
Установяване на необходимостта от оценка за съвместимост, съгласно  
§ 38 на Закона за защита на природата1
„Предварителна оценка по Натура 2000” 

 
 
Много проекти, инвестиционни намерения, мерки, намеси или планове (наричани по-
долу обобщено „проекти”) могат да доведат до отрицателни последици за зоните от 
„Натура 2000”. Затова преди тяхното разрешение или изпълнение трябва да се провери 
дали са „подходящи” да окажат значително отрицателно въздействие върху целите на 
защита и опазване на дадена зона от „Натура 2000” (зона по Директивата за 
местообитанията или зона за птиците). При много проекти не може от пръв поглед да 
се прецени дали тяхната реализация ще има значително отрицателно въздействие. В 
тези случаи чрез предварителна оценка се преценява дали трябва да се извърши 
задълбочена оценка за съвместимост съгласно чл. 38 на Закона за опазване на 
природата. Тази предварителна оценка представлява преценка на съвместимостта на 
проекта с целите на опазване в засегнатите зони от „Натура 2000”, тя е част от 
процедурата за оценка на съвместимостта с „Натура 2000”. Ако предварителната 
оценка покаже, че проектът не може да доведе до значителни отрицателни въздействия, 
не са необходими други стъпки на оценката – проектът може да се реализира от гледна 
точка на предписанията на „Натура 2000”. Във всички останали случаи съвместимостта 
на проекта трябва да се провери подробно чрез оценка за съвместимост с „Натура 
2000”. Ако обаче от самото начало е ясно, че за даден проект трябва да се извърши 
оценка за съвместимост с „Натура 2000”, предварителната оценка е излишна. 
С този формуляр трябва да се установи по максимално лесен начин и съгласно 
правните разпоредби, дали даден проект – самостоятелно или съвместно с други вече 
съществуващи или запланувани проекти – може да окаже значително отрицателно 
влияние върху целите на опазване на дадена зона от „Натура 2000”. Задължението за 
извършване на такава предварителна оценка следва от разпоредбите на чл. 37-40 на 
Закона за защита на природата във връзка с чл. 10 ал. 1 т. 12  и чл. 34-37 на 
Федералния закон за защита на природата. Задължението да набави подходящи за 
предварителната оценка документи принадлежи на титуляра на проекта. 
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Формулярът, заедно с молбата или другите документи, трябва да се представи на 
компетентния орган за проверка. Информация за засегнатите зони от „Натура 2000” и 
техните цели на опазване може да се получи от природозащитнaтa администрация, по 
принцип това е местната служба по природозащита.  
В случаите, в които законовите разпоредби не предвиждат разрешение от властите за 
даден проект или друго уведомяване на определен орган, все пак трябва да се провери 
дали проектът може да окаже значително отрицателно въздействие върху целите на 
опазване на дадена зона от „Натура 2000”. За да може природозащитният орган да 
извърши тази проверка, той трябва да бъде уведомен за проекта. Формулярът може да 
се използва и за тази цел. Ако природозащитният орган не вземе решение в рамките на 

                                                 
1  Закон за защита на природата на провинция Баден-Вюртемберг. Той въвежда в правото на 
провинцията предписанията на Федералния Закон за защита на природата на Германия. Чл. 38 от Закона 
на провинцията отговаря на чл. 34 от Федералния закон за защита на природата. На края на този 
документ можете да видите съответните членове от законите, към които са препратките. Законовите 
текстове са включени и в оригиналния документ и това не е случайно. Този документ, и формулярът, към 
който принадлежи, са направени така, че да служат на оценители, инвеститори и администратори, без да 
е необходимо търсене на друго множество текстове. Бел.р. 
2 Става дума за федералния закон във редакцията му от 2007 г. В последната редакция от 29 юли 
2009, въпросният член 10 става член 4, но т. 12 е отменена.  
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един месец, проектът може да започне (чл. 34 ал. 1a на Федералния закон за защита на 
природата ). 3
 
Извършването на предварителна оценка или на оценка за съвместимост определя само 
възможните последици от проекта за целите на опазване на зоната от „Натура 2000”. 
Тези проверки не заместват оценката при предприемането на намеса, съгл. чл. 20 на 
Закона на защита на природата (на провинцията, Бел.р.), съответно чл. 1a на Закона за 
строителството, проверката за защита на видове от Приложение IV на Директивата за 
запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на европейски 
видове птици, проверката съгласно чл. 42  и следващите членове от Федералния закон 
за защита на природата или евентуалното задължение за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, съгласно Закона за оценка на въздействието върху 
околната среда. 
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3 чл. 34 ал.1а от Федералния закон във редакцията му от 2007 г. отговаря на чл. 34 ал. 6 от 
последната редакция на закона. Бел.р. 
4 Отговаря на чл. 44 от последната редакция на Закона 
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П о я с н е н и я  к ъ м  ф о р м у л я р а
Актуално към: 03/2009 Формуляр за предварителна оценка по „Натура 2000” в Баден-Вюртемберг
 
