на фермите, за да се избегнат неблагоприятните 
въздействия в обектите им, сега включва избор на обекти с добри воден обмен и 
управленски методи, минимизиращи разхищението на храна и ползването на химикали. 
Използването на „високо енергийни“ (т.е. с понижен N-амоняк) диети, които са „слабо 
замърсяващи" (т.е. с висока смилаемост, нисък фосфор), заедно с подобреното 
управление на подхранването, са намалили производството на отпадъци. Обикновено се 
прилага и рутинно отстраняване на мъртвите риби и на обрастващите организми. 
 
 
3.2.2 Салове и парагади за черупчести 
 
Миди и други аквакултури на черупчести организми в по-дълбоки води чрез използване на 
плаващи въжета и парагади от плавателни салове; разработени са така, че да се 
възползват от местата за мръстене на стридите, както и от райони с добро качество на 
водата и хранителен ресурс. Те могат да доведат до повишени нива на суспендирани 
утайки във фермите вследствие на отлагането на псевдо-фекалии, което на свой ред 
оказва въздействие върху бентоса. 
 
Отлагането на фекалии и псевдо-фекалии под мидените ферми може да доведе до 
органично обогатяване на седимента (Hargrave et al. 2008b) и да причини промени в 
бентосните съобщества (Danovaro et al. 2004, Ysebaert et al. 2009). Въздействията на 
такива култури зависят от местните условия и мащаба им. Въздействието на плаващите 
мидени култури върху бентосните съобщества от ровещи се организми обикновено е 
ограничено като мащаб, освен при екстремни условия (лошо отмиване или прекомерно 
голяма гъстота на запаса) (McKindsey et al. 2011). 
 

                                                 
35 Въвеждането на чужди видове в аквакултури е регламентирано от Регламент 708/2007. 
36 Изследователски проект, финансиран от Европейската комисия, оцени на генетичното 
въздействие на аквакултурите върху местните популации (GENIMPACT 2007).).  
37 Проект Prevent Escape: www.sintef.no/preventescape 
 

http://www.sintef.no/preventescape


 

Въздействието на окачените култури се ограничава главно до въздействието на 
седиментацията върху съобществата от дивите миди и други чувствителни сублиторални 
местообитания като полихетни рифове, масивите от морска трева, пясъчни брегове, 
струпванията на кремъчни и други водорасли (Huntington et al. 2006). Въздействията при 
парагадите се считат за по-ниски, отколкото под саловете, тъй като обемът на псевдо-
фекалиите, падащи от тях, се разпределя върху по-голяма площ (OSPAR 2009). Общ 
преглед на изследванията върху влиянието на мидите върху бентосните съобщества е 
предоставен в McKindsey et al. 2011. 
 
Окачените култури от черупчести могат да влияят и върху водния стълб, както по 
отношение на нивата на разтворения кислород, така и по отношение на нутриентите. 
Разполагането на този тип системи в райони с добър обмен на вода и от там добро 
отмиване на нутриентите, обикновено намалява риска от такива ефекти. Всъщност, 
регенерирането на неорганичните нутриенти чрез минерализиране на биологичните 
натрупвания във водния стълб или на дъното осигурява нутриенти за фитопланктона. Тази 
положителна взаимовръзка на организмите, хранещи се чрез филтриране, е важен 
механизъм за екосистемите на плитчините, който в крайна сметка стимулира първичните 
продуценти, т.е. осигуряването на храна за двучерупчестите (Smaal and Prins 1993, Dame 
2012). 
 
Интензивното отглеждане на черупчести организми води до унищожаване на 
фитопланктона във водния стълб, като интензивното култивиране в даден залив може да 
доведе до надвишаване на носещата способност на водния обект, в който се намират 
фермите, което води до влошаване на условията за дивите и култивирани популации 
(WWF 2010b). Тъй като това би имало пряко отрицателно въздействие върху добива на 
стопанствата, „изпасването“ на фитопланктона ще доведе до намаляване на дейността на 
културите за черупчести мекотели. 
 
Изчислено е, че в района на Галисия мидените ферми могат да унищожат около 10% от 
фитопланктона в дадена област (Figueiras et al. 2002). Това може да има благоприятен 
ефект върху олиготрофните съобщества като морските треви, но може да ограничи 
храната за други филтриращи организми, като например полихетите или съобществата на 
пясъчните или тинести плитчини (Huntington 2006). 
 
Потенциалът им да унищожават фитопланктона може да се използва и като решение за 
допълнителното натоварване с нутриенти, произтичащо от култивирането на риба. Чрез 
интегрирането на аквакултурите за риба (подхранвани) с аквакултури за морски водорасли 
и миди (екстрахиращи), отпадъците от едните организми се превръщат в ресурс (тор или 
храна) за другите (Scottish Executive 2002). Проведени са няколко проучвания за 
потенциалните ползи от отглеждането на миди, за да се смекчи ефекта от внасяне на 
хранителни вещества като част от интегрирана мултитрофна аквакултура за отглеждана 
риба (Troell et al. 2009). 
 
Въпреки че може да се регистрира безпокойство за чувствителни видове, 
поддържането и събирането на отглежданите двучерупчести няма сериозно директно 
въздействие (OSPAR 2009). Парагадите и саловете могат да увеличат първичното и 
вторичното производство, като осигурят пространство за растеж на водорасли и животни. 
Такива системи действат и като развъдници за риба и могат да осигурят и допълнителни 
хранителни ресурси за гмуркащи се птици (OSPAR 2009). 
 
Утаяването на фекалиите и псевдо-фекалиите може да се оцени чрез прости модели и да 
се сравни със съответните СКОС, за да се оцени безопасното натоварване с черупчести. 
Съществуват инструменти за моделиране, позволяващи прогнозиране на въздействието 
на бентосното натоварване в близост до мидените ферми (виж преглед в Giles et al. 2009, 
Weise et al. 2009). Степента на отмиване и последващо преразпределяне на органичната 
материя е в положителна корелация с местния режим на оттока (Hartstein and Stevens 
2005, Giles et al. 2009). 
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Разработени са и модели свързани с унищожаването на фитопланктон, позволяващи 
определяне на оптималната плътност на отглеждане, при която се максимизира 
производството на черупчестите, без това да влияе отрицателно върху темповете на 
растеж и околната среда. (Kaiser and Beadman 2002, Duarte et al. 2008). 
 
Разполагането на саловете за черупчести и парагадите в райони с добър воден обмен и 
адекватното оразмеряване на фермата, чрез прогнозни модели за оценка на бентосното 
натоварване, могат да минимизират основните им възможни ефекти. 
 
 
3.2.3  Приливни култури от черупчести 
 
Въпреки че приливните култури от черупчести обикновено са доста екстензивни, когато са 
концентрирани в устията на реките, те могат да влияят върху уязвими местообитания или 
върху зони, важни за хранене на птиците и за отглеждане на малките рибки (Huntington et 
al. 2006). 
 
Потенциално въздействие е насищането на близките приливни и сублиторални 
местообитания с фекален и псевдо-фекален материал, както и други детрити, отделени 
в процеса на култивиране, които могат да засегнат рифове, морски треви, пясъчни наноси 
и находища на кремъчни водорасли (Huntington et al. 2006, Ragot 2009). Фекалиите и 
псевдо-фекалиите в много подвижни води могат да се разпространят на известно 
разстояние. Приливните системи са толкова динамични, че обикновено вълните и 
теченията ефективно противодействат на ефекта на насищане. 
 
За да се прецени значението на ефекта на насищане, дължащ се на култивирането на 
черупчести, е полезно: 
x Идентифициране на типовете приемни местообитания, изучване за реакцията им по 

отношение на насищането, напр. промени в съобществата на ровещата и повърхностна 
фауна и определяне на засегнатата зона, която по този начин може да бъде сравнена с 
общата площ на такива биотопи в мястото, където е локализирана културата (напр. 
Натура 2000 зона). 

x Оценяване на количеството утайка, която се измества във водния стълб, и 
установяване на степента на утаяване (потъване и отлагане на суспендирани вещества 
върху морското дъно). Въздействието на повишената мътност (резултат от отлагането 
и драгиране на култивирани миди) може да се оцени в сравнение с фоновите нива на 
мътност. 

 
Има и риск при използване на чужди видове. Възможното въздействие от въвеждането на 
чужди видове за използване в аквакултурите се регулира от Регламент 708/2007, който 
включва система от разрешителни със специфични процедури и оценки на риска. Освен 
това, използването на чужди видове е забранено или е обект на специални условия. В 
Северен Уелс е приет „Кодекс на добрите практики за преместване на личинките на миди“, 
за да се избегне случайното въвеждане на чужди видове чрез преноса на личинки от други 
места. 
 
Необходимата за приливните съоръженията поддръжка може да предизвика безпокойство, 
вкл. от пътища за достъп, особено в зоните, важни за хранене и зимуване на птиците 
(Huntington et al. 2006). Обикновено се налагат определени експлоатационни условия, 
свързани със защитата на дивата природа, за да се избегне всяко безпокойство. 
 
 
3.2.4  Дънни култури от черупчести 
 



 

Тази форма на аквакултура често се практикува в плитки крайбрежни зони или естуари, 
където могат да се намират местообитания от консервационен интерес, като съобщества 
на пясъчни и тинести наноси или морски треви, като по този начин възникват конфликти, 
свързани с използването и управлението на района (Huntington et al. 2006). 
 
Основните потенциални въздействия на дънните култури включват известно утаяване в 
резултат както от екскрементите на животните, така и от драгажния процес, използван за 
събиране на продукцията; тук се включват и някои физически смущения. Влиянието на 
дънните култури върху утаечната среда и върху макробентосните съобщества изглежда 
по-скоро локално (Ysebaert et al. 2009). 
 
Сублиторалните бентосни местообитания като пясъчни/тинести наноси / брегове могат да 
бъдат засегнати чрез насищане с утайки, образувани от екскременти или дължащи се на 
прибиране на продукцията, особено ако се използват хидравлични или физически драги. 
Ако насищането се случва периодично, възстановяването става в обозримо време, 
особено ако екскрементите се отнасят от течения (Huntington et al. 2006). 
 
Интродукцията на чужди видове може да представлява натиск, упражняван от дънните 
култури38. Възможно да има и риск от предаване на патогени от култивирани към диви 
популации, въпреки че натоварването с високо ниво на патогени от дънните култури е 
малко вероятно (OSPAR 2009). 
 
Драгирането за личинки и събирането на черупчести организми от дънните култури могат 
да влияят върху данните и бентосните съобщества, както и върху нецелеви търговски 
видове, като диви миди Сен Жак и ровещи се миди. 
 
В някои страни (напр. Обединеното кралство, Ирландия) личинките на мидите се драгират 
когато се натрупа мидена тиня (мидената тиня е акумулиран слой от мидени фекалии и 
псевдо-фекалии, с дебелина от 30 до 40 см, които могат да се отделят от основния 
субстрат и стават нестабилни). Това позволява събирането на мидени личинки със 
сравнително слабо въздействие върху дънната фауна. Освен това, драгажните дейности 
са сезонни, което гарантира период за възстановяване за дънните местообитания и 
бентоса. 
 
В Холандия събирането на мидени личинки от приливните дънни култури е разрешено 
само наесен, от нестабилизирани дъна, които се промиват от силните зимни бури (Maguire 
et al. 2007). Въпреки това, ако има достатъчно натрупани личинки, може да се организира и 
пролетно събиране. 
 
През 2009 г. холандското правителство прие политика, насърчаваща събиране на личинки 
от миди, чрез системи от плаващи въжета, към които се прикрепят личинките. От 2000 г. 
насам се провеждат експерименти, за да се установи дали тези системи са подходяща 
алтернатива на дънните ферми за личинки, както и дали представляват допълнителен 
ресурс, в случай че събирането на личинки от дъното е неуспешно. Представителите на 
сектора на култивиране на миди, правителствените и неправителствените организации 
постигнаха съгласие за постепенното заместване на традиционните с алтернативните 
системи за събиране. 
 
Особена загриженост предизвиква експлоатацията на ресурса от мидени личинки. В 
момента всяка година се прави инвентаризация на запасите от черупчести в крайбрежната 
зона на Вадензее, за да се установи дали личинките на миди са достатъчно, за да се 
разреши събирането им. операторите на ферми са се организирали в организация на 
производители (ОП). ОП иска разрешение от Министерството на икономиката, 

                                                 
38 Както беше посочено, въздействието от въвеждането на чужди видове в аквакултурата се 
регламентира от Регламент 708/2007. 
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земеделието и иновациите. Заявлението е придружено от оценка, анализираща 
последиците от култивирането спрямо целите за опазване на Натура 2000 зоната. 
 
За да се избегне нарушаването на морското дъно, правителството, съвместно с всички 
заинтересовани страни (секторите рибарство и отдих, природозащитни организации, 
провинциални власти), започна разработването на политика за периода 2010-2013 г. Това 
включваше и избор на подходящи локации на системите за събиране на личинки от миди. 
 
 
3.2.5  Наземни резервоарни системи за морски видове 
 
Повечето такива системи са затворени, а развъдните съоръженията са изцяло в обекта, 
отделен от околната среда с физически филтри и канализация. Някои ферми използват 
рециркулационни системи, които могат да ползват изкуствена морска вода, като намаляват 
притока и оттока на вода към и от фермата (Huntington et al. 2006). 
 
Въпреки това, особено в района близо до мястото на култивиране и на известно 
разстояние от него, се регистрира определено въздействие на утаяването, 
биогеохимичните промени и освобождаването на химикали. Могат да бъдат засегнати 
всички бентосни местообитания, чувствителни към подобен натиск (Huntington et al. 2006, 
Ragot 2009). 
 
За да се избегне това, в някои ферми (напр. в Италия), преди да се заусти в 
комуникационния канал между лагуната и морето, изтичащата вода се микрофилтрира 
през въртящ се филтър и се утаява и пречиства чрез верига от утаителни басейни. Това 
позволява абсорбцията на хранителните вещества от микро-водораслите. Автоматичната 
почистваща решетка на изхода на канала, запазва микро-водораслите в утаителните 
басейни. За да се анализират възможните биогеохимични промени в крайбрежната зона 
около някои резервоарни системи се следи състоянието на водораслите. 
 
Повишените нива на нутриенти и нуждата от биологичен кислород може да имат 
определено въздействие върху сублиторалните местообитания, като рифове и находища 
на морска трева. Това обаче зависи до голяма степен от нивото на пречистване на 
отпадните води, осигурено от стопанството, като то може да бъде високоефективно 
(Huntington et al. 2006, Ragot 2006, Aquaetreat 2007). 
 
Понякога се осигуряват строг контрол и пречистване на отпадните води от резервоарите. 
Това може да включва аериране на отпадните води, за да се увеличи аеробното 
разрушаване на отпадъците преди заустването им, като по този начин се намали 
биологичното потребление на кислород. Увеличаване на обема на рециклираната вода би 
било от полза и за ограничаване на този тип замърсяване. Контролът на изтичането на 
замърсители се осигурява чрез изолиране на басейните/ дигите или чрез използването на 
облицовки, за да се избегне просмукване и обогатяване на близките води с хранителни 
вещества. 
 
Натискът от инфраструктурата може да повлияе на крайбрежните местообитания, като 
солени блата, пясъчни дюни и каменисти плажове, ако фермата трябва да бъде построена 
на такова място. На практика това би било много необичайно, тъй като повечето наземни 
стопанства са изградени на по-стабилна основа по-навътре в сушата и са проектирани да 
избягват конфликти с природозащитните интереси. Заради това, физическата промяна на 
местообитанието може да се минимизира или смекчи. 
 
Най-интензивните наземни ферми са управлявани с цел намаляване на евентуалното 
използване на химиотерапевтици или натоварванията с патогени в производствените 
системи, като тяхното изхвърляне във външната среда може да се управлява чрез 
филтриране и пречистване на водата (Huntington et al. 2006, Ragot 2006). 
 



 

Безпокойството от тези ферми е минимално, тъй като много съоръжения са в сгради или 
ограничени на малка площ. Контролирането на хищниците също не би трябвало да 
представлява проблем и е обикновено пасивно, т.е. чрез мрежи и екрани (Huntington et al. 
2006, Ragot 2009). Интродукцията на чужди видове може също да оказва влияние39. 
 
 
3.2.6  Наземни езерни системи за морски видове 
 
Езерните системи често изискват значителни площи за поддържане на езерата и 
свързаната с тях инфраструктура (водоснабдяване и канали за отпадни води). 
Изграждането на крайбрежни езерни ферми, обикновено чрез подхода „изрязване и 
запълване“, потенциално може да има голямо въздействие върху тези райони. Ако езерото 
е изградено на базата на лагуна, е възможно да се промени хидрологичния режим и по 
този начин да се повлияе върху функционалността на останалите части от лагуната 
(Huntington et al. 2006). 
 
Експлоатационните въздействия на езерните стопанства зависят от видовете, които се 
култивират и вида на водите, които се ползват за захранване. Докато някои видове се 
нуждаят от проточни системи, други могат да изискват само донапълване на езерата, за да 
компенсират просмукването и изпаряването, в допълнение последните заустват отпадни 
води натоварени с детрити за кратко време при събиране на продукцията. Има потенциал 
да се облекчи голяма част от въздействието както на проточните, така и на пулсовите 
изхвърляния на отпадни води, като се ползват утаечни езера и биофилтрацията 
(Huntington et al. 2006). 
 
Около зоната на заустване могат да се появят органични утайки. За да се избегнат те, 
често използвани мерки в Италия са механичното отстраняване на водораслите по 
повърхността на водата, третирането на остатъчните утайки с кислород и циркулация на 
водата през специални басейни, използването на течен кислород в езерата и в канали за 
отпадни води и др. Езерните ферми често са разположени на брега на лагуни (напр. 
лагуните Мезолонги и Амракикос в Гърция), а техните зауствания - както индивидуално, 
така и кумулативно - могат да повлияят на масивите от морска трева, както и на други 
чувствителни местообитания или екологията на водния обект. 
 
Създаването на крайбрежни езерни ферми може да доведе до промяна на солените блата, 
а крайбрежните пясъчни дюни и каменистите плажове могат да бъдат засегнати и ако 
фермата се разположи в район, където са разпространени такива местообитания 
(Huntington et al. 2006). Въпреки това, чрез подходящо разполагане и подходящи 
управленски мерки, въздействието върху тези видове местообитания може лесно да се 
избегне. 
 
Контролът на хищниците може да се превърне в сериозен проблем за езерните ферми. 
Използването на мрежи за покриване на езерата, за да се предотвратят нападения от 
птици, е широко използвана мярка. 
 
Наземните ферми могат да преработват отпадните води, преди заустването им в околната 
среда. Ползването на басейни за утаяване на неразтворените твърди вещества, позволява 
да се отстранят голяма част от органичните и неорганичните замърсявания. Разтворените 
нутриенти също могат да бъдат отстранени чрез филтриране, с биологични техники, като 
например системи от масиви от тръстики и водорасли, както и чрез отглеждане на 
двучерупчести в отточните канали (Huntington et al. 2006). 
 
 

                                                 
39 Както беше посочено, въздействието от въвеждането на чужди видове в аквакултурата се 
регламентира от Регламент 708/2007. 
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3.2.7  Лагунни култури 
 
Като цяло екстензивните лагунни култури окозват слабо влияние, въпреки че те могат да 
окажат натиск върху местните популации на диви животни и птици, чрез безпокойство в 
резултат от експлоатацията и целенасочен контрол на хищници. Друг тип натиск може да е 
резултат от ползването на чужди или неместни видове, като манилската мида 
(Ruditapes philippinarum)40. 
 
Основните местообитания, които биват засегнати от култивирането в лагуни, са типичните 
за подобни райони пясъчни и тинести наноси, масиви от морска трева и келп, както и 
водорасли. Други територии - рифовете от полихети и миди, дъната покрити с кремъчни 
водорасли, могат също да бъдат засегнати, ако се намират в лагуните или близо до тях.  
 
Пясъчните и тинести наноси могат да се пренаситят със седименти от фермата, както и от 
всяка промяна в трофичния статус на водното тяло, дължаща се на прекомерното 
подаване на нутриенти и органичното отлагане. Те са важно хранително местообитание за 
газещите птици и поддържат значително богатство от ровеща се дънна безгръбначна 
фауна. Те могат да бъдат засегнати и от всяка значителна промяна в общата 
производителност, произтичаща от въвеждането и отглеждането на монокултури или 
ограничени поликултури. 
 
Съобществата на морската трева могат да бъдат засегнати от увеличената мътност на 
водата, дължаща се или на определено ниво на утаяване, или по-скоро на дейностите по 
събиране на добива, включващи разравяне или извличане на мидите с хидравлични 
методи. Съобществата от морска трева могат да бъдат унищожени и при прибирането на 
реколтата, както и да се снижи възстановителната им способност поради преместване на 
коренищата. 
 
Както беше споменато по-горе, лагунните култури обикновено са екстензивни, а 
въздействието им е ниско, което при добро управление може дори да осигури подходящи 
местообитания и да допринесе за опазването на биоразнообразието (виж Част 3.6). 
Езерата и лагуните могат да се проектират така, че да се избягва наводняването, за да се 
предотврати изтичането на отпадъци. 
 
Контролът на хищниците е проблем за лагунните аквакултури. В днешно време 
контролът на хищниците е по-труден, защото много от тях са защитени от 
законодателството на ЕС и държавите-членки, особено в зоните от консервационен 
интерес41. 
 
За екстензивните лагунни ферми, рибните езера и фермите, разположени на 
миграционните маршрути, този проблем стои особено тревожно. Големите басейни не 
могат да се покриват със защитни мрежи и всяка година търпят сериозни загуби. В много 
случаи ситуацията се усложнява допълнително поради наличието на Натура 2000 зони в 
директна близост42. 
 
 
3.2.8  Сладководни системи за рибни аквакултури 
 

                                                 
40 Както беше посочено, въздействието от въвеждането на чужди видове в аквакултурата се 
регламентира от Регламент 708/2007. 
41 Съгласно Чл. 9 от Директивата за птиците или Чл. 16 от Директивата за местообитанията 
Държавите-членки могат чрез дерогации да предприемат мерки за ограничаване на въздействието 
на защитените видове. 
42 Частният случай с големия корморан е предмет на изследователски проекти (напр. INTERCAFE: 
http://www.intercafeproject.net/index.html) и е създадена европейска платформа (http://ec.europa.eu/ 
environment/nature/cormorants/home_en.htm) 

http://www.intercafeproject.net/index.html
http://ec.europa.eu/


 

Основните въздействия на сладководната аквакултура са свързани с утаяване, опасни 
вещества и промени в биохимията (Huntington et al. 2010). Съответните въздействия 
могат да се избегнат или да се смекчат чрез различните налични в момента системи43. 
 
Пъстървите и шаранът се култивират в наземни басейнови и канални системи. Рискът от 
утаяване на наземните басейнови и езерни системи е умерен за реките с бавни течения, 
но може да се минимизира със създаване на утаечни езера. От друга страна езерата могат 
да имат положителна роля, напр. като задържат почвата, донесена от течението от по-
горните басейни. 
 
Има и риск от еутрофикация, дължаща се на заустване на отпадни води в реките. Тъй като 
шаранът е всеяден и се култивира главно в езера, вероятността за обогатяване с 
хранителни вещества е по-малка, отколкото при каналните и резервоарни системи за 
пъстърва. В момента много ферми за пъстърва използват съвременни технологии (нисък 
индекс на интензивност на производството, системи за изтичане на вода като утаители, за 
механично аериране или течен кислород, анализ на отпадните води и др.), които им 
позволяват да използват ефикасно водните ресурси и да компенсират потенциалните 
вредни въздействията, по-специално еутрофикацията, върху приемащото водно тяло. 
 
В Атлантическите реки рискът от намаляване на нивата на кислород след обогатяването 
им с нутриенти се увеличава през лятото поради по-високите температури и по-ниският 
отток. Въздействието върху флората и фауната може да бъде значително. То може и 
трябва да бъде избегнато или смекчено чрез сезонно ограничаване на водовземането. 
Континенталните реки се характеризират с големи водни обеми, което предполага, че 
рискът от обогатяване с хранителни вещества е нисък, както и рискът от ползване на 
химикали. 
 
Рискът за реките от пъстървовите стопанства е умерен. Разрешителните за отглеждането 
на пъстърва в реките обикновено се предоставят въз основа на това, че разреждането на 
отточните води е достатъчно и незначителното въздействие по течението е гарантирано. 
 
Езерните аквакултури са доминирани от екстензивните шаранови стопанства, които 
представляват слаб или незначителен риск за компонентите за качество на водата, с 
изключение на възможното въздействие върху хидроморфологията от изграждането на 
басейните в заливните равнини. Повечето басейни са създадени отдавна и затова се 
вписват добре в ландшафта, където играят важна роля, напр. осигурявайки екологичната 
стабилност и увеличавайки капацитета на дадена зона за поемане на високите води и 
поддържане на водните нива. 
 
 
3.2.9  Обобщен преглед на всички потенциални въздействия и натиск 
 
Таблицата илюстрира типа въпроси, които трябва да се зададат при оценката на 
различните видове системи за аквакултура. Целта е само да се обобщи информацията за 
всички възможни ефекти, предоставена в предишните части. Трябва да се подчертае, че 
не е задължително потенциалните въздействия да се проявят или те да са от 
значение за целите на опазване на дадена Натура 2000 зона.  
 
За да се определят действителните въздействия, зависещи от условията на отглеждане и 
средата, както и мерките за смекчаване и съответните управленски мерки, за да се 
избегнат или сведат до минимум въздействията, трябва да се подхожда случай по 
случай. Освен това много от тези въпроси са регулирани от законодателството на ЕС 
или от националното законодателство. 
                                                 
43 Пречистването на водите на интензивни аквакултури и нови методи за намаляване на отпадните 
води от стопанствата бяха разгледани в проект, финансиран от Европейския съюз по Шестата 
рамкова програма (Sustainaqua, Varadi et al. 2009) 
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Таблица 3: Списък на проблемите, които трябва да се отчитат при различни типове 
аквакултура 
 

Възможни въздействия 
на аквакултурата 

Крайбрежни и морски Сладководни 

Садкови 
стопанства 

Салове и 
парагади за 
черупчести 

Приливни 
култури от 
черупчести 

Дънни ни 
култури от 
черупчести 

Наземни 
басейни 

Наземни 
езера 

Лагунни 
култури Рибарници Проточни 

системи 
Рециркулаци
онни системи 

Утаяване X X X X  X X X X  
Биохимични промени на 
водата  X X   X X X X X  

Химично замърсяване X    X X   X X 
Въздействие на 
инфраструктурата   X X X X X  X X 

Безпокойство X X X X X X X X X X 
Контрол на хищници X X X X X X X X X  
Вътревидово кръстосване X    X X   X  
Пренос на патогени X  X X X X X X X  
Неприсъщи видове X X X X X X X X X  
(въвеждането и използването на неприсъщи видове в аквакултурите се регулира от Регламент 708/2007) 
 
Таблица 4: Пример за възможна класификация на ключовите местообитания и 
чувствителността на видовете като насока за оценка на риска (от Huntington et al.) 
 

Местообитание/ вид 

Категории въздействие 
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Рифове: мидени дъна x x x x    x  
Рифове: съобщества на полихетните червеи x x ? x    ?  
Масиви от морски треви в сублиторални утайки x x x x  x   x 
Пясъчни брегове, тинести и пясъчни наноси x x x x x x   x 
Дъна от кремъчни водорасли x x ? x     x 
Съобщества от келп и морска трева x x ? x     x 
Съобщества на солените блата x x x x x x  ?  
Съобщества на пясъчните дюни   x x x x    
Съобщества на чакълестите плажове x   x x x  ?  
Китоподобни   x  x x    
Перконоги    x  x x    
Видри x  x x x x    
Риби x x x  x  x x x 
Птици x  x x x x    

 
 
3.3  Примери за устойчиви аквакултури в природни райони, които допринасят за 
биоразнообразието 
 
Има много примери за устойчиво развитие на аквакултурите, които играят важна роля в 
опазването на околната среда и повишаването на биоразнообразието, регулирането на 
водния режим и защитата от наводнения. Аквакултурите могат да са напълно съвместими 
с чувствителни местообитания и да предоставят екологични ползи и услуги. Аквакултурите 
оперират в много Натура 2000 зони и могат да бъдат напълно съвместими с опазването на 
природните дадености на зоните. 
 
 
Осигуряване на подходящи местообитания за видове от интерес за ЕС 
 
x Рибарниците, особено в Централна и Източна Европа, са ключово местообитание за 

много водолюбиви птици. Много често такива рибарници са създадени на мястото на 
бивши естествени влажни зони и поради екстензивното управление се превръщат в 
полу-естествени влажни зони, поддържащи високо биоразнообразие. Така наземните 
аквакултури заменят естествените блата, като убежище за голямо разнообразие от 
водни растения и животни. В момента много подобни съоръжения за аквакултури са 



 

разположени в или близо до Натура 2000 зони. В страни като Чешката република, 
Румъния и Унгария, зоните с рибарници заемат повече от една четвърт от всички 
специални защитени зони (СЗЗ) в съответната страна (BirdLife 2011). 

x Екстензивните рибарници обикновено са опасани от тръстикови пояси и естествена 
растителност и така осигуряват важни местообитания за флората и фауната. Много 
рибарници са превърнати в многофункционални рибни стопанства, който предоставят 
различни услуги за отдих, поддържане на биоразнообразието и по-добро управление 
на водите (Varadi et al. 2009). 

x Рибното стопанство е допринесло за запазване на езера и влажни зони, когато 
натискът за превръщането им в обработваеми площи е бил много силен (1970-1990 г.). 
Благодарение на работата на рибните ферми, някои от най-добре запазените 
сладководни влажни зони в региона Фриули-Венеция Джулия са се запазили след 
опростяването на хидрографската мрежа и отводняването, засегнали равнината на 
Фриули през миналия век. В някои рибарници в равнината Венето (Италия) в близост 
до съществуващите зони за аквакултура се намират най-голямата зимуваща колония 
на корморана и една от последните колонии на жълтокоремната бумка (Bombina 
variegata) в равнината. 

x В Белгия някои производители на аквакултури участват в природозащитни проекти, 
насочени към възстановяване на открития блатен ландшафт за големия и малкия 
воден бик и прилагат мерки, като поддържането на басейни без риба, за да допринесат 
за опазването на жабата дървесница. 

x В някои стопанства в Лотарингия (Франция) аквакултурите позволяват развитието на 
специфична водна флора в близки до естествените езера с плитки брегове. 

x Друг пример за положителен ефект от дейността на аквакултурата е от района на 
Ломбардия (Италия), където фермата отглежда автохтонната есетра (Acipenser 
naccarii) не само за пазара, но и за възстановяване в реките По и Тичино. 

 
Прилагане на добри практики в полза на опазването на биоразнообразието  
 
x Рибарниците, включени в природните зони, често приемат Кодекс с добри практики и 

прилагат подходящи мерки за свеждане на потенциалните въздействия до минимум. Те 
допринасят и за запазването на местообитания и видове, срещащи се в района.  

x Природният парк Ла Брен във Франция обхваща близо 4000 езерца, създадени от 
човека през късното Средновековие. Днес те играят ключова роля за опазването на 
флората и фауната, особено на гнездящите и мигриращите птици. В парка се прилага 
аква-екологична мярка „рибарници“, чиято основна цел е разработване на методи за 
производство на аквакултури, допринасящи за подобряване на околната среда и 
опазване на природата. Целта е възстановяване или поддържане на благоприятни 
условия за насекоми, земноводни, птици и риби (създават се тръстикови масиви, водни 
огледала и плитчини, засаждат се лилии, отстраняват се инвазивни върби и др.), 
поддържат се растителните пояси, избягва се торенето, управляват се (чрез отстрел, 
улавяне, използване на филтри) неприсъщи видове като нутрия, ондатра и раци и др. 

x В някои рибни стопанства в Словакия обичайната практика е да не се отстранява 
водната растителност, което води до формиране на петна от папур и тръстика на 
значителна част от територията. Те са станали места за размножаване на птици като 
червена и нощна чапла, лопатарка, тръстиков блатар, голям и малък воден бик, 
червеноврат и черноврат гмурец (сега редки) и белоока потапница. 

x В Полша, ключови елементи на добрите практики, целящи да постигнат съвместимост 
между аквакултурите и целите за опазване на Натура 2000 са, например, 
поддържането на важни места за размножаване на птици, като тръстики, острови и 
части от върбалаци, изграждане на плаващи острови (платформи) за рибарки, 
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използването на окосената тръстика, оставена в езерата като място за размножаване, 
изграждане на кули за наблюдение на птици и др. 

x В Чехия, рибарникът Несит, част от Натура 2000 зона Рибарници Леднице, включва 
лятно пресушаване като управленска мярка за създаване на подходящи условия за 
халофилни растения върху пресушените дъна и за някои застрашени водолюбиви 
птици (Sychra and Danihelka 2010)44. 

 
x Подходящото управление на аквакултурите в крайбрежните зони е доказано 

благоприятно за опазването на съхранените там природни територии и видове, напр. в 
много части на Южна Европа. В устието на Садо (Португалия) аквакултурите се 
основава главно на използването на древни солници, трансформирани в поликултури 
за екстензивно и/ или полу-интензивно производство. В тези рамки се разрешава 
създаването на екстензивни и полу-интензивни аквакултури в условията на устойчиво 
ползване и интегрални управленски практики, целящи опазването на естествените 
местообитания за запазване на природата и биоразнообразието. 

x Подобно ползване на древните солници за аквакултури може да се види в Природен 
парк Баия де Кадис, Испания, където дейностите по аквакултурите са част от Плана за 
управление на защитената територия и при определени условия се считат за 
съвместими с опазването на природните ценности на зоната. 

 
Насърчаване на системите, които осигуряват ползи и услуги от околната среда 
 
x Културите от черупчести осигуряват екосистеми услуги чрез отстраняване на органични 

вещества от еутрофните екосистеми (биоекстракция). Черните миди се култивират като 
метод за управление на качеството на водите в райони с разпръснати източници на 
органично замърсяване, напр. в Швеция (Lundalv 2011). Черупчести и морски 
водорасли могат да се култивират в комбинация с рибовъдство, в мултитрофни 
интегрални аквакултури (МИА), където се събират черупчести организми и морски 
водорасли, за компенсация на обогатяването на хранителните вещества в резултат от 
подхранването на риба. Методът се разработва в Норвегия и по Средиземноморието. 

x Изоставянето на традиционните рибни стопанства може да доведе до пресъхването им, 
обрастването с храсталаци и дървета или замяна с друг тип земеползване; всичко това 
води до намаляване на биоразнообразието. Затова е препоръчително рибарниците, 
които осигуряват важни местообитания, да бъдат адекватно управлявани и 
подпомагани, така че техните природни дадености и екосистемните услугите, които те 
предоставят, да бъдат запазени и евентуално подобрени. 

                                                 
44 Sychra, J. and Danihelka, J. 2010. Лятното източване на рибника Несит през 2007 г .: успешна 
мярка за опазване или екологична катастрофа?, Стр. 10-11, В: Европейска мрежа за опазване на 
езерата, Бюлетин № 3, пролетта на 2010 г.: 
http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf 

http://campus.hesge.ch/epcn/pdf_files/newsletters/EPCN_Newsletter_3.pdf


 

4. ПОЛЗИТЕ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ 
 
 

x Разработването и прилагането на пространствено планиране, включително морското 
пространствено планиране (МПП), заедно с интегрираното управление на крайбрежните 
зони (ИУКЗ) могат да улеснят определянето на подходящи райони, такива с подходящо 
качество на водата, за създаване на аквакултури. 

 
x  Повечето от потенциалните въздействия на аквакултурите върху околната среда 

могат да бъдат управлявани и минимизирани чрез подходящо разполагане и управление 
на стопанствата. Изборът на площадка е критичен фактор за определяне на натиска 
върху околната среда, произтичащ от аквакултурата и за гарантиране на приемането 
на аквакултурата от страна на чувствителни обекти. 

 
x Необходима е базова информация, за да може при пространственото планиране да се 

идентифицират конфликтите между различни интереси на стратегическо ниво. По-
специално, от решаващо значение е информацията за всички Натура 2000 зони в 
районите, където се планира създаване на аквакултури. Могат да се изготвят карти на 
чувствителните зони, които отчитат вида на планираните дейности, свързани с 
аквакултурата, вида на екосистемите и местообитанията, и хидродинамичните 
условия в района. 

 
x При избора и управлението на площадката за развитие на аквакултурата, трябва да се 

вземат предвид оперативните измервания на капацитета на средата да поеме 
аквакултурата без отрицателни въздействия. Трябва да се избягват територии с 
доказано ограничен асимилационен капацитет. 

 
 
4.1  Пространствено планиране и стратегическа оценка на околната среда 
 
Трябва да се разгледат предизвикателствата, свързани с нарастващото конкурентно 
ползване на пресните и морски води (напр. за морски транспорт, риболов, аквакултури, 
отдих, производство на енергия и др.), като едновременно с това бъдат задоволени 
нуждите на местното население и опазването на околната среда. 
 
Пространственото планиране, включително морското пространствено планиране, е 
публичен процес, позволяващ да се разгледат по интегрален начин изискванията на 
различните секторните политики в широк географски район, така че да се изготви по-
съгласувана стратегия за регионално развитие, която да максимизира печалбите и 
минимизира конфликтите, където е възможно. 
 
Той осигурява и по-балансирана рамка за развитие, която позволява много рано в процеса 
на планиране да бъдат взети под внимание социалните, икономическите и екологичните 
проблеми. Трябва да се насърчи ангажирането на различните стопански сектори, групи по 
интереси и широката общественост чрез обществени консултации, като по този начин се 
гарантира по-голяма прозрачност на процеса на вземане на решения. 
 
Пространственото планиране е особено полезен инструмент за проучване на начините за 
подпомагане на икономическото и социалното развитие, като в същото време се избягва 
или намалява, където е възможно, потенциалното отрицателно влияние върху околната 
среда и се запазва интегритета на Натура 2000 зоните. Фактът, че това се случва на ранен 
етап от процеса на планиране е важен, тъй като това позволява да се разгледат най-широк 
кръг от алтернативни подходи и сценарии. Стратегическото пространствено планиране 
води до по-предвидима и стабилна рамка за планиране за всички заинтересовани. Това на 
свой ред спомага за намаляване на риска от непредвидени трудности и забавяния на по-
късен етап, например на ниво отделни проекти. 
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Някои държави-членки са изразили намерение да актуализират схемите на потенциалните 
места за аквакултури. Освен това много държави-членки са въвели или са в процес на 
въвеждане на правила за морско пространствено планиране на национално равнище. В 
този контекст, на национално равнище следва да се осигурят равни условия за развитие на 
аквакултурите, наред с други сектори и политики. Пространственото планиране има 
ключова роля в предоставянето на насоки и надеждни данни за избор на място за 
стопанските дейности, което дава сигурност на инвеститорите, води до избягване на 
конфликти и установяване на хармония между дейностите и околната среда. Ролята и 
функциите на аквакултурите следва да се определят в този контекст. 
 
Европейската комисия насърчава морското пространствено планиране като стабилен и 
прозрачен начин за подобряване на конкурентоспособността на морската икономика на ЕС 
и за гарантиране на ефективно планиране на транснационални въпроси. През 2008 г. 
Европейската комисия публикува пътна карта за морско пространствено планиране45. 
Пътната карта беше последвана от доклад за напредъка през 2010 г., който, наред с 
другото, заключи, че е необходима допълнителна работа по морско пространствено 
планиране (МПП) на ниво ЕС46. 
 
Пилотни проекти за морско пространствено планиране: MASPNOSE и План BOTHNIA 
Комисията е съфинансирала два пилотни проекта за МПП в Балтийско море (BOTHNIA) и в 
североизточната част на Атлантическия океан, включително Северно море и района на Ла 
Манш (MASPNOSE). Всеки проект включва органи от различни държави-членки и цели 
придобиването на практически опит в прилагането на МПП в трансграничен район. Проектите 
продължават по 18 месеца и са приключили през май 2012 г. През 2012 г. е обявена покана за 
представяне на предложения за допълнителни проекти, които да се тестват в други европейски 
морски басейни. 
Повече информация за тези пилотни проекти можете да откриете на: 
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
 
Разработването и прилагането на морското пространствено планиране заедно с 
интегрираното управление на крайбрежните зони (виж 4.2) улеснява определянето на 
подходящо местоположение - такова с добро качество на водите - за развитие на 
аквакултурата. Освен това, тези инструменти за планиране улесняват предвиждането на 
рискове, например от въздействието на климатичните промени, наводненията или 
ерозията на крайбрежието, които могат да повлияят на аквакултурите. 
 
Комисията подготвя ново предложение за разработване на интегрирани протоколи за 
морско планиране и управление на крайбрежието, които ще помогнат за постигането на 
гореспоменатите цели за опазване. В контекста на стратегическото планиране, 
устройствените планове или плановете и програмите за аквакултури са предмет на 
Стратегическа екологична оценка съгласно Директивата за СЕО, ако отговарят на 
съответните условия по тази директива. 
 
Когато има вероятност такива планове и програми да засегнат значително една или повече 
Натура 2000 зони, се изисква и оценка за съвместимост в съответствие с Чл. 6.3 от 
Директивата за местообитанията47. Тези оценки предлагат механизъм за определяне на 
обхвата и степента на потенциалните отрицателни въздействия върху околната среда и за 
изследване на жизнеспособни алтернативи. За повече подробности за Оценката за 
съвместимост на плановете и програмите вижте Глава 5. 

                                                 
45 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html 
46 COM (2010) 771. Морско пространствено планиране в ЕС - постижения и бъдещо развитие. 
47 Необходимостта от такава оценка трябва да разгледа и потенциала на аквакултурите да повлияят 
неблагоприятно върху целостта на Натура 2000 мрежата, дори когато няма пространствено 
припокриване между Натура 2000 зоната и аквакултурата (например качеството на водата по 
течението). 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/spatial_planning_en.html


 

 
Европейските проучвания и морското пространствено планиране 
В рамките на Седмата рамкова програма Европейската комисия финансира няколко 
проекта, свързани с управлението на крайбрежните зони и морското пространствено 
планиране, с цел увеличаване на знанията, необходими за насърчаване на устойчивото 
управление и свързаните с това процеси на вземане на решения. 
Най-близки до темата са проектите: 
x MESMA - Мониторинг и оценка на територии с устройствени планове 
x COEXIST - Интеграция в крайбрежните води: пътна карта за устойчиво интегриране 

на аквакултурите и рибарството 
x SECOA - Решения за екологични контрасти в крайбрежните райони 
x COCONET - Мрежа от морски защитени зони и оценка на потенциала за вятърна 

енергия в Средиземно и Черно море 

Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта за изследвания и 
иновации: http://ec.europa.eu/research/index.cfm 
 

 
 
4.2  Интегрирано управление на крайбрежните зони 
 
Интегрираното управление на крайбрежните зони (ИУКЗ) е динамичен процес, насърчаващ 
устойчивото управление на крайбрежните зони и целящ балансирането на екологичните, 
социалните и икономическите измерения на устойчивото развитие в границите, 
определени от природните характеристики и капацитета на района. Целта на ИУКЗ е да 
вземе предвид всички политики, стопански сектори и, доколкото е възможно, индивидуални 
интереси, като включи чрез участие всички заинтересовани от крайбрежието страни. 
Вземат се предвид и въпроси като опазването на екосистемите и икономическото 
развитие. ИУКЗ може да улесни избора на места за аквакултури, както и устойчивото 
управление и морското пространствено планиране. 
 
Следвайки препоръка на ЕС от 2002 г.48, държавите-членки са използвали ИУКЗ за 
регулиране на пространственото разгръщане на стопанските дейности и за създаване на 
системи за пространствено планиране за европейските крайбрежни води. Препоръката 
определя аквакултурите като един от секторите, които трябва да бъдат включени в 
бъдещите национални стратегии за ИУКЗ. Въз основа на опита, придобит чрез настоящата 
Препоръка, Европейската комисия подготвя нова съвместна инициатива за интегрирани 
процеси за морско планиране и управление на крайбрежието (виж също 4.1). 
 