 
 
Пояснения към формуляра „Предварителна оценка по „Натура 2000” 
 
Поясненията по-долу ще Ви помогнат да попълните правилно формуляра за 
предварителна оценка по „Натура 2000”. Попълнете само белите полета, сивите полета 
се попълват от компетентния орган. 
 
1. Обща информация 
В точка 1.1 „Проект/инвестиционно предложение” посочете съкратено наименование 
на Вашия проект, като напр. „Строеж на еднофамилна къща”, „План за застрояване 
Валдхайм-изток”, „Добиване на чакъл Дьорфлинген-запад”. 
1.2  В точка 1.2 „Зони от „Натура 2000” попълнете седемцифрения номер (напр. 
„8224-341”) и името (напр. „Долен Арген”) на зоната от „Натура 2000”, в която трябва 
да бъде осъществен Вашият проект. Тази информация може да получите от общинската 
администрация или от интернет-страницата на Министерството на храните и селските 
райони5. В случай, че Вашият проект трябва да се осъществи извън зона от „Натура 
2000”, но може да окаже влияние върху зона от „Натура 2000”, запишете номера и 
името на зоната от „Натура 2000”, върху която Вашият проект може да окаже влияние. 
Ако Вашият проект засяга няколко зони от „Натура 2000”, избройте всички засегнати 
зони от „Натура 2000”. При възникнали неясноти, моля обърнете се към компетентната 
местна служба по природозащита (виж бел.р. 3 на стр. 1) . 
1.3 В точка 1.3 „Титуляр на проекта" посочете адреса, телефона, факса и  
електронната поща на лицето, фирмата или обединението, което иска да реализира 
проекта (напр. инвеститор, автор на плановете). 
1.4 В точка 1.4 „Община" попълнете името на общината, на територията на която 
трябва да се реализира проектът. 
1.5 В 1.5 „Разрешаващ орган" попълнете компетентния за Вашата молба орган. 
Например при молбите за строителство попълнете „Служба по строително право xy"; 
при процедурите, влизащи в сферата на законодателството за водите, впишете „Водна 
администрация xy"; при молбите съгласно Федералния закон за защита от вредните 
емисии, впишете „Служба за емисионна защита xy". Ако за Вашия проект не е 
необходимо разрешение от властите или не трябва да уведомявате даден орган за 
Вашия проект, независимо от чл. 34 ал. 1a на Федералния закон за защита на природата, 
оставете полето празно. 
1.6 В 1.6 „Природозащитен орган" посочете компетентния за проекта 
природозащитен орган. 
1.7 В точка 1.7 „Описание на проекта" попълнете максимално точно описание на 
Вашия проект. Ако Вашият проект е описан достатъчно добре в други отделни 
документи (документи към молбата като напр. молба за строителство, молба за 
използване и защита на водите и водните ресурси), сложете знак „х“ в квадратчето по-
долу и допълнете вида документите. 
напр.: � други пояснения: виж приложението молба за строителство 
 
 

                                                 
5  http://www.natura2000-bw.de
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2. Графично и картографско представяне 
Ако документите към Вашата молба съдържат чертежи и части от карти, от които са 
видни видът, обхватът, размерите, както и разположението на Вашия проект (напр. 
молба за строителство), отбележете със знак „х“ в точка 2.1. Ако отделно приложите 
чертежите и картите, отбележете вярното твърдение в точка 2.2 със знак „х“. 
 
3. Подаден от (титуляр на проекта или пълномощник) 
Данните за предварителната оценка по „Натура 2000” трябва да са подписани от 
титуляра на проекта или упълномощено от него лице (напр. проектантско бюро), което 
отговаря за данните. Ако данните за предварителната оценка по „Натура 2000” не са 
изготвени от титуляра на проекта, тук трябва да се посочат адрес, телефон, 
(евентуално) факс и електронна поща на пълномощника. 
 
4. Установяване на компетентността по процедурата 
В тази точка се попълва допълнителна информация за проекта, която дава възможност 
на компетентните органи за бърза обработка. 
 
4.1  Проекти и намерения, които попадат извън зоните по Натура 2000, също могат 
да окажат значително въздействие върху зони от „Натура 2000”. Отбележете със знак 
„х“ дали проектът се намира в или извън зона от „Натура 2000”, но може да окаже 
влияние върху зоната или значителни части от нея. 
Решаващо за преценката на възможността, намиращи се извън зона от „Натура 2000” 
намерения да окажат влияние върху зоната, е това, дали според наличната обща 
информация може да се установи причинно-следствена връзка между намерението и 
очакваните промени в една или евентуално няколко зони от „Натура 2000”. 
Примери: 
- заустване (извън границата на зона от „Натура 2000”) на замърсени с вредни 
вещества води в река, която в по-долното си течение е включена в списъка с 
потенциални Натура 2000 зони, или която има важно значение за водния баланс на 
потенциална зона от „Натура 2000” с чувствително реагиращи на вредни вещества 
блата. 
- застроителен план за предприятие извън дадена зона по Директивата за 
местообитанията с чувствително реагиращи на въздушното замърсяване типове 
местообитания, когато емисиите на предприятието ще се пренасят по въздушен път в 
зоната.  
- изграждане на създаваща силен шум инсталация в периферията на защитена 
зона за птиците. 
 
4.2  Ако за Вашето запланувано намерение е необходимо разрешително, лиценз, 
съгласуване или друго решение на орган или независимо от чл. 34 ал. 1a на Федералния 
закон за защита на природата е налице задължение за уведомяване на даден орган за 
проекта, поставете „х“ на „да“. Това се отнася и за решения и планове по проведени на 
по-ранен етап процедури, които трябва да се спазват или вземат под внимание при 
официалните решения. Такива са: 
а) общо планиране: 
- териториално-устройствени планове (план за развитие на провинцията, чл. 2 на 
Закона за националното планиране; регионален план, чл. 8 от същия закон), 
- регулационни планове (чл. 5, 1a, ал. 2, т.4 на Закона за строителството), 
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- планове за застояване, включително свързани с проекта планове за застрояване 
(чл. 8, чл.12, 1a, ал. 2, т. 4, чл. 34, ал. 4 изречение 5 от Закона за строителството), 
- правилници за допълнение, съгласно чл. 34, ал. 4, изречение 1, т. 3 от Закона за 
строителството. 
 
б) специализирано планиране: 
- разпоредби за магистралите, съгласно чл. 16 на Федералния закон за основните 
пътища и чл. 13 на Федералния закон за водните пътища, 
в) други планове, ако в тях се включват предназначения за дадено място, и други 
предишни решения: 
водностопански рамков план (чл. 36 на Закона за водното стопанство), 
- водностопански план за управление (чл 36б на Закона за водното стопанство , чл 
111 на Закона за водите), 
- план за отвеждане на отпадъчните води (чл. 18a на Закона за водното 
стопанство, чл. 45г на Закона за водите), 
- план за управление на отпадъците (чл. 29, ал. 1 на Закона за икономическия 
цикъл при изхвърляне на отпадъци/управление на отпадъците). 
Задължението за извършване на оценка за съвместимост на териториално-
устройствените планове, градоустройствените планове и инструкциите, съгласно чл 34, 
ал. 4, изречение 1, т. 3 от Закона за строителството, следва непосредствено от 
действащите за тези планове специални законови разпоредби (виж чл. 7, ал. 7 
изречение 3, Закон за териториалното устройство, чл. 1а, ал. 2, т. 4, чл. 34, ал. 4 от 
Закона за строителството). 
Ако Вашият проект не изисква решение от даден орган или не е задължително да се 
обяви, независимо от чл. 34, ал. 1a на Федералния закон за защита на природата, 
отбележете със знак „х“ „не“. Обърнете внимание на поясненията към точка 4.3! 
 
4.3  Все пак някои проекти, за които не се изисква разрешително, лиценз или 
съгласие, или които не трябва да се обявяват пред някой орган, могат да имат 
значително отрицателно въздействие върху зони от „Натура 2000”. Например 
отвеждането и на незначителни количества на вода за напояване от малките потоци, 
може да има значително отрицателно въздействие върху целите на защита и опазване 
на зона от „Натура 2000”. Неизискващото разрешение и обявяване изграждане на 
силажни траншеи или бараки за машини и приспособления в околността на типове 
местообитания или местообитания на видове от Директивата за местообитанията, може 
да окаже значително отрицателно влияние върху тях. За да се изключат значителните 
отрицателни въздействия на такива проекти върху зони от „Натура 2000”, те трябва да 
се обявят, съгласно чл. 34, ал. 1a на Федералния закон за защита на природата, пред 
компетентния природозащитен орган. Ако Вашият проект отговаря на тези условия, 
може да изпълните задължението си за обявяване, съгл. § 34 ал. 1a Федералния закон за 
защита на природата, като поставите знак „х“ на точка 4.3 във формуляра. 
Ако природозащитният орган не вземе решение в рамките на един месец от 
постъпването на уведомлението при органа, може да стартирате Вашия проект. Важно: 
Срокът от един месец започва да тече тогава, когато всички необходими за оценката на 
проекта документи са  постъпили в администрацията на природозащитния орган! 
 