Примери за ИУКЗ в Европа  
 
В цяла Европа се полагат много усилия за прилагане на ИУКЗ, а от чуждия опит могат да се 
извлекат много, лесно достъпни уроци. Уебсайтът OURCOAST цели представянето на 
този опит, знанията и инструментите, които са били разработени, защо и как са 
приложени на практика. Търсенето в базата-данни може да става по: 
- Географски принцип 
- Теми (адаптация към рисковете, устойчиво ползване на ресурси, устойчив растеж) 
- Основни подходи (интеграция, участие, познания, екосистемен и технически) 

Могат да се подчертаят следните дейности в аквакултурите: 
- Координирани системи за управление на местни аквакултури за избрани ирландски водни 
басейни (CLAMS) 
- Интегрирано управление на ферми за миди и аквакултури при променящи се изходни 
условия поради промени в режима в Дания. 

                                                 
48 Препоръка 2002/413 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2002 г. относно 
въвеждането на интегрирано управление на крайбрежните зони в Европа. 



 41 

Източник: http://ec.europa.eu/ourcoast/index.cfm?menuID=3 
 
 
 
4.3  Определяне на подходящи места за развитие на аквакултурите 
 
Широко признато е, че повечето от потенциалните въздействия на аквакултурите върху 
околната среда могат да бъдат управлявани, сведени до минимум или подобрени чрез 
осъзнаване на съответните процеси и подходящо местоположение и управление на 
стопанствата.  
 
Изборът на място е критичен фактор за определяне на натиска върху околната среда, 
произтичащ от аквакултурата и за гарантиране на вписването на аквакултурата в дадена 
чувствителна зона. Това включва позиционирането на фермата по отношение на 
природните елементи от консервационен интерес, дали съоръжението е разположено на 
едно място или разпръснато в редица обекти и дали съоръжението е изложено на 
действието на природни сили (напр. силни ветрове, вълни и т.н.) или съществува конфликт 
с други ползвания на крайбрежието (напр. навигация, риболовни дейности, отдих) 
(Huntington et al. 2006). 
 
За да се разработи план или проект за устойчива аквакултура и да се сведат до минимум 
потенциалните отрицателни въздействия и дори да се засилят положителните, 
планиращите аквакултурата трябва да са напълно наясно с екологичния контекст. За да се 
осигури жизнеността на фермата, планирането на аквакултурата и изборът на площадка 
трябва да се основават на най-добрите правни, екологични, технически и социално-
икономически познания. 
 
При избора и управлението на площадката за развитие на аквакултурата, трябва да се 
вземат предвид оперативните измервания на капацитета на средата да поеме 
аквакултурата без отрицателни въздействия. При определяне на възможните локации 
трябва да се избягват райони с доказано ограничена носеща или асимилационна 
способност (IUCN 2009, Scottish Parliament 2002)49. 
 
 
Системи за събиране на личинки на миди в Натура 2000 зоните в Нидерландия 
През 2009 г. в Холандия беше разработена политика за системите за събиране на личинки от 
миди. Представителите на сектора на култивиране на миди, правителствените и 
неправителствените организации постигнаха съгласие за постепенното заместване на 
традиционните с алтернативните системи за събиране. Правителството предприе отворен 
процес на планиране заедно с всички заинтересовани страни (секторите рибарство и отдих, 
природозащитни организации, местни хора) за изготвяне на политиката за периода 2010-2013. 
Това включваше и избор на подходящи локации на системите за събиране на личинки от миди. 
Като потенциални места бяха определени около 890 хектара в Натура 2000 зоните Вадензее, 
Остерхелде и Воорделта. Освен природата, в процеса на подбор бяха разгледани и други 
интереси, свързани с отдиха, безопасността и археологията.  

Правителството предприе оценки за съвместимост на възможните локации. Оценките се 
основаваха на най-лошият възможен сценарии. Бяха изследвани въздействията на фермите за 
събиране на личинки от миди върху морското дъно, птиците и тюлените. 

Източници: 
Beleid mosselzaadinvanginstallaties 2010 t/m 2013 

                                                 
49 Съответният раздел от доклада на шотландския парламент може да бъде намерен на 
http://www.scottish.parliament.uk/business/committees/historic/x-transport/reports-02/trr02-05-vol01-
02.htm#2 
(начало точно над параграф 19). 



 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-
mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html 
Rapport C089/09: Passende Beoordeling voor mosselzaadinvang (MZI) in Nederlandse kustwateren 
http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_i
d=43669 
 
 
4.4  Ключова информация за пространственото планиране - определяне на 
конфликти на стратегическо ниво 
 
Ключът към доброто пространствено планиране е доброто познаване на географията. 
Голяма част от планирането се основава на карти, които позволяват припокриването на 
различни интереси, дейности, ресурси и т.н. на основни карти, илюстриращи физическата 
география на района и съществуващото земеползване. Това припокриване позволява да 
се вземат решения за зонирането на дадени територии във връзка с конкретни 
инвестиционни проекти. 
 
Първата стъпка при определяне на евентуалните конфликти с Натура 2000 изисква карти, 
показващи местоположението и границите на Натура 2000 зоните в рамките на определен 
географски регион и потенциалните места за разполагане на аквакултура. Така става 
възможно бързото определяне на местата, в които има по-висок риск от конфликт. 
Инструментът Natura 2000 Viewer е достъпен онлайн и може да се използва за подробни 
обзори на дадена зона (виж карето). 
 
Инструментът Natura 2000 Viewer - непосредствен достъп до Натура 2000 карти 
Европейската комисия, със съдействието на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), 
разработи нов онлайн инструмент, наречен  Natura 2000 Viewer, който дава възможност на 
потребителя да локализира и разглежда Натура 2000 зони навсякъде в ЕС с едно натискане на 
бутон. Виж: http://natura2000.eea.europa.eu/ 

Съществуват различни възможности за търсене: 
x Разглеждане на конкретна област, за да се види дали има Натура 2000 зони - например по 

крайбрежната зона. Чрез въвеждане на местоположението: напр. най-близкото село, 
картата автоматично се премества в тази област и показва всички Натура 2000 зони. 

x Локализиране на конкретна Натура 2000 зона, за която се знаят името или кода.  
x Търсене по конкретен тип местообитание или вид, защитен по Директивата за 

местообитанията и проверка дали зоните са обявени за защитата му.  
x Търсене в различна среда: карта на улицата, сателитна карта, карта на Corine Land Cover 

или биогеографска карта.  
За всяка Натура 2000 зона, идентифицирана на картата, може да се види Стандартния 
формуляр, който определя видовете и типовете местообитания, за които е обявена зоната, 
оценени са размерите на популациите и консервационния им статус, както и значението на 
тази зона за вида. Тези Стандартни формуляри са документите, официално представени на 
Комисията като част от процеса на определяне на зоните и трябва да бъдат съпоставени с 
приложенията към директивите.  
 
Пример от Natura 2000 Viewer от Атлантическото крайбрежие на Франция. В Червено са зоните 
на СЗЗ, определени съгласно Директивата за птиците, в синьо - ЗИП, определени съгласно 
Директивата за местообитанията (понякога те се припокриват) 
  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2010/01/04/beleid-mosselzaadinvanginstallaties-mzi-s-2010-t-m-2013.html
http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669
http://english.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43669
http://natura2000.eea.europa.eu/
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Подробният преглед на потенциалните конфликтни зони трябва да вземе под внимание 
чувствителността на екосистемите и местообитанията, срещащи се в съответните Натура 
2000 зони, в (или близо до) които се планира създаване на аквакултура, както и 
хидродинамичните условия в съответния район, тъй като всички те влияят значително 
върху преноса на утайки и отпадъци. 
 
Могат да се изготвят карти на чувствителните зони, които отчитат вида и възможните 
въздействия на планираните дейности, свързани с аквакултурата, вида на екосистемите и 
местообитанията, и хидродинамичните условия в района. 
 
Новата инициатива на Комисията относно морското пространствено планиране и 
управлението на крайбрежните зони (виж 4.1) има за цел, освен всичко останало, да 
подпомогне интегрирането на нуждата от разнородна информация, необходима при 
изготвянето на подобни карти за различни ползватели. За тази цел ще бъде полезен 
опитът, натрупан в Натура 2000 зоните. 
 
 
4.5  Примери за планиране на дейности по аквакултури в Натура 2000 зоните 
 
Някои правителства подкрепят доброто планиране на дейностите по аквакултурите, 
особено в територии, където такива дейности имат традиционно значение за местната 
икономика. В Шотландия, където аквакултурите се ръководят от правителството, като 
планирането на индивидуалните разработки се ръководи от местните власти, има 
подходящи примери. 
 

Шотландия: планиране на аквакултури 

Шотландското правителство има за цел да насърчава политика, която подкрепя устойчивия 
икономически растеж на аквакултурите. На всеки етап от планирането, функционирането и 
регулирането на рибното стопанство, се отчита необходимостта от високи стандарти за 
опазване на околната среда. 

Пространственото планиране на аквакултурите в Шотландия датира от края на 80-те години, 
когато първоначално се изготвят рамкови планове за рибарство, за да се запълнят някои 
пропуски в насоките за планиране на индустрията на местно ниво. Оттогава този подход е 



 

приет и от други местни власти и е усъвършенстван с течение на времето. В момента местните 
власти са и компетентен орган по отношение на развитието на рибното стопанство. Всички 
нови или промяната на стари рибовъдни съоръжения над 0.1 ха подлежат на ОВОС. 

От местната власт се изисква и да вземе предвид преките и кумулативни ефекти от 
предлаганите инвестиции върху околната среда. Това включва носещата способност 
(определена на базата на прогнозно моделиране, за да се оцени обогатяването с нутриенти и 
влиянието върху бентоса в морските ръкави и заливи), визуално въздействие и ефект върху 
ландшафта (Шотландската служба за опазване на природата е разработила ръководство за 
ландшафта), въздействие върху естествената морската среда и морското или езерно дъно, 
риска от заболяване на рибата. 

Всяка нова инвестиция (или промяна, в зависимост от това, какво включва тя) трябва и да 
получи лиценз или от Шотландската агенция за защита на околната среда, или от Морската 
администрация на Шотландия във връзка със заустванията на рибни стопанства или кораби с 
резервоари за жива риба. В допълнение, заинтересованите страни в областта на рибарството 
са разработили доброволен Кодекс за добри практики, който разглежда редица въпроси извън 
контрола на планирането, включително дизайн на клетките и оборудването, биологична 
сигурност, управление и експлоатационни практики. 

В случаите, когато има вероятност даден проект да окаже значително въздействие върху 
Специалните защитени зони, се извършва оценка за съвместимост, за да се оцени 
потенциалното въздействие върху природните дадености, преди компетентния орган да вземе 
решение. Лох Сунарт е пример за рамков план за аквакултура, който включва морски СЗЗ50. 

Напоследък се правят опити за разработване на по-интегрирани планове, които да обхващат 
аквакултурата заедно с други дейности и да се разширяват в морската среда. Подробни 
планове, като тези за тесния залив Мул или ръкавът Файн опитват да очертаят възможното 
разширяване на аквакултурите, въз основа на картирането на ограниченията. Това се оказва 
по-трудно при планове, обхващащи по-големи площи (като тези за Шетландските острови). 

 
Други примери за подобни интегрирани планове са: 
x Пилотен проект за морско планиране в Мул: общи политики за аквакултури, локални 

политики за аквакултури; 
x План за ИУКЗ за Лох Файн; 
x Пилотен проект за морско планиране на Шетландските острови. 

По-подробно планиране на регионално равнище се ръководи от Националния морски план, 
което води до по-голяма яснота при вземането на решения за морската среда. В допълнение, 
Местните планове за развитие предоставят съвети за местата, подходящи за развитие на 
аквакултурата и територии, където такова развитие може да бъде ограничено. 
 
 
Планът за избор на площадки за аквакултури в Югозападна Финландия и Сатакунта е 
пример за регионално планиране. Планът за избор на места е подготвен от 
представителна регионална експертна работна група, с делегати от аквакултурната 
индустрия, екологичните и риболовни власти, регионални организации за планиране и 
изследвания. 
 
Финландският план за избор на площадки за аквакултури 

Целта на националния план за избор на места за аквакултури е да насочи новите рибовъдни 
стопанства към районите, които са подходящи от гледна точка на околната среда, както и от 
позицията на ползватели на рибарниците и крайбрежието. Работната група за Югозападна 
Финландия и Сатакунта използва инструмента за пространствено планиране на ГИС, за да 
определи подходящи зони за развитието на аквакултури. Изключени са неподходящите водни 

                                                 
50 За допълнителна информация: http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-
0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf 

http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf
http://www.highland.gov.uk/NR/rdonlyres/9676B889-D077-4B70-8706-0AF9EBAE3720/0/loch_sunart_september_2004.pdf


 45 

площи по крайбрежието, като е оставен буфер свързан с дълбочината на морето, наличието на 
летни къщи, водни пътища, защитени зони и др. 

  
 
В предварителния план за избор на площадки за рибните стопанства са изключени 
териториите на националните паркове. Нещо повече, работната група предложи да не се 
създават нови рибовъдни стопанства без пълни проучвания в Натура 2000 зоните с подводни 
рифове (СКЗ/ Директива за местообитанията), ако дълбочината е под 20 метра. Освен това, 
беше създадена буферна зона от 500 метра през гнездовия период специално за важните за 
птиците - зони от Натура 2000 (СЗЗ места / Директива за птиците). 

Голямата буферна зона намалява вероятността рибовъдните ферми да повлияят значително 
върху природните ценности, защитени в Натура 2000 зоните. Въпреки това, се преценява 
необходимостта от оценка за съвместимост при всяко искане на лиценз за производство. 
Рибарниците могат да прилагат лицензи за производство във водните зони, които не са 
идентифицирани в плана за избор на място за аквакултури. Ако такова място попада в Натура 
2000 зона, се изискват подробни оценки в подкрепа на кандидатстването. 
 
 



 

5.  ПОЕТАПНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЛАНОВЕ И 
ПРОЕКТИ ЗА АКВАКУЛТУРИ, СВЪРЗАНИ С 
НАТУРА 2000 

 
x Директивата за местообитанията (Чл. 6) определя редица предпазни мерки, които трябва 

да се прилагат за планове и проекти, които вероятно ще окажат значително въздействие 
върху Натура 2000 зона. Първата стъпка е да се определи дали даден план или проект може 
да окаже значително въздействие върху дадена зона. В този случай се пристъпва към 
Оценка за съвместимост (ОС). 

 
x Целта на ОС е да оцени въздействието на даден план или проект върху целите за опазване 

на зоната, сам по себе си, или в комбинация с други планове или проекти. Заключенията 
трябва да позволят на компетентните органи да установят дали планът или проектът 
биха повлияли неблагоприятно върху целостта на съответната зона. 

 
x Оценката за съвместимост трябва да разгледа всички потенциални въздействия и натиск 

върху природозащитните интереси на зоната. Оценката за съвместимост трябва да се 
съсредоточи върху видовете и местообитанията, които са предмет на опазване в 
съответната зона от Натура 2000, както и всички елементи от съществено значение за 
функционирането и структурата на зоната. 

 
x ОС се изготвя за всеки отделен случай, като на всеки етап от оценката се прилагат 

определени експертни познания. Преценката за въздействията трябва да се основава на 
възможно най-добрите научни данни, експертни преценки и теренни проучвания, в 
зависимост от нуждата. 

 
x  Резултатът от ОС е задължителен по закон. Ако не може да се установи, че няма да има 

неблагоприятни последици за целостта на Натура 2000 зоните, дори и след въвеждането на 
мерки или условия за смекчаване в разрешителното за инвестицията, планът или проектът 
не могат да бъдат одобрени, освен ако не се задейства процедурата за дерогация по Чл. 
6(4). 

 
 
5.1  Член 6 от Директивата за местообитанията 
 
Чл. 6 от Директивата за местообитанията задава разпоредби, които уреждат опазването и 
управлението на Натура 2000 зоните и определя връзката между опазването и 
земеползването. Параграф 1 изисква установяването на необходимите консервационни 
мерки и е фокусиран върху положителни и проактивни действия. Параграф 2 изисква в 
рамките на Натура 2000 зоните да се избягва влошаването на местообитанията и 
сериозното безпокойство на видовете. 
 
Параграфи (3) и (4), от своя страна, определят редица процедурни и предпазни мерки, 
които трябва да се прилагат за планове и проекти, които вероятно ще окажат значително 
въздействие върху Натура 2000 зона. Процедурата е разработена за да: 

x Оцени напълно въздействието на плановете или проектите, които вероятно ще 
окажат значително отрицателно въздействие върху Натура 2000 зона, посредством 
Оценката за съвместимост; 

x Установи чрез Оценката за съвместимост, дали въздействието ще се отрази 
неблагоприятно на целостта на зоната, и ако това е така, дали планът на проекта все 
още може да бъде одобрен, ако се въведат някои смекчаващи мерки или условия, 
които премахват или минимизират до незначително ниво неблагоприятните 
въздействия върху зоната; 

x Осигуряване на механизъм за одобряване, при изключителни обстоятелства, на 
планове или проекти, които дори след въвеждането на мерки за смекчаване, имат 
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неблагоприятен ефект върху Натура 2000 зоната, ако тези планове или проекти се 
считат за необходими поради съображения от първостепенен обществен интерес и 
не съществуват подходящи алтернативни решения (виж Чл. 6.4). 

 
Чл. 6(3) и (4) от Директивата за местообитанията: 
 
x 6(3). Всеки план или проект, който не е пряко свързан или необходим за управлението на 

зоната и има вероятност да повлияе значително върху нея, самостоятелно или в 
комбинация с други планове или проекти, подлежи на Оценка за съвместимост на 
последиците за конкретната зона или нейните цели за опазване. В зависимост от 
заключенията от оценката за последиците за зоната и при спазване на разпоредбите на 
параграф 4, компетентните национални органи съгласуват плана или проекта само след 
като установят, че той няма да повлияе неблагоприятно на целостта на зоната, 
евентуално след получаване на становището на широката общественост. 

 
x 6(4). Ако въпреки отрицателната оценка за въздействията върху зоната, и ако няма 

алтернативни решения, и даден план или проект трябва да се осъществи по причини от 
първостепенен обществен интерес, включително такива от социален или икономически 
характер, държавите-членки трябва да предприемат всички възможни компенсаторни мерки, 
които да гарантират единството на Натура 2000 мрежата. Те трябва да информират 
Комисията за предприетите компенсаторни мерки. Когато съответната зона опазва 
приоритетен тип природно местообитание и/или приоритетен вид, единствените 
съображения, които могат да се изтъкнат, са тези, свързани с човешкото здраве или 
обществената безопасност, или такива с благоприятни последици от първостепенно 
значение за околната среда, или такива, съобразени със становище на Комисията за други 
императивни съображения от по-висш обществен интерес. 

 
 
5.2  Кога е приложима процедурата по Член 6? 
 
Процедурата за оценка и даване на разрешение съгласно Чл. 6(3) и (4) се прилага за всяка 
дейност (или промени в такава), която: 
a) Не е пряко свързана или необходима за управлението на Натура 2000 зоната; 
b) Вероятно ще има значително въздействие, самостоятелно или в комбинация с други 

планове или проекти, предвид целите за опазване на зоната. 
 
Това обхваща: 
x Планове или проекти, които засягат обекти, класифицирани съгласно Директивата за 

птиците и обекти, определени или предложени да бъдат определени съгласно 
Директивата за местообитанията (и двете са част от мрежата Натура 2000)51; 

x Планове, които служат като рамка за съгласуване на планове за развитие и 
индивидуални проекти. Това гарантира, че потенциалните въздействия върху Натура 
2000 зоните са взети предвид, както на ниво стратегическо планиране, така и на ниво 
отделен проект52; 

x Планове или проекти в и извън Натура 2000 мрежата, ако има вероятност те да имат 
значителен ефект върху нея (например проект, разположен нагоре по течението на 
дадена зона може да има значителен ефект върху видовете и местообитанията надолу 
по течението в тази Натура 2000 зона и обратно)53; 

                                                 
51 По отношение на потенциалните СЗЗ (IBA) Чл. 6(3) – (4) не е приложим, но се прилага Чл. 4(4) от 
Директивата за птиците. Зони, които не са класифицирани като СЗЗ, но трябва да бъдат 
класифицирани като такива, продължават да попадат в обхвата на режима, уреден в Чл. 4(4), първо 
изречение от Директивата за птиците [Basses Corbières, C-374/98]. По отношение на потенциалните 
пЗЗО: от държавите-членки се изисква да предприемат мерки за опазване, които са подходящи от 
гледна точка на природозащитната цел на Директивата, с цел защита на съответните екологични 
характеристики на зоните на национално ниво [Dragaggi, C-117/03; Bund Naturschutz, C-244/05]. 
52 Дело C-6/04: 20 октомври 2005 г. 
53 Дело C-98/03, параграф 32: "…В определението на мерките, които подлежат на оценка на 
последствията, директивата не прави разлика между мерките, предприети в или извън зоната" 



 

x Дейностите по аквакултурите, които са били разрешени преди определянето на 
мястото като Натура 2000 зона, трябва да бъдат подложени на оценка за въздействие 
върху зоната, доколкото дейностите представляват проект и има вероятност да окажат 
значително въздействие върху зоната, в която те продължават след обявяването й54. 
Това се отнася и за разрешения за развитие на аквакултурата, които въвеждат нови 
елементи или при които се променя управлението (напр. интензификация). 

 
 
5.3  Поетапна процедура 
 
Процедурата, описана в Чл. 6(3) и 6(4) трябва да следва определен ред. Всеки етап 
определя дали са необходими следващи стъпки в процеса. Например, ако след проверката 
се заключи, че няма да има отрицателни последици за Натура 2000 зоната, тогава планът 
или проектът може да бъде одобрен, без да е необходима допълнителна оценка. 
 
Следващата диаграма (Фигура 7) показва как се прилагат етапите и как се вземат решения 
за разрешаване или отхвърляне на даден план или проект. Следващите части в тази глава 
разглеждат всеки от етапите, които трябва да се предприемат като част от процеса по Чл. 
6(3). 
 
Става ясно, че процесът на вземане на решения се основава на принципа на 
предпазливостта. Акцентът е върху обективното доказване, с надеждни подкрепящи 
аргументи, че няма да има неблагоприятни последици за интегритета на Натура 2000 
зоните55. Липсата на научни данни или информация за потенциалния риск или значимостта 
на въздействията не може да бъде причина за продължаване на плана или проекта. 
 
 

ЕТАП 1. ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА 
 
5.4  Кога се изисква Оценка за съвместимост (ОС)? 
 
Смисълът на първия етап е да определи дали е нужна ОС. Ако със сигурност може да се 
докаже, че планът или проектът, самостоятелно или в комбинация с други планове или 
проекти, няма да има значително въздействие, то те могат да бъдат одобрени без по-
нататъшна оценка. 
 
5.4.1  Събиране на информация за плана или проекта и за Натура 2000 зоната(ите) 
 
Проверката обикновено се извършва от институцията, отговорна за приемането на 
плановете или одобряването на инвестиционните заявления и/или природозащитните 
власти. Най-често те търсят съдействие и базират оценката си на информацията, 
получена от инвеститорите, екологичните власти или експертите, наети по договор. 
Сътрудничеството с природозащитните власти е от решаващо значение, тъй като те могат 
да предоставят цялата необходима информация за Натура 2000 зоните, която трябва да 
се вземе предвид на този етап. 
  

                                                 
54 Виж Решение на СЕО по дело C-226/08 (Papenburg). „Дейности по поддръжката, разрешени от 
националното право преди изтичането на срока за транспониране на Директивата за 
местообитанията, трябва, тъй като по същество са проект и има вероятност да окажат значително 
въздействие върху зоната, трябва да бъдат подложени на оценка за въздействията, ако 
продължават след включването на зоната в списъка на ЗКИ, съгласно Чл. 4(2) от Директивата“. 
55 Виж Решение по дело Waddensea на Съда на Европейските общности C-127/02 
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Фигура 7: Схема на процедурата по Чл. 6(3) – (4) 
 
 
 
 
 

 

ИП е пряко свързана или необходима за 
управлението на зоната за целите на 

опазването? 

Вероятно ли е ИП да има значително 
въздействие върху зоната? 

Оценете последиците за целите на 
опазването на зоната. 

Може ли да се заключи, че ИП няма да повлияе 
неблагоприятно върху целостта на зоната? 

Има ли алтернативни решения? 

Преформулирайте ИП 
 

С мерки за смекчаване 
на последиците 

или 
Предложете нов план 

или проект 

На територията на зоната има ли 
приоритетно местообитание или вид? 

Има ли „наложителни 
съображения за по-висш 

обществен интерес“? 

Има ли съображения за човешкото 
здраве, за безопасност, или важни ползи 

за околната среда? 

Разрешението може  
да бъде дадено 

при условие, че са 
предвидени адекватни 

компенсационни мерки и 
Комисията е информирана. 

Разрешението може  
да бъде дадено 

с „наложителни съображения за по-
висш обществен интерес“, след 

консултация с Комисията. 
Трябва да се предвидят 
компенсационни мерки. 

Разрешението може 
да бъде дадено. 

Не трябва да се 
дава разрешение. 

Да Не 

Да Не 

Не 

Да Не 

Не 

Не Да 

Да Да Не Не 

Етап 1: Проверка 

Етап 2: Оценка за съвместимост 

Етап 3: Дерогация - член 6(4) 

Да 



 

За да се извърши предварителната оценка, трябва да се събере достатъчно информация, 
както за плана или проекта за аквакултурата, така и за зоната(ите) от Натура 2000, която 
може да бъде засегната. Ако става дума за план или проект, информацията трябва да 
включва данни за местоположението на стопанството и свързаните с него инфраструктури 
във връзка със зоната(ите) от Натура 2000, както и подробности за времето и 
продължителността на всяка, планирана дейност за всеки стадий от проектния цикъл, т.е. 
строителство, експлоатация, поддръжка и др. 
 
Трябва да се събере информация за типовете местообитания и видовете, за които е 
обявена зоната(ите), както и за общите цели за опазване за зоната(ите) (виж подробности 
в част 5.5). Част от тази информация се съдържа в Стандартните формуляри за Натура 
2000 или в заповедите за обявяване и плановете за управление на зоната, когато има 
такива. 
 
Стандартни формуляри за Натура 2000 

Стандартният формуляр, който се изготвя за всяка Натура 2000 зона, съдържа информация за 
защитените типове местообитания и видове на ЕС, за които се обявява зоната (често 
наричани „целеви характеристики“) и дава обща оценка на състоянието на всеки вид или тип 
местообитание (по скала от А до Г). Той предоставя информация за площта, 
представителността и консервационния статус на местообитанията в зоната, както и за 
общата оценка на значението на зоната за опазване на съответните типове природни 
местообитания. Видовете, опазвани в зоната, се описват с информацията за техните 
популации, състояние (постоянен, при размножаване, зимуване, миграция) и за значението на 
зоната за въпросните видове. 
 
Природозащитни мерки и планове за управление 

За Специалните Консервационни Зони държавите-членки трябва да формулират необходимите 
консервационни мерки, включващи, ако е необходимо, съответните планове за управление, 
специално разработени за дадената зона или интегрирани в други планове за развитие, както и 
съответните законови, административни или договорни мерки, които отговарят на 
екологичните изисквания на типовете естествени местообитания от Приложение I и видовете 
от Приложение II, срещащи се в зоната. 
 
Когато се разработват планове за управление на Натура 2000, те следва да съдържат 
информация за целите за опазването на зоните, местоположението и състоянието на 
видовете и местообитанията в зоните, заплахите за тях и съответните мерки за опазване, 
необходими за подобряване на техния природозащитен статус, които могат да се използват на 
етап на Предварителна преценка и Оценка за съвместимост. 
 
Струва си да припомним, че първоначалната преценка на този етап не е същата, като 
пълноценна Оценка за съвместимост - тук се изисква само достатъчно информация, за да 
се реши дали има вероятност да има значително въздействие или не. 
 
Особено препоръчително е информацията за Натура 2000 зоната да се събере преди 
разработването на проекта (т.е. дори преди етапа на предварителното проучване), така че 
при подготовката на инвестиционното предложение да бъдат определени и взети предвид 
възможните заплахи по отношение на дивата природа. Това би могло, например, да 
повлияе на избора на място за аквакултурата, както и вида на съоръженията, така че да се 
разработват само най-подходящите места. 
 
Също така е много полезно, в началните етапи, преди предварителния преглед 
инвеститорите да обсъдят идеите си с националните органите по планиране и с 
институциите, отговарящи за опазване на природата, за да разберат по-добре 
потенциалните екологични ограничения пред проекта и как биха могли да ги избегнат. Това 
би могло да помогне за определяне на всички потенциални проблеми, които заслужават 
внимание, както и всички пропуски в научните познания, които биха изисквали 
допълнително проучване преди одобряването на плана или проекта. 
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Опитът показва, че солидните предварителни изследвания и консултации, още преди да 
започне разработването на инвестиционното предложение, позволяват да се спести време 
и разходи, вложени в неподходящи места. 
 
Основни стъпки на ниво предварителна оценка: 
 
x Определете географския обхват и основни характеристики на плана или проекта. 
x Определете Натура 2000 зоните, които могат да бъдат засегнати от плана или 

проекта. 
x Определете целевите характеристики на засегнатите Натура 2000 зони (т.е. 

местообитания и видове, за които те са определени) и целите за опазването на 
местата. 

x Определете кои видове и местообитания биха били засегнати от планираните 
дейности. 

x Анализирайте други планове или проекти, които в комбинация с планираните 
дейности, биха могли да имат значително влияние върху Натура 2000 зоните. 

x Анализирайте всички възможни взаимодействия между дейностите по плана или 
проекта, самостоятелно или в комбинация с други планове или проекти, и целевите 
характеристики, екологичните функции и процеси, които ги обуславят. 

x Определете дали има вероятност от значителни въздействия, обосновете 
заключението и запишете окончателното решение на етап предварителна оценка. 

 
 
5.4.2  Определяне дали планът или проектът „вероятно ще имат значително 
въздействие“ 
 
Оценка за съвместимост се изисква само за онези планове или проекти, които „… 
вероятно ще имат значително въздействие ...“. Следователно първата стъпка е да се 
определи кои от видовете и местообитанията, за които е определена Натура 2000 
(целевите характеристики), могат да бъдат значително засегнати от планираните 
дейности. 
 
Трябва да се определят всички възможни въздействия от планираните аквакултури, били 
те директни (напр. утаяване на морското дъно) или предизвикани в по-голям мащаб (напр. 
обогатяване с хранителни вещества), които могат да имат значителни въздействия върху 
целите за опазване в Натура 2000 зоната, както и да се отчетат чувствителността и 
уязвимостта на съответните видове и местообитания към тях, за да се оцени риска от 
значителни въздействия. 
 
Акцентът е върху „вероятността“, а не потвърждаването на въздействията. Това означава, 
че се прилага принципа на предпазливостта. Трябва да се определи кои компоненти на 
биоразнообразието (местообитания, видове, екологични процеси) могат да бъдат 
засегнати, като се отчита чувствителността им по отношение на планираните дейности. 
Ако според предварителната оценка има основания за безпокойство, или когато има 
съмнение дали въздействията могат да бъдат значителни или не, се преминава към 
Оценка за съвместимост, което е гаранция за обстойното изследване на проблема. 
Липсата на информация или данни не може да се използва като причина за отказ на 
Оценка за съвместимост56. 
 
Значимостта на въздействията е свързана с целите за опазване на зоната и зависи от 
степента на въздействието и чувствителността или уязвимостта на местообитанията и 
видовете към потенциалния натиск и въздействие на аквакултурата. Степента, в която 
конкретна зона е засегната, варира в зависимост от видовете и местообитанията в района, 
и от вида на въздействието. Трябва да се отчита и ефекта върху други видове и 

                                                 
56 Решение на СЕД C-127/02 Waddensea, точка 43 и др. сл .: 



 

местообитания, които имат значение за видовете и местообитанията, за които е обявена 
зоната (напр. като източник на храна, място за размножаване или убежище и т.н.), и които 
затова са включени в целите за опазване. При оценката на потенциалните въздействия на 
даден план или проект, значимостта им трябва да се установи и в светлината на 
характеристиките и специфичните условия на околната среда на засегнатата зоната57. 
 
Анализът на чувствителността на морските местообитания е в центъра на вниманието на 
съвременни проекти и проучвания, които имат отношение към това ръководство. 
Информационната мрежа за живот в моретата (MarLIN), инициатива на Морската 
биологична асоциация на Обединеното кралство, е оценила чувствителността на 
местообитанията по крайбрежието на Великобритания и Ирландия към различни 
въздействия58. 
 
Неотдавнашно проучване в Ирландия оцени потенциалния натиск, свързан с човешките 
дейности върху местообитанията на морското дъно (Crowe et al. 2011)59. То включва 
систематичен литературен обзор и консултации с опитни експерти и анализира 
издръжливостта на местообитанията на морското дъно към потенциални въздействия, 
различаващи се по степен и качество, както и вероятното време за възстановяване 
(устойчивост). 
 
Във връзка с чувствителността на видовете и местообитанията към въздействията на 
аквакултурата, някои страни (напр. Франция и Обединеното кралство) публикуваха 
ръководства в помощ на определянето на възможните отрицателни ефекти на 
рибовъдството върху някои местообитания и видове от Директивите за местообитанията и 
птиците. Други национални инициативи предоставят полезни инструменти и информация в 
подкрепа на опазването на морските видове и местообитанията, устойчивото управление, 
защитата и планирането. Съответните източници на информация са включени в 
Приложение 2. 
 
5.4.3  Оценка на потенциалния риск от кумулативен ефект с други планове и 
проекти 
 
Предварителната оценка се прилага за отделни планове или проекти, или в комбинация с 
други планове или проекти. Възможно е даден проект за аквакултура да няма значително 
въздействие, но ако се разглежда в комбинация с други планове или проекти в района 
(други рибни стопанства или инвестиции), може да се проявят значителни кумулативни 
ефекти. На този етап трябва да се идентифицират други планове или проекти, които биха 
могли да имат комбинирано въздействие върху зоната с оценявания проект. 
 
Географският мащаб, в който трябва да се разглеждат кумулативните ефекти, зависи от 
точните обстоятелства и мащаб на плана или проекта, който се проучва, но трябва да 
обхваща достатъчно голяма площ, за да обхване всички кумулативни ефекти. Съответните 
органи за опазване на природата могат да помогнат при определяне на плановете/ 
проекти, които трябва да се разгледат като част от теста за комбинация. 
 
 
5.4.4  Записване на решението за преценка  
 
Тъй като предварителната оценка се изисква по закон, трябва да се опише обосновката на 

                                                 
57 Дело C-127/02, точки 46-48 
58 MarLIN 2005. Информационна мрежа за живот в моретата: Подпрограма за ключова информация 
за биологията и чувствителността [on-line]. Морска биологична асоциация на Обединеното кралство. 
Налична на: http://www.marlin.ac.uk 
59 Рамка за управление на дънни местообитания в близост до Специални консервационни зони. 
Tasman P. Crowe, Jayne E. Fitch, Chris L. J. Frid & Paul J. Somerfield. Доклад за Министерството на 
околната среда, наследството и местното управление, Ирландия. Април 2011 г. 

http://www.marlin.ac.uk/
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окончателното решение е дали да се извърши или не Оценка за съвместимост, която 
предоставя достатъчно информация за заключението. 
 
Ако заключението е, че няма вероятност да настъпят значителни въздействия върху 
Натура 2000 зоните, няма нужда от по-нататъшно действие. Когато изводът е, че 
планираните дейности вероятно имат значително въздействие върху обекта, етапът на 
предварителна оценка може да допринесе и за определяне на въпросите, които да бъдат 
разгледани подробно в Оценката за съвместимост. 
 



 

ПРИМЕР ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАЧИМОСТТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ („ТЕСТ ЗА ЗНАЧИМОСТ“) 
Отглеждане на личинки от миди в европейската морска зона Уош и Северен Норфолк (СКЗ), Англия 
Оценката на въздействията на дейностите по отглеждане на миди разглежда етапите на отглеждане и събиране на миди, но не и на етапа на събиране на личинки, който е 
предмет на друга процедура. Проверката на значимостта на въздействието (ПЗВ) е подготвен от службата, съветваща инвеститорите и е изпратен до природозащитните 
служби (Природна Англия). ПЗВ стига до заключението, че отдаването под наем на територии за култивиран на черупчести не е нужно за целите на управлението за 
природозащита и че то може да има съществено влияние върху зоната. Специфичните проблеми са: промени в нивата на нутриентите (голямата допълнителна биомаса 
от миди в сравнение с естественото ниво) и насищане на естествените биотопи чрез покриване на дъното с култивирани миди легла или нарушени и повторно слегнали се 
утайки. Таблицата по-долу представя обобщение на някои от потенциално засегнатите елементи, съответните консервационни цели за тези елементи и потенциалните 
въздействащи механизми за ефектите от дейностите по отглеждане на миди. Тя показва въпросите, които трябва да бъдат разгледани подробно в Оценката за 
съвместимост, въз основа на съветите на Природна Англия за този преглед. 

Консервационни 
характеристики 

Възможни 
механизми за 

въздействие от 
култивирането на 

миди 

Значими: да се вземат предвид при пълна Оценка за 
съвместимост 

Подходящи цели за опазване 
(рамка) 

Приливни 
тинести и 
пясъчни наноси 

Физическо 
унищожаване чрез 
насищане с 
органика 
 
 
 
Физическо 
увреждане чрез 
абразия 
 
Биологично 
безпокойство чрез 
селективна 
интродукция на 
видове 

Да, приливната зона е потенциално загубена чрез 
насищане с органика поради отглеждането на черупчести 
организми е незначима в сравнение с общата площ на 
приливната част на зоната, но трябва да се отчете делът 
на отделните засегнати биотопи  
Не, няма потенциал за значителни увреждания чрез 
абразия, тъй като драгите за миди изстъргват мидите от 
повърхността на псевдо-фекалиите, но не засягат 
приливния субстрат. 
Не: Mytilus edulis се среща естествено в този по-тип  
Наличието на миди увеличава разнообразието на 
повърхностната фауна, макар че култивираните миди на 
дъното имат по-малко разнообразие от естественото 
дъно (не е даден лиценз за култивиране в зони с 
естествен миден субстрат). 

Състав на биотопите в крайбрежните седименти - поддържане на 
разнообразието от биотопи от всеки под-тип (тиня, тинест пясък, 
пясък и чакъл), което позволява естествената сукцесия/ позната 
циклична промяна. 
Характер на седимента (тип седимент) - поддържане на 
разпространението на тиня, тинест пясък, пясък и чакъл, което 
позволява естествената сукцесия/ позната циклична промяна. 
Обхват на характерните биотопи 
Разпространение на биотопите в крайбрежните седименти - 
поддържане на разнообразието от биотопи от всеки под-тип (тиня, 
тинест пясък, пясък и чакъл), което позволява естествената 
сукцесия/ позната циклична промяна.  
Видове: състав на характерните биотопи 

Субприливни 
пясъчни брегове 

Физическо 
унищожаване чрез  
насищане с 
органика 
 
 
Физическо 
разрушаване чрез 
абразия 
 
 
 

Да, приливната зона е потенциално загубена чрез 
насищане с органика поради отглеждането на черупчести 
организми е незначима в сравнение с общата площ на 
субприливната част на зоната, но това изисква 
допълнителна преценка, при пълната оценка.  
Не, няма потенциал за значителни увреждания чрез 
абразия, тъй като драгите за миди изстъргват мидите от 
повърхността на псевдо-фекалиите, но не засягат 
приливния субстрат. 
Култивираните миди са разположени в приливни зони с 
много малко преливане в съседни плитки субприливни 
такива. 

Обхват - без промяна в обхвата на субприливните местообитания  
Разпространение - поддържане на модела на разпространение на 
преобладаващите местообитания по цялата зона (в рамките на 
функцията „Големи плитки морски ръкави и заливи“) 
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Биологично 
безпокойство чрез 
селективна 
интродукция на 
видове 

Не: Mytilus edulis се среща естествено в този по-тип  
Наличието на миди увеличава разнообразието на 
повърхностната фауна, макар че култивираните миди на 
дъното имат по-малко разнообразие от естественото 
дъно (не е даден лиценз за култивиране в зони с 
естествен миден субстрат). 

Големи плитки 
морски ръкави и 
заливи 

Промени в 
обогатяването с 
нутриенти/ органика 

Да: Има потенциал за значителни промени в нивата на 
нутриентите заради наличието на голяма допълнителна 
биомаса от филтриращи и миди отделящи фекалии/ 
псевдо-фекалии в сравнение с естествените нива. 
Потенциална конкуренция за храна с естествените 
популации от миди. Степента и въздействията на 
промените изискват по-нататъшна преценка при пълната 
оценка. 

Качеството на водата - целевите стойности следва да отговарят на 
съответните национални или международни стандарти, както е по-
уместно. Ако има достатъчно данни от  съответното място за 
определяне на фоновото ниво, може да се установят специфични 
за зоната цели. 

Обикновен тюлен Физическо 
унищожаване чрез  
Насищане с 
органика 
Безпокойство чрез 
шум или визуално 
присъствие 
 

Насищане - Да, приливната зона, е потенциално изгубена 
чрез насищане с органика поради отглеждането на 
черупчести, незначима е в сравнение с общата площ на 
приливната област на зоната, но трябва да се вземе 
предвид делът на засегнатите тюленови лежбища. 
 
Безпокойство - Не: ненатрапчивият характер на 
култивирането, привикването на тюлените към човешката 
дейност, и разполагането на културите от мидите далеч 
от известните лежбища, означава, че няма вероятност 
култивирането да причини значително безпокойство 

Обхват (разпространение на линеещите тюлени в зоната) - 
стабилна или нарастваща площ на използване в рамките на зоната 
 
Популация - стабилен или нарастващ брой тюлени в зоната. 

Рифове от 
Sabellaria 
spimulosa 

Физическо 
унищожаване чрез 
насищане с 
органика 
 
 
Физическо 
разрушаване чрез 
абразия 

Да, възможно е културите с миди да не се отпускат в или 
в близост до райони, където се среща Sabellaria 
spimulosa. Въпреки това, възможността от пренасищане 
на Sabellaria spimulosa рифа в рамките на зоната в 
резултат на нарушения и повторно утаяване на 
седименти, в резултат от отглеждането на черупчести 
организми, се нуждае от допълнителна оценка в пълната 
оценка. 
Не, културите с миди не се отпускат в или в близост до 
райони, където се среща Sabellaria spimulosa. 

Обхват - няма промяна в обхвата на рифовете от Sabellaria 
spimulosa, което позволява естествената сукцесия/ позната 
циклична промяна. 

Видове от СЗЗ 
 
Неразмножаващи 
се птици, 
неразмножаващи 
се птици от 
приложение I, 
неразмножаващи 
се 

Безпокойство чрез 
шум или визуално  
присъствие 
Биологично 
безпокойство чрез 
селективно 
премахване/ 
интродукция на 
видове 

Не - Тофтс, Роджър, Тииф и Хъл Сендс са ключови зони 
за птиците, но няма доказателства, че създаването на 
култури или драгирането на миди, или пешеходните 
инспекции имат значително отрицателно въздействие 
върху видовете в СЗЗ. 
Не: Mytilus edulis се среща естествено в зоната. 
Наличието на култивирани миди осигурява допълнително 
храна за видовете от СЗЗ, хранещи се с миди, както и на 
птиците, хранещи се със свързаната с тях епифауна. 

Обхват на местообитанието - няма намаляване на обхвата спрямо, 
установената фонова стойност, подложена на естествени промени.  
 
Размер на популацията (неразмножаващи се птици, 
неразмножаващи се птици от Приложение I, неразмножаващи  се 
струпвания от > 20 000 водолюбиви птици) - популациите не 
намаляват с 50% или повече от установените фонови нива. 



 

> 20 000 
водолюбиви 
птици 

Този преглед не разглежда произхода на мидите от 
семена (тъй като този аспект не се регулира от FAO). 



 57 

 

ЕТАП 2. ПРИЛАГАНЕ НА ОЦЕНКАТА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ 
 
5.5  Целта на Оценката за съвместимост 
 
Целта на оценката за съвместимост (ОС) е да прецени последиците от плана или 
проекта по отношение на целите за опазване на зоната, като се вземат предвид всички 
кумулативни въздействия, които произтичат от съчетаването на този проект с други 
планове и проекти. ОС трябва да предшества решението за одобрение и да позволи на 
компетентните власти да установят дали планът или проектът няма да повлияят 
неблагоприятно на целостта на зоната. 
 