Моля обърнете внимание и на това, че и проекти, които спадат към законосъобразните 
селско, горско и риболовно стопанство, могат в особени случаи да имат значително 
отрицателно въздействие върху защитата и опазването на зона от „Натура 2000” [напр. 

 5



разораване на бедна на хранителни вещества низинна сенокосна ливада, тип 
местообитание 6510, или залесяване на местообитание на ръждивогушо ливадарче 
(Saxicola rubetra)]. Тези случаи могат също да подлежат на задължение за обявяване. 
 
5.  Представяне на засегнатите от проекта типове местообитание съответно 
 местообитания на видове 
В тази точка трябва да се посочат засегнатите от Вашия проект типове местообитания 
или видове по Директивата за местообитанията, както и да се даде информация затова, 
как Вашият проект може да окаже принципно отрицателно въздействие върху тях. 
 
Колона „Тип местообитание (включително характерните видове) или местообитания на 
видове”: в лявата колона посочете типовете местообитания или видовете, чиито 
местообитания Вашият проект може да засегне. При типовете местообитания посочете 
евентуално и характерните видове, ако са важни за оценката, защото принципно, 
според съдебната практика, събирането на данните за обектите на защита и оценката на 
състоянието им трябва да включва и характерните според съответната специализирана 
наука видове, дори когато те (напр. в стандартния формуляр за данни) не са посочени 
изрично като обекти на защита. Обозначете приоритетните типове местообитания или 
видове със звездичка (*). 
Информация за наличието на типове местообитания или видове в зона от „Натура 
2000” може да получите от природозащитната администрация във Вашия район или 
чрез интернет-страниците на Министерството на земеделието и селските райони6. 
Обърнете внимание на това, че там се посочват всички типове местообитания и видове, 
намиращи се в дадена зона от „Натура 2000”, която в много случаи включва различни 
подзони. Трябва да подложите Вашия проект на оценка за съвместимост само с онези 
типове местообитания и видове, които се намират в обсега на влияние на Вашия 
проект. Ако това не може да се установи еднозначно, съгласувайте съответните типове 
местообитания или видове с компетентния природозащитен орган. 
Основна информация за типовете местообитания и видове е дадена в брошурите 
„Натура 2000 в Баден-Вюртемберг, да развием Европа – да запазим природата” и „В 
портрет – видовете от Директивата на ЕС за защита на птиците”7. 
 
Колона „Типът местообитание или видът, съответно неговото местообитание, може 
принципно да се влоши значително чрез следните въздействия”: 
Тук трябва да попълните кои въздействия, които произтичат от Вашия проект, могат да 
окажат значително въздействие върху целите на защита и опазване на зона от „Натура 
2000”. В защитени зони за птиците целите на защита и опазване се определят с 
нормативен административен акт („Наредба за защитените зони за птици”), съгласно 
чл. 36, ал. 3 от Закона за защита на природата на провинцията и се конкретизират за 
всяка зона от „Натура 2000” при изготвянето на специални планове за поддръжка и 
развитие (ППР), съответно на планове за управление (ПУ). До влизането в сила на 
Наредбата за защитените зони за птици, съответно (особено в зони по Директивата за 
местообитанията) до представянето на съответния ППР/ПУ, подробна информация за 
целите на защита и запазване на засегната зона от „Натура 2000” може да се получи в 
интернет8 или от местната служба по природозащита.  

                                                 
6  http://www.natura2000-bw.de
7  Могат да се получат с доставка от издателството на печатница JVA Манхайм–. 
Херцогенридщрасе 111, 68169 Манхайм или да се изтеглят от www.natura2000-bw.de.Бел.р. 
8  http://www.natura2000-bw.de ("Повече информация" --> "Информация за зоните").Бел.р. 
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Общо формулирани цели на защита и опазване на типовете местообитания от „Натура 
2000”, както и на видовете от Директивата за местообитанията могат да се вземат от 
изданието „Отрицателни въздействия върху зоните по Директивата за 
местообитанията” , а за европейските видове птици – от изданието „Препоръки за 
действия за защитените зони за птици”

9
10. В тези издания е показано, кои проекти и 

намерения обикновено имат значителни отрицателни въздействия, и кои действия 
принципно не представляват значителни отрицателни въздействия. 
 