Компетентните власти са задължени да гарантират извършването на ОС. В този 
контекст, може да се изисква от инвеститора да предостави цялата необходима 
информация на компетентните власти, така че те да могат да вземат напълно 
информирано решение. При това компетентните власти могат също да събират 
информация и от други източници. 
 
Понятието „съвместимост“ по същество означава, че оценката трябва да служи на 
целта на Директивите за местообитанията и птиците - т.е. опазването на видовете и 
типовете местообитания от европейско значение, обхванати от двете директиви в 
контекста на целта за опазване на Натура 2000 и че оценката трябва да бъде 
мотивирано решение - т.е. да даде обосновка на последващото решение. 
 
В това отношение е важно да припомним, че за разлика от ОВОС или СЕО, резултатът 
от Оценката за съвместимост е правно обвързващ за компетентния орган и определя 
окончателното му решение. Следователно, ако не може да се установи, че няма 
неблагоприятни последици за целостта на Натура 2000 зоната, дори след въвеждането 
на мерки за смекчаване, тогава планът или проектът не следва да се одобрят, освен ако 
не се задействат условията на Чл. 6(4). Това важи и при съмнения за въздействията. 
 
 
Етапи на Оценката за съвместимост на планове и проекти за аквакултури 
 
5.5.1  Определяне на обхвата и фокуса на оценката: определяне на фоновото 
ниво и събиране на допълнителна информация  
 
Оценката за съвместимост трябва да се фокусира върху възможните въздействия на 
плана или проекта върху типовете местообитания и видовете, за които е обявена 
Натура 2000 зоната. Това следва да включва и всички непреки въздействия върху тези 
видове и / или типове местообитания, например върху поддържащите ги екосистеми и 
естествени процеси. Определянето на обхвата ще гарантира, че ОС е фокусирано и 
дава ясни правила за оценка на потенциалните отрицателните въздействия на проекта 
за аквакултура върху природозащитната цел на Натура 2000 зоната(ите). Целта е да се 
определи кои въздействия трябва да обхване ОС и да се гарантира, че цялата 
информация, необходима за да се оценят въздействията е събрана. 
 
Условията за анализ на въздействието следва да бъдат съгласувани с властите, за да 
се подобри ефективността на оценката и да се опрости процеса. На този етап е полезно 
и да се определи територията за изследване; има определени инструменти за 
моделиране за да се прогнозират ефектите от възможните въздействия на 
аквакултурите (например утаяване, обогатяване с нутриенти), като се вземат предвид 
местните условия (напр. течения, дълбочина и др.). 
 
Този етап се основава на вече е събраната по време на проверката информация, като 
на този етап, трябва да се попълнят доколкото е възможно пропуските в познанията 
също трябва да бъдат попълнени, за да може оценката да има солидна научна основа. 



 

Солидните изходни данни са от жизненоважно значение, тъй като ОС трябва да 
може да гарантира, че предложението няма да засегне целостта на дадената зона.  
 
Необходимата за ОС информация, и кой трябва да предостави информацията 
 
Информацията за плана или проекта трябва да съдържа подробности за всички елементи, 
от значение за оценката, включително: 
- Информация за всички дейности, свързани с развитието на аквакултурата  
- Карти с точното разположение на всички дейности, свързани с аквакултурата и 

свързаните операции (във връзка с Натура 2000 зоните в дадената област); 
- Подробности за изпълнението, продължителността и графика за всички дейности, по 

аквакултурата (строителство, експлоатация и поддръжка, събиране на продукцията и 
др.) 

- Подробности за мерките за смекчаване, които ще се прилагат по отношение на 
потенциалните въздействия. 

Тази информация обикновено се предоставя от инвеститорите. 
 
Информацията за Натура 2000 зоната трябва да съдържа подробни данни за следното:  
- Целите за опазване на зоната и определените за това мерки, включително плановете за 

управление и др.;  
- За всеки тип местообитание и вид, за които е обявена зоната и достоверни карти на 

местоположението им в зоната във времето (напр. в рамките на годишен жизнен цикъл);  
- Оценка на обхвата и качеството на местообитанията и видовете в обекта; 
- Данни за използването на зоната за хранене, размножаване, почивка, временно 

пребиваване или зимуване, от съответните видове;  
- Данни за представителността и природозащитното състояние на местообитанията и 

видовете в зоната и като цяло (вкл. данни за числеността на популацията, степента на 
изолация, екотип, генетичния фонд, възрастовата структура и др.); 

- Данни за екологичната структура и функции на зоната и цялостното й природозащитно 
състояние; 

- Ролята на зоната в рамките на биогеографския регион и мрежата Натура 2000; 
- Всички други компоненти на зоната или нейната дива природа, които могат да окажат 

влияние върху природозащитното му състояние и цели (напр. текущи управленски 
дейности, други инвестиции); 

Тази информация следва да се предостави от компетентните за Натура 2000 власти, 
отговорни за определянето на целите и мерките за опазване на зоните от Натура 2000. 
 
Подробности за другите планове или проекти в района - планирани и/ или в изпълнение. 
Властите, даващи съгласие, както и властите, отговорни за опазване на природата трябва 
определят кои планове или проекти трябва да се разгледат, за оценка на възможните 
кумулативни ефекти; при възможност, информацията може да бъде събирана и от 
инвеститора. 
 
В някои случаи, за да се допълнят съществуващите данни може да са необходими 
допълнителни екологични и полеви изследвания. Подробните проучвания и полевата 
работа трябва да се фокусират върху тези от целевите характеристики, които са 
чувствителни към елементи от изпълнението. 
 
Чувствителността трябва да се анализира, предвид възможните взаимодействия между 
дейностите по проекта (естество, обхват, методи, потенциален натиск и ефекти и т.н.) и 
засегнатите местообитания и видове (местоположение, екологични изисквания, жизнени 
територии, поведение и др.). Подобно проучване трябва да се основе на съгласуване на 
обхвата му със съответните компетентни власти, заинтересуваните природозащитни 
власти, представители на сектора на аквакултурите, НПО, учени и обществеността. 
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Задължително е процесът на събиране на информация да е интерактивен. Ако след 
първите анализи се окаже, има важни пропуски в знанията, трябва да се предприемат 
допълнителни проучвания и мониторинг, за да се изясни картината. Това ще гарантира, 
че има достатъчно основателни научни данни, за да се вземе обосновано решение. 
 
Подробните проучвания могат да помогнат при планирането на бъдещите дейности, 
така че да се предотвратят всички възможни неблагоприятни ефекти върху целевите 
характеристики на зоните (виж примера по-долу). 
 
Ферми за риба в Лох Сунарт, Шотландия 

През 2005 г. Дружеството Marine Harvest, Шотландия предприе основно преструктуриране на 
дейността си в зоната СКЗ Лох Сунарт; 9 стопанства за сьомга и камбала са обединени в 3 
по-големи ферми за сьомга, а договорите на останалите са прекратени или променени. В 
резултат на консолидацията по-малките стопанства в по-плитки води се закриват в полза на 
такива в по-дълбоки (над 30 метра). При обединяването на фермите е извършена Оценка за 
съвместимост за целия ръкав Лох Сунарт. Местообитанията от Приложение I, които са част 
от целевите характеристики включват, срещащите се в Лох Сунарт рифове. Видовете от 
Приложение II, които са основна причина за обявяването на зоната, включват видрата (Lutra 
lutra). 

Преди разписването на инвестиционните предложения са осъществени видео изследвания 
на морското дъно. Целта на тези проучвания беше да се определи дали в зоните, които биха 
били повлияни присъстват някои от характеризиращите видове и/ или местообитания. След 
това инвестиционните предложения са адаптирани, за да се предотврати значителното 
въздействие върху целостта на СКЗ. 
От агенцията за Шотландското природно наследство бяха потърсени съвети и насоки, за 
определяне на най-подходящият метод за избор на котвостоянките, за да няма въздействие 
върху целевите характеристики (рифове). По време на монтажа на съоръженията са 
използвани падащи камери, за да се предотврати инсталирането на оборудване за 
акостиране върху основни рифови видове. 
Източник: Marine Harvest (Шотландия) ООД., Организация на шотландските 
производители на сьомга, Съвместен комитет по опазване на природата. 
 
 
5.5.2  Оценяване на въздействието върху Натура 2000 зоната 
 
Оценката за съвместимост (ОС) трябва да разглежда възможните въздействия върху 
целите на опазване в Натура 2000 зоната от всички аспекти на плана или проекта и да 
обхваща всички етапи на проекта, напр.: подготовка на площадката, изграждане или 
монтаж на инфраструктурата и съоръженията, експлоатация и поддръжка, извеждане от 
експлоатация и др. 
 
Полезно е да се опише точното местоположение, време, честота и продължителност на 
всички дейности, свързани с аквакултурата. Това е необходимо при анализа на 
потенциалния натиск и въздействия, които могат да възникнат в различно време на 
годината или час на деня. Следва да се предоставят и подробности за потенциалните 
екологични ефекти на всяка операция върху зоната, нейните източници и механизма на 
възникване на въздействието. 
 
Таблица 5: Пример за сезонен, дневен и приливен профил на операциите, свързани с 
производството на миди във ферма за черупчести в Атлантическия регион60 

                                                 
60 Адаптирано от: Оценка на въздействието на улова на миди и аквакултурите за миди, стриди и 
ровещи миди от СЗЗ и СКЗ Касълмейн, Морски институт, Ирландия 2011 
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Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д 

ФЕРМА ЗА ЛИЧИНКИ НА МИДИ 
Драгиране на личинки на 
територията на фермата 

 X X         Н В    

РАЗВЪДНИК Разполагане на 
личинките в развъдника и 
отглеждане на личинки 

X X X  Н Н Н Н Н    В Н Н Н 

ПРОДЪЛЖАВАЩО 
ОТГЛЕЖДАНЕ Драгиране на 
създадените личинки на миди 
от приливните към субприливни 
зони 

 X X       В В В     

СЪБИРАНЕ Драгиране на 
мидите от субприливния канал 
за събиране и продажба 

 X X  В Н Н      Н В В В 

БЕЗПОКОЙСТВО (свързано с 
производството на миди, друго 
рибарство и аквакултури, 
отдих) 

X X X  Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 

X= операция, В = висок интензитет на операцията, Н = нисък интензитет на операцията 
 
Таблица 6: Пример за потенциално въздействие на операции по отглеждането на миди 
върху СЗЗ61 

Дейност Честота Продължителност Механизъм за 
въздействие 

Оценка на въздействието 
(0 = няма въздействие, 5 = 

силно въздействие) 
Инспекция на място 
(пешеходна проверка 
на определена площ, 
обикновено от 1 - 3 
души) 

Рядко 
(2-3 пъти на 
месец на 
определена 
площ) 

Два часа, по време 
на отлив 

Безпокойство 
(присъствие) 

1 
Ниска честота и ниска 
плътност на безпокойството; 
стридоядите привикват към 
човешкото присъствие. 

Полагане на личинки от 
миди върху дъното от 
риболовен кораб по 
време на прилив 

Променливо 
 
Често (до два 
пъти седмично) 
по време на най-
интензивното 
възстановяване 
 
Няма активност 
(за две до три 
години в 
периода на 
растеж на 
мидите) 

Два часа, по време 
на прилив 

Безпокойство (шум и 
присъствие) 

0 
Гагите се движат или хранят в 
района при прилив, но са 
привикнали към присъствието 
на риболовни кораби и са 
устойчиви на безпокойство. 
Други видове от СЗЗ не се 
срещат при прилив. 

„Насищане“ на основното 
местообитание чрез 
депозиране на миди 

2 
Локално въздействие върху 
основните местообитания, но 
се счита, че не оказва 
неблагоприятно въздействие 
на европейско ниво поради 
относително малката площ от 
засегнати местообитания. 
[„Задушаването“ е разгледано 
в оригиналния доклад Review 
of Consents Report (ESFJC July 
2008).] 

Екологични нарушения 
чрез въвеждане на 
голяма биомаса видове, 
служещи за храна 

2 
Променя естествените 
хранителни модели - напр. 
гагите се хранят основно с 
култивирани миди - може да 

                                                 
61 Източник: Отглеждане на миди в Wash, Оценка, Допълнителна информация: ESFJC. 2008 
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окаже положително 
въздействие върху 
популациите на видове от СЗЗ 
за периода на растеж на 
мидите. 

Събиране на 
култивирани миди от 
дъното 

Променливо 
 
Често (до 
ежедневно) по 
време на най-
интензивното 
събиране на 
миди 
период 
(декември до 
март); 
 
Няма активност 
(за до три 
години) по 
време на 
периода на 
растеж на 
мидите. 

Два часа, по време 
на прилив 

Безпокойство (шум и 
присъствие) 

0 
Гагите се движат или хранят в 
района при прилив, но са 
привикнали към присъствието 
на риболовни кораби и са 
устойчиви на безпокойство. 
Други видове от СЗЗ не се 
срещат при прилив. 

Екологични нарушения 
чрез избирателен добив 
на (интродуцирани) 
видове, служещи за храна 

2 
Отстраняването на 
култивираните миди може да 
повлияе неблагоприятно върху 
видовете птици, които се 
хранят с миди (стридояд и 
гага), когато запасите от 
естествени миди са ниски; 
култивирането на миди е 
човешка намеса в 
екосистемата и може да се 
смята, че така се поддържа 
"изкуствено" висок брой на 
видовете, хранещи се с миди. 
Ако популациите от СЗЗ са 
били неблагоприятно 
повлияни в резултат от добива 
на миди, това би могло да 
бъде прието за 
възстановяване на 
естественото равновесие на 
популацията. 

 



 

Глава 3 прави преглед на ефектите, свързани с работата на аквакултурите и 
идентифицира типовете местообитания или видовете, които са доказано уязвими към 
подобни инвестиции. Въздействието на всеки отделен проект е уникално, затова 
проектите трябва да се оценяват един по един. 
 
Въздействията на плана или проекта трябва да бъдат измерени спрямо целите на 
опазването на зоната. Например, ако целта е да се гарантира, че популацията на даден 
вид трябва да достигне определени параметри в рамките на 10 години и са предвидени 
съответните мерки за опазване, дали планът или проектът ще попречат за 
реализирането на целта за опазване? Ако не са определени конкретни цели за 
опазване, се приема, че целта на опазването е да се предотврати по-нататъшното 
разрушаване на зоната и неговите целеви характеристики от момента на включването 
му в мрежата Натура 2000 (Чл. 6(2) от Директивата за местообитанията). 
 
Цел на опазването: 
 
Целите за опазване на Натура 2000 зоната се определят на ниво държава-членка. 
Стандартния формуляр предоставя информация за целевите характеристики Натура 
2000 зоната, които заместват целите за опазване на зоната, ако последните не са 
описани по-подробно. Някои страни са разработили по-подробни цели за опазване на 
Натура 2000 зоните си, или на стратегическо ниво в група зони, или за отделни зони. 
Някои зони могат да имат планове за управление или управленски цели, които описват 
ясно целите на опазването, които трябва да бъдат постигнати. 
 
Примери за специфични за дадена зона цели на опазване, разработени за 
местообитанията от Приложение I, могат да включват, запазване или увеличаване на 
покритието им; за видове, срещащи се в зоната, тези цели трябва да определят, напр. 
броят на популацията, която трябва да се запази, дългосрочната й тенденция да бъде 
стабилна или увеличаваща се или да се запази териториалния й обхват. Необходима е 
адекватна изходна информация, за да се определят специфичните за зоната цели за 
опазване. 
 
Целевите характеристики и целите за опазване трябва да се определят на ниво 
предварителна оценка. В този етап, обаче, може да има нужда от по-подробна 
информация, за да се направи адекватна оценка. 
 
В тази връзка има смисъл да се разгледат параметрите, които се използват за оценка 
на природозащитния статус на местообитанията и видовете от интерес за ЕС. Що се 
отнася до местообитанията, тези параметри включват обхвата, площта, заета от 
местообитанието в целия му ареал, както и специфичните структури и функции (вкл. 
типични видове).62. Параметрите могат да подпомогнат и определянето на целите за 
опазване (на ниво зона), така и за оценка на въздействието на аквакултурите, върху 
местообитанията и видовете, за които е обявена зоната. 
 
Оценката следва да анализира възможностите за промяна или влошаване на обхвата и 
качеството на местообитанията и видовете, срещащи се в зоната, въз основа на 
потенциалните въздействия, определени за различните операции по проекта, както и на 
местоположението, състоянието и чувствителността на тези местообитания и видове. 
 
Пример за цели на опазването, отчетени при Оценката за съвместимост 
ОС на развитието на аквакултури в Пристанище Касълмейн СЗО и СЗЗ (Ирландия 

                                                 
62 През 2009 г. беше публикувана първата оценка на природозащитния статус на видовете и 
местообитанията, защитени съгласно Директивата за местообитанията по държави и 
биогеографски райони. 
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За многото аквакултури и съпътстващи проекти в Пристанище Касълмейн СКЗ и СЗЗ е 
осигурена пълна Оценка за съвместимост. ОС разглежда специфичните цели на опазване 
за зоната, определени от природозащитните власти (Служба за националните паркове и 
дивата природа) като: 
- Да се поддържа благоприятното природозащитно състояние на следните видове: морска 

и речна минога, сьомга, видра, чернодробен мъх, червеногуш гмуркач, корморани, черна 
гъска, фиш, зеленоглава и шилоопашата патица, планинска и траурна потапница, 
стридояд, пясъчен дъждосвирец, трипръст брегобегач, пъстроопашат крайбрежен бекас, 
малък червеноног и голям зеленокрак водобегач, камъкообръщач и червеноклюна гарга 

- Да се поддържа благоприятното природозащитно състояние на следните 
местообитания: естуари, тинести и пясъчни морски плитчини, които не се покриват от 
морски води при нисък прилив, едногодишна растителност върху морски крайбрежни 
наноси, многогодишна растителност на каменисти брегове, Salicornia и други 
едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени, Атлантически солени 
ливади, Средиземноморски солени ливади, зародишни подвижни дюни, подвижни дюни 
по крайбрежната ивица с Ammophila arenaria, неподвижни дюни с тревиста растителност 
дюни със Salix arenaria, влажни понижения между дюнитеВъзстановяване на 
благоприятното природозащитно състояние на алувиалните гори с черна елша 
(Alnus glutinosa) и планински ясен (Fraxinus excelsior). 

 
По-долу е представен пример за конкретни цели на опазване на морско местообитание, 
включено в Приложение I на Директивата за местообитанията, които улесняват ОС. 
Цел: Да се поддържа благоприятното природозащитно състояние на местообитание Тинести 
и пясъчни плитчини, които не се заливат от морски води при нисък прилив в Пристанище 
Касълмайн, която се определя от следните атрибути и задачи: 
- Задача 1: постоянната площ на местообитанията е стабилна или нараства, в резултат на 

естествени процеси. 
- Задача 2: обхватът на доминираното от Морска трева съобщество се запазва, в резултат 

на естествени процеси. 
- Задача 3: запазване на естественото състояние на следните съобщества: комплекс от 

типа Приливно-отливни комплекси от глинесто-фини пясъци; Фини и глинесто-фини 
пясъци с комплекс от полихета; Приливно-отливни пясъци с Nepthys cirrosa. 



 

 
След като бъдат събрани всички базови данни, може да започне оценката на 
потенциалните въздействия. Както е описано по-горе, това трябва да се направи в 
светлината на: 
- най-добри научни познания в тази област (решение на СЕО по дело C-127/02)  
- цели на опазването за зоната; 
- екологични характеристики и консервационно състояние на зоната и основните й 

характеристики. 
 
Оценката на въздействието следва да е основана на обективни и по възможност, 
количествено измерими критерии. Общо ползван метод е прилагането на ключови 
показатели, като загуба или влошаване на местообитанията, засегнати популации 
видовете, променени екологични функции и др. Възможни атрибути, които могат да се 
вземат предвид при оценката, са представени в следващата таблица. 
 
Таблица 7. Примери за атрибути, които се вземат предвид при оценката на 
потенциалните въздействия, във връзка с целите за опазване на зоната 
 

Атрибути Цел на опазването Оценка на въздействието 
Площ на 
местообитанието 

Площта, заета от целевите 
местообитания, трябва да бъде 
стабилна или нарастваща (може да 
се определи обща площ). 

Възможно намаляване на 
местообитанията (оценена площ и 
процент от общата площ в зоната).  

Структура и 
функция на 
местообитанието 

Съобществата в целевите 
местообитания трябва да бъдат 
стабилни по отношение на 
разпространението и състава си. 
Запазват се функциите на 
местообитанията и екологичните 
параметри, от които зависи 
устойчивостта им 

Възможни загуби на обща площ, 
влошаване на видовия състав, 
безпокойство на типичните видове 
и др. 
Загуба или влошаване на 
функциите (напр. места за хранене, 
убежище или размножаване) 

Обилие и 
разпространение 
на видовете, 

Популациите на видовете са 
стабилни или нарастват (могат да се 
укажат цифри) Популационните 

Безпокойство на видове и 
изместването им от територии, 
които биха обитавали. Промени в 
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структура на 
популациите и 
др. 

тенденции се подобряват  
Разпространението на видовете, 
вкл. ареалите им и свързаността им 
се поддържа или подобрява (напр. 
чрез подобряване на 
местообитанията и реколонизацията 
им). Структурата на популацията е 
съхранена. 

броя или местата на 
разпространение на целевите 
видове 
Намаляване или влошаване на 
важни местообитания и жизнени 
територии (засегната площ и 
процент от общата площ в зоната). 
Въздействие върху ключови етапи 
от жизнения цикъл на видовете. 

 
Пример за параметри, които да се вземат предвид при оценката на въздействието 
върху местообитанията/ видовете от интерес на Общността, обосновали 
обявяването на зоната 
 
- Обща площ на засегнатото местообитание и процент спрямо очакваното общото му покритие 

рамките на Натура 2000 зоната. 
- Очакван брой засегнати индивиди и процент от популацията на видовете, срещащи се в 

зоната. 
- Очаквани тенденции за местообитанията и популациите на видовете в засегнатата 

територия и в зоната. 
- Рядкост и общи тенденции на засегнатите местообитания и видове. 
- Наличие на програма за възстановяване на местообитания или видове, която може да бъде 

засегната от проекта. 
- Обратимост на ефекта или потенциалното възстановяване на увредени елементи от 

съществуващи източници в или извън зоната. 
- Разпространение на засегнатите местообитания или на видове в рамките на Натура 2000 

зоната (непрекъснато, разпокъсано, спорадично и др.) 
- Ефекти върху цялостното екологично функциониране на Натура 2000 зоната. 
 
Прогнозирането на вероятните въздействия на проекта / плана за аквакултурата може 
да бъде трудно, защото трябва да се познават добре екологичните процеси и 
природозащитните изисквания на определени видове или типове местообитания, които 
могат да бъдат засегнати. От жизнено значение за Оценката за съвместимост е 
сътрудничеството между властите и инвеститорите. Настоятелно се препоръчва 
компетентните власти да осигурят необходимите експертни съвети и подкрепа при 
провеждането на теренните проучвания и оценката на въздействието.  
 
Оценката следва да прилага най-добрите техники и методи за оценка на степента и 
мащаба на ефектите. Съществуват редица модели, например за симулиране и 
прогнозиране на ефектите върху морските зони от обогатяването с нутриенти от 
рибните стопанства. 
 

Често използвани методи за прогнозиране на въздействията 
 
По-долу са изброени някои от често използваните техники: 
 
- Преки измервания, например на площта на загубени или засегнати местообитания, 

пропорционални загуби от популации на видове, местообитания и съобщества. 

- Диаграми, мрежи и системни схеми за определяне на свързани въздействия, произтичащи 
от преки въздействия; косвените въздействия се наричат вторични, третични и т.н., в 
съответствие с начина, по който са причинени. Системните схеми са по-гъвкави от мрежите, 
ако се търси онагледяване на връзките и процесите. 

- Количествени модели за прогнозиране, осигуряващи на математически прогнози на базата 
на данни и предположения за сила и посока на въздействията. Що се отнася до проектите за 
аквакултура, прогнозното моделиране често играе важна роля, тъй като някои въздействия 
често зависят от хидроложките условия, влияещи например върху процесите на утаяване, 
които могат да засегнат подводната биота. 



 

- Популационните проучвания могат да бъдат полезни при определяне на популационния 
ефект от въздействието върху птици, видове прилепи или морски бозайници. 

- Географски информационни системи (ГИС) се използват за моделиране на пространствени 
отношения, като територии с ограничителни режими, или за картиране на чувствителни зони 
и локация на загубата на местообитания. ГИС са комбинация от компютъризирани карти, 
съхраняване на картни данни и система за управление на база данни, съхраняваща атрибути 
като земеползване или наклон. ГИС позволяват възможност съхранените променливи, да се 
визуализират, комбинират и анализират бързо. 

- Информацията от подобни предишни проекти може да бъде полезна, особено ако са 
направени количествени прогнози, които са наблюдавани в действие. 

- Експертни мнения и оценки, произтичащи от опит и консултации по подобни проекти. 

- Описване и корелации: физичните фактори (напр. воден режим, ток, субстрат) могат да 
бъдат пряко свързани с разпространението и обилието на видове. Ако могат да се предвидят 
бъдещите физически условия, тогава би било възможно да се предвиди бъдещите промени в 
местообитанията и популациите или отговорите на видовете и местообитанията. 

- Анализът на носещата способност и капацитета за асимилация включва определяне на 
прага на стрес, под който не могат да се поддържат популационните и екосистемни функции. 
Той включва определяне на потенциално ограничаващите фактори, като са разработени 
математически уравнения, описващи капацитета на ресурсите или системата в светлината 
на прага, наложен от всеки неблагоприятно действащ фактор. 

 
Адаптирано от: Оценка на планове и проекти, оказващи значително въздействие върху Натура 
2000 зоните. Методическо ръководство за разпоредбите на Чл. 6(3) и (4) От Директивата за 
местообитанията 92/43 / ЕИО; 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf.  
 
Въздействията трябва да се предвиждат възможно най-точно, като основанията за тях 
трябва да се изяснят (това означава също да се и обяснение на степента на 
достоверност при прогнозиране на ефектите). Когато е възможно, прогнозите трябва да 
бъдат представени начин, позволяващ проверка. 
 
Значимостта на въздействието за всеки идентифициран ефект зависи от редица 
параметри, като: степента на натиск, обхвата му, продължителността, интензитета, 
времевите рамки, вероятността, и др. 
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Пример: Методи за Оценка на ефекта.  
 
Оценка съвместимостта на улова на миди и аквакултурите за миди, стриди и 
ровещи се миди в СКЗ Пристанище Касълмейн  
 
Значимостта на възможните ефекти от предложените дейности върху местообитанията е 
определена, основавайки се на консервационните насоки, изготвени от природозащитните 
власти (Служба за Националните паркове и дивата природа, NPWS), отчитайки: 
 
1. Степента, до която ще бъдат засегнати целевите характеристики. Засегнати означава 

промяна в характерните видове, както са описани в консервационните насоки за основните 
местообитания.  

2. Продължителността на натиска в съотношение с устойчивостта на местообитанието. 
3. Площта на местообитанието или частта от засегнатата популация. Установени са проценти, 

над които даден ефект се счита за значим. 
 
По-долу е представен пример с две планирани дейности: 
 

Дейност 
Екологични 

въздействия по 
ОС 

Повлияно 
местообитание 

Повлияно 
съобщество в 

местообитанието 
Атрибут 

БКС след 
предложената 

дейност 

Значимост на 
въздействието Обосновка Поддържащи 

доказателства Достоверност 

2. Разполагане 
на личинките 
от миди върху 
приливни 
пясъчни 
местообитания 

Промяна на 
съществуващата 
бентосна 
безгръбначна 
фауна 

1140/1130 Фини до тинести 
пясъци с комплекс 
от полихетни 
съобщества; 
комплекс от 
тинести пясъчни 
съобщества 

Площ на 
местообитанието 

Стабилно 
(4,3% и 5,7% 
съответно за 
местообитания 
1140 и 1130 

Незначително Под 15% 
припокриване 
между площта 
на бентосното 
съобщество и 
тази на 
планираната 
дейност 

ГИС, данни за 
бентоса в 
зоната през 
2010 г. 

Висока 

Разпространение 
на съобществото 

Стабилно 
(максимум 
6,8% и 2,1%, 
съответно 
променена или 
засегната 
площ) 

Незначително Висока 

Площ, заета от 
морски треви 
върху пясъци 

Стабилно Няма Висока 

 

Дейност 
Екологични 

въздействия по 
ОС 

Повлияно 
местообитание 

Повлияно 
съобщество в 

местообитанието 
Атрибут 

БКС след 
предложената 

дейност 

Значимост на 
въздействието Обосновка Поддържащи 

доказателства Достоверност 

6. Приливни 
култури от 
ровещи миди 

Подготовката на 
дъното и 
разполагането 
на личинки могат 
да доведат до 
промяна на 
съществуващата 
фауна и 
структурата на 
съобществото. 
Драгирането 
ефективно 
премахва 
дънната фауна, 
разрушава 
седимента и 
води до промени 
във фауната. 

1130/1140 Приливни пясъци 
с Nephtys cirrosa; 
Фини до тинести 
пясъци с комплекс 
от полихетни 
съобщества 

Площ на 
местообитанието 

Стабилно 
(номинално 
припокриване 
от 0,3% от 
1130 и 0,4% от 
1140) 

Незначително Под 10% и 
съответно 
15% 
припокриване 
между площта 
на хабитата/ 
съобществото 
и тази на 
планираната 
дейност 

ГИС Висока 

Разпространение 
на съобществото 

Стабилно 
(съответно 
2.21% и 0.1% 
припокриване) 

Незначително Висока 

 

БКС: Определен Благоприятен консервационен статус (измерен чрез параметрите) 
 



 

5.5.3  Отчитане на кумулативните въздействия 
 
Кумулативните въздействия възникват, когато в дадена зона има няколко проекта за 
аквакултури, или като резултат от комбинираното въздействие на аквакултурата и други 
типове инвестиции (напр. в риболов, отдих и др.); това илюстрира ползите от 
стратегическото планиране (виж Глава 4). 
 
В много крайбрежни райони се припокриват множество стопански дейности, като 
комбинираното въздействие от повече от една дейност може да увеличи или намали 
ефекта от всяка една поотделно (интерактивен ефект). При вземането на решение е 
важно да се има предвид възможното адитивно или интерактивно (синергично или 
антагонистично) въздействие и съответните резултати, които могат да бъдат 
предизвикани. 
 
Ако се абстрахираме от разрушаването на дъното, район с рибна ферма, може да има 
екологични предимства от въвеждането на аквакултури за водорасли или черупчести, 
които хранят основно с излишните хранителни нутриенти, резултата от работата на 
рибата ферма (антагонистичен ефект). От друга страна, добавянето на отпадни води 
към залив с рибна ферма, може да доведе до вредни ефекти, по-големи от всеки от 
възможните отделни въздействия (синергичен ефект) (Crowe et al. 2011). 
 
Географският мащаб, в който трябва да се разглеждат кумулативните ефекти, зависи от 
точните обстоятелства и мащаб на обсъждания план или проект, от условията на обекта 
(напр. течения и т.н.) и от потенциала за по-отдалечени полеви ефекти от проекта. 
Въпреки това, обхванатата площ, трябва да е достатъчно голяма, за да се предвидят 
всички възможни кумулативни ефекти, свързани с оценявания план или проект. Отново, 
съответните природозащитни власти могат да помогнат при определяне на плановете/ 
проекти, които трябва да се разгледат като част от теста за комбиниране на проекти. 
 
Оценката на кумулативното въздействие трябва да се съсредоточи върху приемника, а 
не върху въздействието върху околната среда и да разгледа способността му да се 
адаптира към допълнителна промяна. Оценката на кумулативното въздействие може да 
разгледа въпроси, обхванати от оценката на въздействието, които не се считат за 
значими поотделно, но могат да бъдат значителни, разгледани в комбинация с други 
(Правителство на Шотландия, 2007 г.63). 
 
Разработени са различни методи за оценка на вероятността от кумулативни 
въздействия на дейностите върху околната среда. Пример за този тип инструменти е 
модел, разработен за оценка на морски зони от Sutherland et al. (2007)64. За оценка на 
кумулативните ефекти, моделът използва специфични пространствени масиви от данни 
за обилието на ресурсите, инвентаризация на местообитанията, стойността им за 
развитие на стопански и развлекателни дейности, и влияние на отпадните води от 
източници в зоната. 
 
Масивите от данни се обработват като тематични слоеве, описващи морската зона в 
ГИС. Експериментите установиха, че моделът работи добре при оценката на 
кумулативните ефекти от различните слоеве от компонентите, свързани с различни 
морски зони. 
 
 

                                                 
63 Правителство на Шотландия, 2007. Оценка на въздействието върху околната среда - Наръчници 
отглеждане на морски риби. Изготвен от RPS, Epsilon Resource Management Limited.  
64 Sutherland, M., Y. Zhao, D. Lane, and W. Michalowski. 2007. Оценка на кумулативните ефекти при 
използване на пространствени данни: изследване на аквакултура. В Geomatica, Vol. 61, No. 1, pp. 349-353 
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5.5.4  Определяне на подходящи смекчаващи мерки 
 
Мерките за смекчаване са насочени към минимизиране или дори премахване на 
отрицателното въздействие на даден проект. Като такива, те трябва да са пряко 
свързани с вероятните отрицателни ефекти, идентифицирани по време на 
гореописаната оценка. Предпочитаните варианти трябва да са избягване или 
намаляване на въздействията при източника (ЕК 2000). 
Мерките за смекчаване са неразделна част от даден план или проект и трябва да се 
имат предвид по време на ОС. Всъщност така се създава интерактивен процес: проекти, 
изглеждащи неподходящи на пръв поглед, могат да се подобрят с въвеждането на 
адекватни смекчаващи мерки, гарантиращи предотвратяването на неблагоприятните 
въздействия върху целостта на Натура 2000 зоната. 
 
Определянето и описването на мерките за смекчаване следва да съдържа: 
- подробности за всяка от предложените мерки и обяснение на начина, по който ще се 

избегнат или намалят установените неблагоприятни въздействия; 
- информация за това как ще бъдат изпълнени и от кого; 
- график за изпълнение на мерките по отношение плана или проекта (може да се 

наложи някои да бъдат въведени, преди продължаване на разработката); 
- подробности за начина за мониторинг на мярката и как резултатите ще бъдат 

въведени в ежедневната работа на аквакултура. 
 
В контекста на аквакултурата мерките за смекчаване се разбират като технически 
осъществими решения, които са най-безвредни за местообитанията, за видовете и за 
целостта на Натура 2000 зоната, особено ако няма алтернативни места. Мерките за 
смекчаване трябва да гарантират изпълнението на целите за опазване на зоната, както 
и запазването на елементите, определящи интегритета й. Глава 3 представя примери за 
потенциални мерки за избягване или свеждане до минимум на въздействията от 
аквакултури в светлината на основните потенциални влияния, описани за различни 
модели на аквакултури. 
 
 
5.5.5  Оценка на възможните неблагоприятни ефекти върху целостта на 
зоната 
 
След като потенциалните ефекти от проекта са преценени възможно най-точно, 
Оценката за съвместимост може да премине към следващия етап, определящ дали 
въздействията ще се отразят неблагоприятно на целостта на Натура 2000 зоната, 
самостоятелно или в комбинация с други планове или проекти. 
 
Това означава да се определи дали планът или проектът се отразява неблагоприятно 
върху: 
x съгласуваността на екологичната структура и функция на зоната, в цялата й площ, 
x местообитанията, комплекса от местообитания и/ или 
x популациите от видове, за които е обявена зоната. 
 
Цялост на зоната 
 
Биологичната цялост може да се определи като комбинацията от фактори, допринасящи за 
поддържането на екосистемата, включително структурни и функционални характеристики. 
В рамките на Директивата за местообитанията „целостта“ на обекта е свързана с целите 
за опазване, за които зоната е обявена като част от Натура 2000 мрежата (EC 2007b). 
Обикновено се дефинира като „съгласуваност на екологичната структура и функция на 
зоната в цялата й територия, позволяваща поддържането на местообитанията, комплекса 
от местообитания и/ или популации от видове, за които е обявена тя“ (EC 2000b) , Що се 
отнася до значението на „целостта“, то може да се счита за качество на или условие за 



 

цялост или пълнота. В един динамичен екологичен контекст, то може да се определи и като 
усещане за устойчивост и възможност за развитие, благоприятстващи опазването. (EC 
2000b). 

Може да се смята, че дадена зона има висока степен на цялост, когато се реализира 
присъщият й потенциал за изпълнение на целите за опазване, поддържа се капацитетът й 
за само-поддържане и само-обновяване в динамични условия и се изисква минимално външно 
управление. Следователно, когато се разглежда „целостта на обекта“, е важно да се вземат 
предвид редица фактори, включително възможността за прояви на ефекти в краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен план (EC 2000b).  

Разрешаването на план или проект в съответствие с Чл. 6(3) от Директивата за 
местообитанията, задължително предполага, че се счита, че няма вероятност той да има 
неблагоприятно въздействие върху целостта на зоната и следователно няма вероятност 
да доведе до влошаване или значителни смущения по смисъла на Чл. 6(2) (Решение на СЕО по 
дело C-127/02, параграф 36). 
 
Оценката на въздействието върху целостта на обекта трябва да се съсредоточи върху 
определяне дали той: 
x променя съществени екологични функции, необходими за целевите характеристики; 
x значително намалява срещаемостта в дадена зона на типове местообитания или 

жизнеността на популациите на видове, които са целевите й характеристики; 
x намалява разнообразието в зоната; 
x води до фрагментация на зоната; 
x води до загуба или намаляване на ключовите характеристики на зоната (напр. 

дървесна покривка, редовни годишни заливания), определящи състоянието на 
целевите характеристики; 

x нарушава или влошава критични местообитанията на видове като места за нощувка, 
за хранене или размножаване на видовете, за които е определен обектът; 

x пречи за постигането на целите на опазването за зоната; 
 
Важно е да се има предвид, че фокусът на оценката следва да бъде да докаже 
обективно с надлежна аргументация, че няма да има неблагоприятни последици за 
целостта на Натура 2000 зоната в светлината на целите й за опазване.65. Следователно 
за да разрешат даден план или проект, компетентните власти, трябва да са сигурен, че 
няма обосновано научно съмнение относно липсата на такъв ефект (Решение на 
СЕО C-127/02, Waddensea). 
 
Накратко, тази оценка има два възможни извода: 
x няма неблагоприятен ефект и проектът или планът могат да бъдат одобрени в този 

вид; 
x ще има неблагоприятни ефекти или такива не могат да се изключат. 
 
Последното не означава непременно, че планът или проектът автоматично се отхвърля. 
Компетентните власти може да поискат от предприемача да преработи или премести 
фермата или да въведе мерки за смекчаване, които биха предотвратили или 
елиминирали предполагаемите неблагоприятни ефекти. Това обикновено предполага 
втори кръг на Оценката за съвместимост, за да се гарантира, че мерките смекчаване/ 
предпазните мерки за са наистина достатъчни. 
 

                                                 
65 План или проект със значителни неблагоприятни въздействия не може да бъде приет с аргумента, че 
природозащитният статус на типовете местообитания и видовете, остава благоприятен за държавата-
членка или за ЕС като цяло. 
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5.5.6  Записване на резултатите от оценката за съвместимост 
 
Каквито и да са резултатите от ОС, те трябва да се опишат ясно. В този смисъл 
докладът за оценка на съответствието трябва да бъде достатъчно подробен, за да 
покаже как се стига до окончателното решение и какви са научните основания за него. 
Това се потвърждава и от решение на СЕО: Оценката за съвместимост трябва съдържа 
пълни, точни и окончателни заключения, които опровергават всяко обосновано научно 
съмнение относно въздействието на предлаганата инвестиция върху съответната зона 
(Комисията / Италия, C-304/05). 
 
Оценката за съвместимост трябва да: 
x опише проекта или плана достатъчно подробно, така че обществеността да може 

да разбере неговия размер, мащаб и цели; 
x опише основните условия и целите за опазване на Натура 2000 зоната; 
x определи на неблагоприятните последици от проекта или плана за Натура 2000 

зоната; 
x обясни как чрез смекчаване ще бъдат избегнати тези ефекти; 
x определи времеви график и механизмите, чрез които ще се осигурят, прилагат и 

наблюдават смекчаващите мерки. 
 
Оценката за съвместимост може да определя и условия за изпълнението на проекта, 
които да гарантират, че потенциалните ефекти ще бъдат избегнати. 
  



 

 

Схема на Доклад за Оценка за съвместимост 
Пример: ОС на аквакултура за миди върху СКЗ или СЗЗ 

x Подробности за предложените операции / дейности 
o Събиране на личинки от миди и отглеждането им 
o Приливни/ дънни аквакултури  

x Дейности с потенциално комбинирано въздействие  

x Възможни негативни въздействия 

x Цели на опазването и консервационни интереси в зоната  
o Основни характеристики и цели на опазване за СКЗ  
o Основни характеристики и цели на опазване за СЗЗ 

x Екологични въздействия 
o Подробности за потенциалните екологични последици от всяка 

предложена дейност, за целите на опазването на СКЗ и СЗЗ, техните 
източници и механизма за въздействие. 

x Преценка за Оценка за съвместимост 

x Оценка за съвместимост: Специална Консервационна Зона 
o Методи за оценката за съвместимост 
o Оценка на улова на личинки на миди в приливната зона 
o Оценка на залагането на личинки от миди в приливните пясъчни 

плитчини 
o Оценка на драгирането на полуразвити миди от приливната зона  
o Оценка на залагането и драгирането на миди в крайбрежната зона 
o Оценка на контрола на хищниците, събирането на охлюви и 

заустванията 
o Оценка на въздействието на производството на черупчести в 

комбинация с целите за опазване на видрата, сьомгата и миногата 

x Оценка за съвместимост: Специална Защитена Зона 
o Оценка на въздействието на рибарството и аквакултурите върху 

водолюбивите птици 
� Състоянието на популациите на птици от специален 

природозащитен интерес в СЗЗ 
� Оценка на фермата за личинки от миди 
� Оценка на въздействието на залагането на миди в приливните 

зона на фермата: въздействие върху приспособеността на 
местообитанията за водолюбиви птици  

� Оценка на въздействието на залагането на миди в приливните 
зона: безпокойство, причинено от хората. 

� Оценка на залагането на миди в приливната зона 
� Оценка на потенциала за кумулативни въздействия: комбинация 

от дейности, свързани с аквакултурата 
� Оценка на потенциала за кумулативни въздействия: комбинация 

от дейности, свързани с отдиха и аквакултурата 

x Заключителни бележки на Оценка за съвместимост  
o Основни характеристики на СКЗ  
o Основни характеристики на СЗЗ  

x Обхват на допълнителните изисквания за мониторинг и смекчаване  
 
Приложения: подробна техническа информация в подкрепа на заключенията на 
оценката 
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5.6  Схемата на Член 6.4 
 
Изискванията на Чл. 6(4) от Директивата за местообитанията постановяват условията, 
които трябва да са изпълнени, за да може компетентните власти да разрешат чрез 
дерогация, план или проект, в случай че ОС не може да докаже, че целостта на 
засегнатата Натура 2000 зона няма да бъде неблагоприятно засегната. Като 
изключение от Чл. 6(3) изпълнението на условията за прилагането му подлежат на 
стриктно тълкуване и се приемат само при изключителни обстоятелства. 
 
Те включват липсата на алтернативи, наличието на императивни причини за 
преобладаващ обществен интерес и приемането на всички необходими компенсаторни 
мерки. 
 
Европейската комисия публикува Ръководство за Чл. 6(4) от Директивата за 
местообитанията (EC 2007b), който пояснява на понятия като: алтернативни решения, 
императивни причини за първостепенен обществен интерес, компенсаторни мерки, 
цялостна съгласуваност и изискваното становище на Комисията в някои случаи66. 
 
 
5.6.1  Липса на алтернативни решения 
 
Търсенето на алтернативи може да бъде доста широко и трябва да е свързано с 
обществените цели на плана или проекта. Може да включва алтернативни места, 
различен мащаб или вид на проекта или алтернативни процеси. Ако идеята е да се 
развие или увеличи производството на аквакултури, въпросът е: това може да бъде 
постигнато по по-щадящ начин, например чрез избиране на по-подходящо място 
другаде или чрез намаляване на площта на плана или проекта. 
 
На практика алтернативните решения следва да са определени в рамките на 
първоначалната преценка съгласно Чл. 6(3). Те са част от интерактивния процес, целящ 
подобряване на местоположението и проектирането на план или проект на най-ранен 
етап. 
 
В съответствие с принципа на субсидиарност, компетентните национални власти имат 
право да оценят относителното въздействие на други алтернативи на съответната 
Натура 2000 зона или друга такава, която би могла да бъде засегната. Избраните 
алтернативни решения следва да бъдат подложени на същата предварителна оценка 
като първоначалния план/ проект и да станат предмет на нова ОС. 
 
Компетентните власти трябва първо да анализират и обосноват нуждата от съответния план 
или проект. В този смисъл, на този етап се разглежда и нулевият вариант - т.е. 
възможността проектът да не се изпълни въобще. 
 
 
5.6.2  Наложителни съображения за по-висш обществен интерес (НСВОИ) 
 
При липса на алтернативно решение може да се обмисли НСВОИ. Понятието за 
наложително съображение за по-висш обществен интерес не е дефинирано в 
Директивата. От текста на Чл. 6(4) обаче е видно, че само обществените интереси, 
независимо от това дали са представени от публични, или от частни органи, могат да се 
противопоставят на целите за опазване на Директивата. За това за проекти, 
разработени от частни организации, може да се смята, че отговарят на условията на Чл. 
6(4), когато са предоставени ясни аргументите за обществен интерес (ЕО 2007b). 
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Тези интереси могат да включват здравето на хората, обществената безопасност, 
приоритетни благоприятни последици за околната среда и други интереси от социален 
(например заетост) или стопански характер. 
 
За да изпълнят изискванията на Чл. 6(4) от Директивата за местообитанията, 
компетентните национални власти трябва да са дали одобрение за въпросните планове 
и проекти при условие, че горепосочените наложителни съображения натежават над 
интересите на целите за опазване на Натура зоната(ите), засегнати от тях. 
 
Следва да се отбележи, че условията за по-висш обществен интерес са още по-строги, 
когато става въпрос за реализиране на план или проект, въздействащи неблагоприятно 
въздействие върху целостта на Натура 2000 зона, опазваща приоритетни 
местообитания и/ или видове, когато са засегнати тези местообитания и/ или видове. Те 
могат да бъдат оправдани само ако наложителните съображение от по-висш обществен 
интерес засягат: 

- човешкото здраве и обществената безопасност или. 
- приоритетни благоприятни последици за околната среда, или 
- по други наложителни съображения, ако преди да се даде одобрение на плана 

или проекта, е дадено становището на Комисията (ЕО 2007b). 
 
 
5.6.3  Предприемане на всички необходими компенсаторни мерки 
 
Компенсаторните мерки, както е описано в Чл. 6(4) от Директивата за местообитанията, 
представляват „крайната мярка“ и се използват само когато е взето решение за 
продължаване на план или проект, които мога да имат неблагоприятен ефект върху 
целостта на Натура 2000 зоната, тъй като не съществуват алтернативи и е 
аргументирано, че проектът е от по-висш обществен интерес при гореописаните 
условия. 
 

Компенсаторните мерки трябва да бъдат специфично насочени към неизбежните 
неблагоприятни последици от даден проект или план. Те имат за цел да гарантират, 
запазването на кохерентността на Натура 2000 и следва да осигурят компенсация, 
пряко свързана с отрицателното въздействие върху съответния вид или местообитание. 
 

Счита се за добра практика компенсаторните мерки да се предприемат възможно най-
близо до засегнатата зона, за да се увеличат максимално шансовете за защита на 
цялостната кохерентност на мрежата Натура 2000. Като общ принцип, компенсаторните 
мерки трябва да бъдат въведени и да работят, преди да започне изпълнението на 
плана или проекта. Целта е да се преодолеят на вредните въздействия на проекта 
върху видовете и местообитанията, като им се предложат подходящи алтернативни 
места в компенсационната зона. 
 
Информацията за компенсаторните мерки трябва да се предостави на Комисията преди 
прилагането им и всъщност преди осъществяването на съответния план или проект (ЕО 
2007b). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛИТИЧЕСКА И ПРАВНА РАМКА НА ЕС И ИНИЦИАТИВИ ЗА 
НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИТЕ АКВАКУЛТУРИ 
 
 
1.  Политическата рамка на ЕС за сектора на аквакултурата 
 
В рамките на общата политика в областта на рибарството основните инструменти, 
предназначени за аквакултурите, са Европейският фонд за рибарство (Регламент (ЕО) 
№ 1168/2006 на Съвета) и общата организация на пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури (Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета). Много от определящите 
факторите и стимули за аквакултурите имат силно субсидиарен характер и са 
определени от приоритетите и решенията, взети на национално и регионално равнище. 
 
Европейският фонд за рибарство (ЕФР), създаден през 2006 г. 67 определя рамката, 
допринасяща за устойчивия растеж на аквакултурите в Европа до 2013 г. В рамките на 
Ос 2, по-специално, аква-екологичните мерки могат да подкрепят използването на 
методи за производство на аквакултури, които спомагат за опазването и подобряването 
на околната среда и за опазването на природата. 
 
Текущият процес на реформа на общата политика в областта на рибарството цели да 
насърчи устойчивите аквакултури чрез национални стратегически насоки и създаването 
на Консултативен съвет за аквакултури за съвети и консултации на заинтересованите 
страни. „Хоризонталното“ законодателство на ЕС, като например изискванията за 
опазване на околната среда, правилата за здравеопазване, свързани с рибните 
продукти, законодателството в областта на здравето на животните и др., са приложими 
при нужда за сектора на аквакултурите и неговите продуктите от него. 
 
2.  Тенденции в аквакултурите и екологични фактори, влияещи върху 
производството в ЕС 
 
В световен мащаб аквакултурите се превръщат във все по-голям и важен стопански 
сектор - с годишен ръст от 8.3% в световен мащаб между 1970 и 2008 г. (5.3% между 
2006 и 2008 г.). През 2008 г. производството на аквакултури достига 68.3 милиона тона 
по отношение на обема и 105.4 милиарда USD по отношение на стойността. В глобален 
мащаб през 2008 г. аквакултурите осигуряват 45.7 % от световното производство на 
риба за храна за хората (до 42.6 % през 2006 г.). 
 
Общото производство на аквакултурите в ЕС през 2009 г. е близо 1.3 милиона тона, на 
стойност около 3.2 милиарда евро. За съжаление, аквакултурите на ЕС, не следват 
глобалната тенденция на растеж и са по-скоро в застой. 
 

                                                 
67 Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета 



 

 
 
Преобладаващата част от производството в ЕС е предназначено за вътрешния пазар. 
Износът на продукти от аквакултури в ЕС остава много ограничен (около 122 000 тона 
еквивалент живо тегло през 2009 г.). Продуктите от аквакултури, внасяни в ЕС, играят 
важна роля (около 2 милиона тона еквивалент живо тегло, което възлиза на около 4,6 
милиарда евро през 2009 г.) - те представляват 22 % от обема и 32 % от стойността на 
общия внос на морски продукти. 
 
ЕС е ангажиран с високи стандарти за опазване на околната среда, като са въведени 
редица разпоредби, гарантиращи устойчивото от екологична гледна точка развитие на 
аквакултурите. Трябва да се подчертае и, че аквакултурата изисква водите да бъдат от 
най-високо качество, за да се гарантира здравето на водните животни и производството 
на безопасни и висококачествени продукти. Екологичните проблеми на аквакултурите са 
доказано важни въпроси за този сектор. 
 
По отношение на опазването на природата, в някои държави-членки прилагането на 
Натура 2000 често се възприема като основен ограничаващ фактор за развитието на 
аквакултурите и достъпа до свободни пространства. За преодоляването на това се 
разработват ръководства и документи, тълкуващи законодателството на ЕС в областта 
на околната среда, общи методи за оценка на „носещия капацитет“, ръководства за 
научни оценки и оценяване на въздействието върху околната среда, основани на общи 
прогнозни модели. Необходими са и засилени консултации и дискусии между 
заинтересованите страни и властите (вместо налагани мерки). 
 
Нарастващата конкуренция за пространство и вода е основно предизвикателство за по-
нататъшното развитие на ферми за отглеждане на сладководни риби и за производство 
на аквакултури в крайбрежните райони. Общественото одобрение за създаването на 
аквакултура в даден район обикновено е обратно пропорционално на гъстотата на 
населението и туристическата привлекателност на района. Обширните аквакултури във 
вътрешни водоеми и влажни зони или в крайбрежни лагуни също са изправени пред 
нарастваща конкуренция с други стопански сектори (селско стопанство, промишленост, 
туризъм…)68. Пространственото планиране, включително интегрираното управление на 
крайбрежните зони, се счита за полезен инструмент за определяне на подходящи места 
за развитие на аквакултурите. 
 
3.  Приложимо законодателство на ЕС в областта на околната среда 
 
Съгласно законодателството на ЕС в областта на околната среда, Рамковата директива 

                                                 
68 Възможности за развитие на аквакултурите в Общността. Документ за консултация. ЕК, 2007. 
Достъпен на: http://ec.europa.eu/fisheries/partners/consultations/aquaculture/index_en.htm 
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за водите и Рамковата директива за морска стратегия осигуряват дефинирането и 
опазването на пресните и морските води в ЕС. Други директиви на ЕС, които имат 
отношение към екологичните аспекти на аквакултурите са: Директива 67/548 / ЕИО 
относно опасните вещества, Директива 2006/113 / ЕО, известна като „Директива за 
черупчестите видове“69 и директиви, които засягат търговията с ветеринарни 
лекарствени продукти. От значение е и Регламента за „чуждите видове“ 70, който има за 
цел да оцени и сведе до минимум въздействието от интродуциране на чужди видове в 
аквакултурите чрез въвеждане на система от разрешителни на равнище държави-
членки. Резолюциите и съобщенията, свързани с ИУКЗ71, са от значение и за сектора на 
аквакултурите. Могат да се прилагат и директивите на ЕС за оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) и стратегическа екологична оценка (СЕО). Директивите за 
птиците и местообитанията са разгледани в основния документ, насочен към 
разпоредбите за управление на зоната; въпреки това разпоредби, свързани с видовете, 
също могат да имат значение. 
 
По-долу е представена обобщена информация за някои от тях. 
 
 
3.1  Рамковата директива за водите (РДВ) 
 
РДВ (2000/60/EC), която се прилага за вътрешните води и крайбрежните води до 1 
морска миля от държавните граници, има за цел да защити и подобри състоянието на 
всички повърхностни и подпочвени води, така че да достигнат добро екологично и 
химично състояние до 2015 г. Тя установява рамка за предотвратяване на по-
нататъшното влошаване на водните екосистеми и отчита биологичните съобщества, 
както и естествената структура и функции на водната екосистема, като качествен 
елемент при оценката на състоянието на повърхностните води. 
 
Съществуват силни връзки между РДВ и Директивите за местообитанията и птиците, те 
имат като цяло сходни амбиции по отношение на предотвратяването на по-нататъшно 
влошаване и подобряване на екологичното състояние на водните екосистеми, но имат и 
различни правни изисквания и важни различия. Ако мерките по Натура 2000 поставят 
по-строги екологични изисквания по отношение на качеството на водата от тези, 
необходими за постигане на добър екологичен потенциал съгласно РДВ, тогава трябва 
да се прилагат по-строгите мерки (в съответствие с Чл. 4.2 от РДВ) и обратно. 
 
 
3.2  Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) 
 
РДМС (2008/56/ЕО) се прилага за морските води, които включват крайбрежните води, 
обхванати от РДВ (в конкретни аспекти, които не са разгледани от РДВ), но се 
разпростира върху водите под суверенитета на държавите-членки (главно ИИЗ). Някои 
от целите на РДМС са сходни с РДВ, но по-обхватни в много области, напр. дескриптори 
за биоразнообразие или морски отпадъци и шум. Въпреки, че заради по-малкото 
аквакултури в морските зони над 1 морска миля този инструмент не е особено актуален 
в момента, очакваното развитие на офшорните аквакултури означава, го прави 
подходящ за бъдещите аквакултури. (Huntington et al. 2010). 
 

                                                 
69 Тази директива е заменена през 2013 г. от Рамковата директива за водите на ЕО (РДВ). Това 
трябва да осигури поне същото ниво на защита на водите с черупчести, както и Директивата за 
водите за черупчести организми. 
70 Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета от 11 юни 2007 г. относно използването на чужди и 
неприсъщи за района видове в аквакултурите. 
71 Достъпен на:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2007&nu_doc=708
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:295E:0001:0004:EN:PDF


 

Членове 12 и 13 от Директивата за 
местообитанията 

Държавите-членки следва да предприемат 
необходимите мерки за защита на видовете, 
изброени в приложение IV, в целия си 
естествен обхват в рамките на Европа. В 
случай на защитени животни това означава 
забрана на: 
- умишлено убиване или улавяне по 

какъвто и да е метод; 
- умишлено безпокойство, особено по 

време на размножаване, отглеждане, 
зимуване и миграция; 

- умишлено унищожаване или вземане на 
яйца от природата; 

- влошаване или разрушаване на места за 
размножаване или почивка; 

- съхраняването, продажбата и 
транспортирането на екземпляри от 
дивата природа. 

В случай на защитени растения това 
означава забрана на: 
- бране, събиране, рязане, изкореняване 

или унищожаване в дивата природа; 
- съхраняване, превоз на продажба на 

видове, взети от дивата природа. 

Член 5 от Директивата за птиците 

Държавите-членки трябва да предприемат 
необходимите мерки за установяване на 
обща система за защита на всички видове 
диви птици в целия им естествен ареал в 
рамките на ЕС. 

По-специално те трябва да забраняват: 
- умишлено убиване или улавяне по 

какъвто и да е метод; 
- умишлено разрушаване или 

увреждане на гнезда и яйца и 
преместването на гнезда; 

- вземане и съхраняване на яйца от 
дивата природа; 

- умишлено безпокойство, особено по 
време на размножаване и отглеждане, 
доколкото това би имало значителен 
отрицателен ефект; 

- държане на птици в плен и 
продажбата им. 

Директивата изисква от държавите-членки да разработват регионални морски 
стратегии, съдържащи подробна оценка на състоянието на околната среда, 
определение за добро екологично състояние на регионално равнище и установяване на 
екологични цели и програми за мониторинг, целящи поддържане или постигане на 
добро състояние на морската околна среда до 2020 г. Изискванията по РДМС се отнасят 
за всички аквакултури в морски води, независимо дали са в или извън Натура 2000 зони. 
Във всички случаи се прилагат по-строгите задължения. 
 
Аквакултурите са едно от въздействията, които са предмет на първоначалните оценки, 
извършени от държавите-членки до октомври 2012 г. На тази основа те определят 
критерии за добро екологично състояние и екологични цели. Държавите-членки трябва 
да определят морски защитени зони, различни от тези, определени по Натура 2000 (виж 
Чл. 13.4 и 13.5). 
 
 
3.3  Разпоредби за защита на видовете, съгласно директивите за птиците и 
местообитанията 
 
В допълнение към защитата на зоните чрез мрежата Натура 2000 двете директиви за 
природата изискват от държавите-членки да установят обща система за опазване на 
всички естествено срещащи се видове диви птици в ЕС и за видовете, изброени в 
Приложение IV към Директивата за местообитанията. както в, така и извън зоните. 
Точните условия са определени в Чл. 5 от Директивата за птиците и Чл. 12 (за 
животните) и Чл. 13 (за растенията) от Директивата за местообитанията72. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
72 Ръководство за строгата защита на видове от интерес за Общността съгласно Директивата за 
местообитанията http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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3.4  Директивите за СЕО и ОВОС 
 
Целта на Директивата за стратегическа екологична оценка (Директива 2001/42/ЕО 
за СЕО) е да гарантира оценката и вземането предвид на екологичните последствия от 
някои планове и програми, по време на подготовката и преди приемането им. 
 
Стратегическата екологична оценка е задължителна за различни планове и програми 
(т.е. такива за селското и горското стопанство, рибарството, енергетиката, 
промишлеността, транспорта, управлението на отпадъците и водите, 
телекомуникациите, туризма, градско и регионално планиране или земеползването), 
които поставят рамката за бъдещото съгласуване на инвестиционните проекти, 
изброени в Директивата за ОВОС. СЕО се изисква и за всички планове или програми, 
които поради вероятното си значително въздействие върху зоните, изискват оценка 
съгласно Чл. 6 или 7 от Директивата за местообитанията. 
 
В крайна сметка, СЕО изисква по-интегриран и ефективен подход към териториалното 
планиране, което взема предвид съображенията относно околната среда, включително 
биоразнообразието, много по-рано и на много по-стратегическо ниво. Това обикновено 
води до по-малко последващи конфликти на ниво индивидуални проекти. СЕО 
позволява и по-подходящо позициониране на инвестиционните намерения извън зоните 
на потенциален конфликт с опазването на природата73. 
 
Докато процедурата на СЕО работи на ниво планове и програми, Директивата за 
оценка на въздействието върху околната среда (85/337/ЕИО, изменена през 2009 г.74) 
работи на ниво отделни публични и частни проекти. Така разрешаването на 
инвестиционни намерения75, които биха имали значително въздействие върху околната 
среда става само след оценка на вероятните им въздействия. 
 
Директивата за ОВОС разграничава проекти, изискващи задължителна ОВОС (т. нар. 
проекти от Приложение I), и тези проекти, при които властите на държавите-членки 
трябва да определят вероятността да има значителни въздействия, в процедура 
наречена „предварителен преглед“, като вземат предвид критериите от Приложение III 
от Директивата (т. нар. проекти от Приложение II). Интензивното рибовъдство е 
включено в Приложение II. В съответствие с Чл. 4.2 от Директивата за ОВОС, за 
проектите, изброени в Приложение II, държавите-членки определят дали проектът 
подлежи на оценка чрез: а) преглед на всеки отделен случай или б) определяне на 
прагове или критерии. Държавите-членки гарантират, че решението, взето от 
компетентните власти съгласно Параграф 2, е достъпно за обществеността. 
 
Връзката между СЕО, ОВОС и Оценка за съвместимост от Директивата за 
местообитанията 
 
Съществуват много прилики между процедурите за СЕО и ОВОС и ОС от Директивата 
за местообитанията, прилагани за планове или проекти, засягащи Натура 2000 зони. Но 
това не означава, че те са едно и също, има и някои важни различия. Следователно, 
СЕО и ОВОС не могат да заменят или да бъдат заместители на ОС, тъй като нито 
една от тях не отменя другата. 
 

                                                 
73 Трябва да се отбележи, че Конвенцията от Орхус изисква публични консултации на планове, 
свързани с околната среда, дори без изготвяне на СЕО 
74 Консолидирана версия е достъпна на: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG: 1985L0337:20090625:EN:PDF 
75 Директивата за ОВОС определя „проект“ като строителство или други съоръжения, схеми или 
интервенции в природната среда и ландшафт 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:%201985L0337:20090625:EN:PDF


 

Разбира се, те могат да протичат паралелно или ОС може да бъде част от ОВОС/СЕО, 
но в такива случаи тя трябва да е ясно разграничима в екологичния доклад на СЕО или 
в екологичната документация на ОВОС; може и да бъде докладвана отделно, но така че 
констатациите й да са ясно разграничими от тези на общата ОВОС или СЕО76. 
 
Основна разлика между СЕО/ОВОС и ОС по Директивата за местообитанията е, че 
измерват различни компоненти на природната среда и имат различни критерии за 
определяне на „значимостта“. Различен е и обхвата на директивите: СЕО/ОВОС се 
прилагат за всички планове и проекти, които обхващат, независимо от това къде в ЕС 
ще бъдат разположени. ОС, от друга страна, е приложима само за онези планове и 
проекти, които биха имали неблагоприятно въздействие върху Натура 2000 зона. 
 
Има и важна разлика по отношение на резултата от оценката. СЕО и ОВОС определят 
процедури и не поставят задължителни екологични стандарти. ОС по Директивата за 
местообитанията, от друга страна, определя задълженията по същество. С други думи, 
ако ОС установи, че планът или проектът ще повлияят неблагоприятно на целостта на 
дадена Натура 2000 зона, властите не могат да го приемат, освен ако, в изключителни 
случаи, те не се позовават на специалните процедури за проекти от първостепенен 
обществен интерес. 
 
Това контрастира със СЕО/ОВОС, чието предназначение е да запознаят подробно 
планиращите власти с екологичните последици от предложения план или проект, така 
че те да бъдат взети предвид при тяхното окончателно решение. 
 
  

                                                 
76 Виж Ръководството на ЕК: „Оценки на планове и проекти, засягащи значително Натура 2000 
зоните. Методическо ръководство за Чл. 6 (3) и (4) от Директива 92/43/ЕИО за местообитанията“. 
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Таблица 2: Сравнение на процедурите по ОС, ОВОС и СЕО 
 

 ОС ОВОС СЕО 

Какъв е типът на 
инвестицията? 

Всеки план или проект 
(с изключение на пряко 
свързаните с 
природозащитното 
управление на зоната)., 
който има вероятност да 
окаже неблагоприятно 
въздействие върху от 
Натура 2000 зона - 
самостоятелно или в 
комбинация с други 
планове / проекти  

Всички проекти, изброени 
в Приложение I. 
За проектите, изброени в 
Приложение II, 
необходимостта от ОВОС 
се определя за всеки 
отделен случай или чрез 
прагове или чрез 
критерии, определени от 
държавите-членки (като се 
вземат предвид 
критериите в Приложение 
III). 

Всички планове и програми или 
изменения в тях, които са 
а) подготвени за селското и 
горското стопанство, 
рибарството, енергетиката, 
промишлеността, транспорта, 
управлението на отпадъците и 
водите, телекомуникациите, 
туризма, градоустройственото 
планиране или земеползването и 
които определят рамката за 
бъдещо одобрение на проектите, 
изброени в Приложения I и II към 
Директивата за ОВОС, или 
б) които, с оглед на вероятния 
ефект върху зоните, биха 
изисквали оценка съгласно Чл.6 
или 7 от Директива 92/43/ЕИО. 

Какви 
въздействия 
свързани с 
природата се 
оценяват? 

Оценката си прави 
предвид целите за 
опазване на зоната 
(които се отнасят до 
видовете / типовете 
местообитания, за които 
е определена тя). 
Оценяват се 
въздействията, за да се 
определи дали те ще 
повлияят 
неблагоприятно върху 
целостта на зоната. 

Директни и индиректни, 
вторични, кумулативни, 
краткосрочни, 
средносрочни и 
дългосрочни, постоянни и 
временни, положителни и 
отрицателни значителни 
въздействия върху 
флората и фауната. 

Вероятните значими 
въздействия върху околната 
среда, включително върху 
биоразнообразието, 
популациите, човешкото здраве, 
фауната и флората, въздуха, 
климата, материалното и 
културното наследство, 
включително архитектурното и 
археологическото наследство, 
ландшафта и взаимовръзката 
между горните фактори. 

Кой е отговорен 
за оценката? 

Компетентните власти 
трябва да гарантират 
прилагането на ОС. В 
този контекст могат да се 
задължат инвеститорите 
да извършат всички 
необходими изследвания 
и да предоставят на 
компетентните власти 
цялата необходима 
информация, за да може 
те да вземат напълно 
информирано решение. 
При това, компетентните 
власти могат да събират 
съответната 
информация от други 
източници, според 
случая. 

Инвеститорът предоставя 
необходимата 
информация, която да 
бъде взета предвид от 
компетентните власти, 
издаващи разрешението. 

Компетентните власти, 
отговорни за планирането 

Търси ли се 
консултация с 
обществеността/ 
други власти? 

Не е задължително, но 
се насърчава ("ако е 
уместно"). 

Задължително е 
консултацията да се 
направи преди 
приемането на 
инвестиционното 
предложението. 
Държавите-членки 
предприемат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че засегнатите 
от инвестицията страни 
имат възможност да 
изразят своето 
становищата си по 

Задължително е консултацията 
да се направи преди приемането 
на плана или програмата. 
Властите и обществеността 
трябва да получат реална 
възможност, в рамките на 
подходящи срокове, да изразят 
своето становище по проекта на 
план или програма и 
придружаващия го екологичен 
доклад преди приемането им или 
започването на законодателната 
процедура. Държавите-членки 
трябва да определят властите, 



 

проекта.Същите принципи 
се прилагат и при 
консултациите с 
обществеността. В случай 
на вероятни значителни 
въздействия върху 
околната среда в друга 
държава-членка, 
съответните органи и 
обществеността на 
последната трябва да 
бъдат консултирани  

включени в консултациите, които 
е вероятно да бъдат засегнати 
поради специфичните си 
екологични отговорности. В 
случай на вероятни значителни 
въздействия върху околната 
среда в друга държава-членка, 
съответните органи и 
обществеността на последната 
трябва да бъдат консултирани. 

Доколко 
обвързващи са 
резултатите от 
оценката? 

Задължителни. 
Компетентните власти 
могат да разрешат плана 
или проекта само след 
като се уверят, че няма 
да повлияе 
неблагоприятно върху 
целостта на зоната. 

Резултатите от 
консултациите и 
информацията, събрана 
като част от ОВОС, 
трябва да бъдат 
надлежно взети под 
внимание по време на 
процедурата за издаване 
на разрешение. 

Докладът за околната среда, 
както и изразените становища, 
трябва да се вземат предвид 
при изготвянето на плана или 
програмата и преди приемането 
или внасянето й в законодателна 
процедура. 

Примери за Инициативи за насърчаване на устойчива аквакултура в ЕС 
 
В допълнение към описаната политическа и правна рамка на ЕС, много организации и 
държави-членки предприемат действия за насърчаване на устойчивите аквакултури. 
Различни инициативи на национално, европейско и световно ниво разработват и 
постоянно актуализират кодексите за поведение, показателите за устойчивост и 
системите за сертифициране, за да се постигне общо и прието разбиране за 
устойчивостта на аквакултурата сред всички заинтересовани страни и как да се 
постигнат тези цели на практика. 
 
От 90-те години в няколко европейски страни е въведено органично рибовъдство, в 
съответствие със специфичните национални кодекси. За да се хармонизират 
националните правила и частните схеми и да се зададат минимални стандарти за 
органична аквакултура за целия съюз, в законодателството на ЕС са определени 
правилата за органично производство на животни и морски водорасли в аквакултури 77. 
Новият регламент се прилага от 1 юли 2010 г.  
 
Някои примери са Техническото ръководство на FAO за развитие на 
аквакултурите78, Ръководството за устойчиво развитие на средиземноморската 
аквакултура, Взаимодействие между аквакултурата и околната среда, разработено 
от IUCN79, Ръководството за устойчива аквакултура за отглеждане на пъстърва 
(IUCN 2011)80 и Кодекса за поведение за европейската аквакултура (FEAP). 
 
Друг подходящ пример е Кодексът на практиките на ICES относно въвеждането и 
прехвърлянето на морски организми (2003)81, който препоръчва процедури и техники за 
намаляване на рисковете от вредни ефекти от умишленото въвеждане и прехвърляне 
на морски (вкл. бракични) организми. 
 
Освен това, ЕС е член на Северноатлантическата организация за опазване на сьомгата 
(NASCO). Особено важна за сектора на аквакултурите е Резолюцията на страните по 

                                                 
77 Регламент (ЕО) № 710/2009 на Комисията 
78 Техническо ръководство на ФАО за отговорно рибарство № 5: Развитие на аквакултурите. 
79 Ръководство, публикувано през 2007 г., разработено в сътрудничество с испанското министерство на 
земеделието, рибарството и храните и Европейската федерация на производителите на аквакултури 
(FEAP). 
80 IUCN (2011) Ръководство за устойчиво развитие на аквакултурите: съображения и препоръки за 
отглеждане на пъстърва. Гланд, Швейцария и Париж, Франция: IUCN (2011). 
81 Достъпен на: http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf 

http://www.ices.dk/reports/general/2003/Codemarineintroductions2003.pdf
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Конвенцията за опазване на сьомгата в Северния Атлантическия океан за 
минимизиране на въздействията върху запасите от дива сьомга от аквакултури, 
интродукцията и преместването, и генетичното модифициране (2003). 
 
ЕС е и страна по Конвенцията OSPAR от 1992 г. за защита на морската среда в 
Североизточния Атлантик, която има пряко отражение върху морските аквакултури, 
например чрез Препоръка 94/6 относно най-добрата екологична практика за 
намаляване на замърсяването с потенциално токсични химикали от аквакултурите. 
 
Съществуват и национални инициативи, които имат за цел да насърчат устойчивите 
аквакултури чрез подходящи ръководства (напр. Франция, Дания, Обединеното 
кралство и др.) или чрез схеми за акредитация (напр. Ирландия). 
 
 
4.  Примери за проекти, финансирани от ЕС, за насърчаване на устойчиви 
аквакултури 
 
Някои проекти, финансирани от ЕС, са насочени към насърчаване на развитие на 
устойчиви аквакултури. Внимание заслужава проектът SEACASE82. Крайната му цел е 
да се разработят ефективни методи за устойчиви екстензивни и полу-интензивни 
аквакултури в Южна Европа, като се минимизират въздействията върху околната среда 
и се подобри качеството на, и общественото мнение за продуктите. Направени са 
анализи и са разработени протоколи за екологосъобразни процеси, както и възможности 
за сертифициране, които да се предлагат за доброволно използване от сектора. 
 
Друг проект (ECASA)83 цели разработването на екосистемен подход за устойчиви 
аквакултури. Ключов негов резултат са виртуалните инструменти, подпомагащи 
собствениците и операторите на ферми за риба и черупчести при избора на площадки и 
експлоатацията им, за да се минимизира въздействието върху околната среда и да се 
гарантира устойчивостта на площадките и водните тела за аквакултури. 
 
Проектът на ЕС CONSENSUS (2005-2008)84, „Въвличане на множество заинтересовани 
страни чрез протокол за устойчиви аквакултури в Европа“, разработи набор от 
показатели за устойчивост като основа на система за сертифициране на устойчиви 
аквакултури и за изработване на критерии, базиране на минимално въздействие върху 
околната среда, висока конкурентоспособност и етична отговорност по отношение на 
биоразнообразието и хуманното отношение към животните. Всички големи организации 
и асоциации в производството на аквакултури са включени. 
 
Проектът на ЕС SustainAqua85 има за цел да направи европейските сладководни 
аквакултури по-устойчиви чрез подобряване на производствените методи, проучване на 
потенциални приложения за пазара и повишаване на качеството на продуктите. 
Тествани са различни практики за устойчиво укрепване на разнообразните аквакултури 
в Европа, от екстензивни и полу-интензивни езерни системи, които преобладават в 
Централна и Източна Европа, до интензивни рециркулационни аквакултури, 
практикувани в Северозападна Европа. Основните констатации са описани в Наръчника 
за устойчива аквакултура, който е основен продукт на проекта. 
 

                                                 
82 SEACASE ще предприеме проучвания на екстензивни и полу-интензивни системи за производство на 
аквакултури в Португалия, Испания, Франция, Италия и Гърция за разработване на ръководства за добри 
практики и стандарти за сертифициране на качеството. Вижте също http://www.seacase.org/ 
83 Проект ECASA: http://www.ecasa.org.uk/index.htm 
84 Проект CONSENSUS, достъпен на: http://www.euraquaculture.info/ 
85 Интегриран подход за устойчиви и жизнени сладководни аквакултури: наръчник за устойчиви 
аквакултури. Проект №: COLL-CT-2006-030384, 6-та рамкова програма. 

http://www.seacase.org/
http://www.ecasa.org.uk/index.htm
http://www.euraquaculture.info/


 

Уебсайтът на Европейската платформа за технологии и иновации в областта на 
аквакултурите (http://www.eatip.eu) съдържа резюмета (технически брошури) на 
финансирани от ЕС научноизследователски проекти в областта на аквакултурите, 
направени в рамките на 5, 6 и 7 Рамкови програми за научни изследвания и 
технологично развитие. Тези документи са подготвени в рамките на проектите Profet 
Policy и Aquainnova. Много проекти разглеждат въпроси за въздействието върху 
околната среда и устойчивостта на аквакултурите. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАТУРА 2000 ЗОНИТЕ И МЕСТООБИТАНИЯ И 
ВИДОВЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ИНТЕРЕС В СТРАНИТЕ ОТ ЕС 
 
Някои национални източници (уебсайтове) предоставят полезна информация в 
подкрепа на опазването на видовете и местообитанията, тяхното устойчиво управление, 
защита и планиране. Тези инструменти могат да бъдат полезни и при определяне на 
чувствителността на местообитанията и видовете към различни въздействия, 
включително от дейности, свързани с аквакултури, тъй като те предоставят информация 
за екологичните изисквания, заплахите и други свързани въпроси. По-долу са 
представени някои подходящи източници. 
 
АВСТРИЯ 
 
Entwicklung von Kriterien, Indikatoren und Schwellenwerten zur Beurteilung des 
Erhaltungszustandes der Natura 2000-Schutzgüter (Разработване на критерии, показатели 
и прагови стойности за преценка на състоянието на обектите, защитени от Натура 2000). 
На немски език. 
http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natura_2000/gez/ 

Долна Австрия: Natura 2000 - Der niederösterreichische Weg (уебсайт за Натура 2000 в 
Долна Австрия на регионалното правителство). На немски език. 
http://www.noe.gv.at/Umwelt/Naturschutz/Natura-2000.html 

Тирол: Уебсайт с обща информация за Натура 2000 в региона на Тирол (на немски език) 
http://www.tirol.gv.at/themen/umwelt/naturschutz/natura2000-tirol/ 
 
 
БЕЛГИЯ 
 
Natura 2000 habitats: doelen en staat van instandhouding. Versie 1.0 (ontwerp). 
Onderzoeksverslag. (Местообитания в Натура 2000: цели на опазване и природозащитен 
статус. На холандски език) http://www.inbo.be/docupload/2426.pdf 

Фландрия: Информация за плановете по Натура 2000 във Фландрия (на холандски 
език), включително целите за опазване на обектите, параметри за благоприятното 
природозащитно състояние на местообитанията и „мерки и инструменти“. 
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Thema/Natuur/Natuurrichtplannen.aspx 
 
 
БЪЛГАРИЯ 
 
Карти и информация за Натура 2000 места в България: 
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/index1.php 
 
 
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 
 
Zásady managementu stanovišť druhu v evropsky významných lokalitách (Принципи за 
управление на местообитанията на видове в обекти от европейско значение). На 
чешки език. 
http://www.mzp.cz/cz/zasady_managementu_stanovist 

Предоставя препоръки за опазване на избрани местообитания на видове от дивата 
фауна и флора от европейско значение (103 таксона: 63 животински и 40 растителни 
вида), които са предназначени предимно за изготвяне на планове за управление на 
Натура 2000 места. Включва информация за биологията и екологията на всеки вид и 



 

основните заплахи, фактори и дейности, които могат да окажат отрицателно 
въздействие върху популацията на видовете в обекти от европейско значение. 
Уебсайт с информация за Натура 2000 места в страната. На чешки език. 
www.natura2000.cz. 
Виж също: http://drusop.nature.cz 
 
 
ДАНИЯ 
 
Планове по Натура 2000: 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer 
Технически и научни документи са достъпни и от Националния институт за изследване 
на околната среда на: www.dmu.dk. 
 
 
ГЕРМАНИЯ 
 
Информация за зоните по Натура 2000 (управление, интерактивна карта и др.) и 
местообитанията и видовете от европейски интерес (мониторинг на природозащитното 
състояние и др.) в Германия: 
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html 
 
Habitat Mare web site. Федералната агенция за опазване на природата предоставя на 
този уебсайт обширна информация за актуалните резултати от научни изследвания и 
основна информация за опазването на морската природа, по-специално Натура 2000 - 
СЗЗ в Северно и Балтийско море в Германия: http://www.bfn.de/habitatmare/de/ 
 
Managementmaßnahmen in Küstenlebensräumen und Ästuarien der Nord- und Ostsee 
(NaBiV 91, 2010). Мерки за управление в крайбрежните местообитания и устията на 
Балтийско и Северно море (NaBiV 91, 2010). Публикация. BfN. 
 
Баден-Вюртемберг http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/44492/ 
http://www.uvm.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/66368/ 
 
Бавария: http://www.lfu.bayern.de/natur/natura_2000/index.htm 
http://www.stmug.bayern.de/umwelt/naturschutz/natura2000/index.htm 
http://www.forst.bayern.de/funktionen-des-waldes/biologische-
vielfalt/schutzgebiete/natura2000/index.php 
 
Берлин: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/natur_gruen/naturschutz/natura2000/de/management/in
dex.shtml 
 
Бранденбург: http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.221574.de 
http://www.naturschutzfonds.de/unsere-arbeit-fuer-die-natur/natura-2000-
managementplanung.html 
 
Хесен: www.natureg.de, все още в подготовка; в момента: 
http://natureg.hessen.de/natureg/index.html# предоставя информация, използвана за 
управлението на Натура 2000 (Artensteckbriefe, Artenhilfskonzepte - на немски език); 
скоро ще бъде качена допълнителна информация, като планове за управление, 
информация за видове / местообитания в Натура 2000 места, ръководства, експертни 
доклади и др. 
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Мекленбург-Предна Померания: http://www.regierung-
mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/lm/Themen/Naturschutz_und_Lands
chaftspflege/NATURA_2000/Managementplanung/index.jsp 
 
Северен Рейн-Вестфалия: http://88.198.49.242/mako/install/ 
 
Райнланд-Пфалц: http://www.naturschutz.rlp.de; http://www.natura2000.rlp.de 
 
Саксония: Планиране на управлението: 
http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/21184.htm 
Кратки версии на плановете: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18744.htm#19114 
Карти и кодове за оценка, и др.: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/18723.htm 
 
Саксония-Анхалт: Информация за текущото планиране, както и за окончателните 
планове (website of the Landesamt für Umweltschutz): http://www.sachsen-
anhalt.de/index.php?id=35704 
 
Шлезвиг-Холщайн: www.natura2000.schleswig-holstein.de 
Предоставя информация за Натура 2000, включително цели за опазване, опазване на 
водите и др. На немски език. 
 
Тюрингия: Artengruppen (Групи видове) На немски език 
http://www.tlug-
jena.de/de/tlug/umweltthemen/natur_und_landschaft/artenschutz/artengruppen/ 
Предоставя справки за видове от различни групи (бозайници, прилепи, земноводни, 
влечуги, ракообразни, мекотели, водни кончета, бръмбари, пеперуди, цветни растения, 
папрати, лишеи, птици) 
 
 
ЕСТОНИЯ 
 
http://www.envir.ee/1684 
 
 
ИСПАНИЯ 
 
Информация за Натура 2000: http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/red-
natura-2000/ 

Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 
comunitario en España Екологични основи за опазване на местообитания от интерес за 
Общността в Испания). Информация за екологичните изисквания, управление на 
опазването и др. за всички типове местообитания от европейски интерес в Испания. 
http://www.jolube.es/Habitat_Espana/indice.htm 

Directrices para la redacción de planes o instrumentos de gestión de las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). Насоки за изготвяне на планове за управление на СЗЗ. 
Включва информация за мерките за опазване на всички видове птици, включени в 
приложение I към Директивата за птиците, обитаващи Испания, заплахите и дейностите, 
които могат да бъдат в конфликт с опазването им, безпокойство от човешки дейности и 
др. 
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=3331 
 
 
ФРАНЦИЯ 
 



 

Cahiers d’habitats: справки с обобщение на научните данни и мерките за управление за 
опазването на всички местообитания и видове във Франция (включително дейности, 
които могат да засегнат местообитанията и др.). 
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/cahiers.html 
 
Référentiel pour la gestion dans les sites Natura 2000 en mer - Les cultures marines 
Ръководство за Натура 2000 и аквакултури във Франция Agence des aires marines 
protégées. 2009. 
http://www.aires-
marines.fr/images/stories/donnees/RTE/TOME1_Referentiel_CULTURES_MARINES_01_201
0_BD.pdf 
 
Les habitats et les espèces Natura 2000 en mer. Référentiel pour la gestion des activités de 
pêche professionnelle, cultures marines, sports et loisirs en mer dans les sites Natura 2000 en 
mer. Agence des aires marines protégées. 2009. Предоставя информация за 
природозащитното състояние и заплахите за всички типове местообитания, защитени 
по Натура 2000, и за възможния натиск върху тях от риболов, аквакултури и морски 
туризъм. 
http://ecorem.fr/files/_TOME_2_Les_HABITATS_et_les_ESPECES_Natura_2000_en_mer_V2
_comp.pdf 
 
 
УНГАРИЯ 
 
Информация за Натура 2000 зони: 
http://www.naturaterv.hu/ 
 
 
ИРЛАНДИЯ 
 
Информация за всички зони по Натура 2000 (цели за опазване и др.): 
http://www.npws.ie/protectedsites/conservationmanagementplanning/ 
 
 
ИТАЛИЯ 
 
Абруцо: 
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=menuAreeProBio&servizio=xList
&stileDiv=mono&template=default&msv=areeProt 
 
Регион Марке: 
http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Natura/ReteNatura2000.aspx 
 
Пиемонт: http://www.regione.piemonte.it/parchi/retenatura2000/ 
http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/parchi/retenatura2000.htm 
http://gis.csi.it/parchi/datialfa_2k.htm 
 
Сардиния: http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/areeprotette/retenatura.html 
 
Сицилия: http://www.artasicilia.eu/web/natura2000/index.html 
 
Трентино: http://www.areeprotette.provincia.tn.it/natura2000/index.html 
 
 
ХОЛАНДИЯ 
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http://www.natura2000.nl/pages/homepage.aspx 
 
 
ЛИТВА 
 
Резолюция, приета през 2004 г., информира за ограничени и разрешени дейности за 
всеки тип местообитание от европейски интерес. На литовски. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274764&p_query=&p_tr2= 
 
 
ПОЛША 
 
Информация за Натура 2000, местообитания и видове. 
http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/#1 
 
 
ПОРТУГАЛИЯ 
 
Plano sectorial da rede Natura 2000. Секторен план на Мрежата Натура 2000. Предоставя 
информация за всички Натура 2000 зони, местообитания и видове от европейски 
интерес, които се срещат в Португалия. 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_sitios.htm 
http://www.icn.pt/psrn2000/fichas_valores_naturais.htm 
 
 
СЛОВАКИЯ 
 
Информация за Натура 2000: www.sopsr.sk/natura/, 
www.enviro.gov.sk и www.daphne.sk 
 
 
СЛОВЕНИЯ 
 
Информация за Натура 2000: http://www.natura2000.gov.si/ 
 
 
ШВЕЦИЯ 
 
Информация за Натура 2000, видове и местообитания, планове за управление на 
Натура 2000 в Швеция, достъпни на уебсайта на SEPA: 
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Skydd-av-natur/Natura-2000/ 
 
 
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО 
 
Съвместен комитет за опазване на природата (JNCC) - Значими характеристики на СКЗ 
http://www.jncc.gov.uk/ProtectedSites/SACselection/SAC_habitats.asp 

План за действие за биоразнообразието на Обединеното кралство - Местообитания: 
http://www.ukbap.org.uk/habitats.aspx 

JNCC Оценка на природозащитния статус на всяко местообитание в Приложение I към 
Директивата: http://www.jncc.gov.uk/page-4064 

Морски защитени територии: http://jncc.defra.gov.uk/page-4524 



 

Информационна мрежа за живот в моретата: Подпрограма за ключова информация за 
биологията и чувствителността [on-line]. Морска биологична асоциация на Обединеното 
кралство. Налична на: http://www.marlin.ac.uk 

Шотландия: http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/international-
designations/sac/sac-location/ 

Англия: http://www.naturalengland.org/ourwork/conservation/designatedareas/default.aspx 

Северна Ирландия: http://www.doeni.gov.uk/niea/protected_areas_home 

Уелс: http://www.ccw.gov.uk/Splash.aspx 
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