Пример: Инвестиционно намерение „Изграждане на трасе за мотокрос и клубна база” 
 
Тип местообитание 
(включително характерни 
видове) или местообитания 
на видове **)

Типът местообитание или видът, съответно 
неговото местообитание, може принципно да се 
влоши значително чрез следните въздействия:

5130 Съобщества на Juniperus 
communis върху варовик

Изграждане на трасе за мотокрос върху съобщества 
на Juniperus communis върху варовик   
строителство на клубна база 

Euphydryas aurinia Промяна на тревната растителност поради 
изграждане на трасе за мотокрос 

Cottus gobio 
/главоч/ 

Отмиване на повърхностния слой на почвата (ерозия 
на почвата поради преминаване с мотори) и внасяне в 
съседен поток на земна маса, което води до запълване 
на кухините между камъчетата по водното дъно 
(колмация) 

Lanius collurio 
/червеногърба сврачка/ 

Трайно отстраняване на храстите при изграждане на 
трасе за мотокрос и строителство на клубна база; 
увеличаване на шума поради мотокроса 

 
6. Приблизително установяване на възможните значителни отрицателни 
въздействия на проекта въз основа на съществуващите документи 
Докато в точка 5 се проверяваше кои действия, свързани с Вашия проект, могат да 
окажат принципно отрицателно въздействие на типовете местообитания и/или видове 
от Директивата за местообитанията, в точка 6 се проверяват задълбочено съвсем 
конкретно произтичащите от проекта въздействия. Възможните значителни 
отрицателни въздействия, които произтичат от даден проект, могат да са от съвсем 
различно естество. От проект за изграждане на път произтичат напр. така наречените 
„обусловени от строителството” въздействия (напр. временно използване на терена от 
строителните машини), които принципно са ограничени във времето. От пътното 
платно като такова произтичат така наречените „обусловени от съоръжението” 
въздействия (напр. запечатване на повърхностния слой на почвата, разкъсване на 
местообитания), които имат продължително въздействие. И накрая, от строителната 
мярка могат да произтичат „обусловени от експлоатацията” въздействия, които са 
налице за срока на експлоатацията като шум или отвеждане на замърсените 
повърхностни води във водоем, включен в зона по Директивата за местообитанията. 
 
                                                 
9  Този текст също е преведен в рамките на проект “Немски опит в прилагането на Европейското 
законодателство: Натура 2000 – управление и финансиране”. Бел.р. 
10  И двата текста в оригинал могат да се получат с доставка от печатницата на издателството на 
JVA Манхайм, Херцогенридщрасе 111, 68169 Манхайм (телефакс: 0621/398-370) или да се изтеглят от 
www.natura2000-bw.de. Бел.р. 
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За типовете местообитания (включително характерните видове) или видовете съответно 
за местообитанията на видове трябва да се посочат възможните последици от проекта 
по отношение на вида, интензивността и степента на отрицателното въздействие. 
Трябва да се вземат под внимание и предвидените мерки за избягване и/или намаляване 
на значителните отрицателни въздействия. 
 
В случай, че последиците от проекта не могат да се посочат еднозначно, за 
установяването на последиците и отрицателните въздействия се препоръчва 
прилагането на същите или поне подобни специализирани методи както при 
предписаното със закон регулиране на намесите  (определяне на вида и обхвата на 
намесата), ако те са подходящи. 

11

 
Значително въздействие е налице, когато отделни фактори на средата (напр. биотични 
или абиотични фактори и тяхното взаимодействие) биват повлияни така, че да бъдат 
нарушени функциите на системата или да намалее числеността на видовете. 
Въздействията са значителни, когато – чрез директни (на съответната площ) или 
индиректни (в съседство) действия – функциите на местообитанието или на 
местообитанието на вида бъдат така ограничени или нарушени в широк обхват и/или 
трайно, че целите на опазване не могат да бъдат постигнати в дългосрочен план. 
Колкото по-значимо от консервационна гледна точка или чувствително е дадено 
местообитание или местообитание на вид (напр. приоритетни типове местообитания 
и/или видове), толкова по-голяма трябва да е вероятността, въздействията върху него 
да се оценят като значителни.  
 
За да може да се провери значителността на отрицателните въздействия, които 
произтичат от даден проект, посочете вероятно произтичащите от Вашия проект 
значителни отрицателни въздействия, според това дали са обусловени от 
съоръжението, експлоатацията или строителството. В колоната „Възможно значително 
отрицателно въздействие" се посочват най-често възникващите възможни отрицателни 
въздействия. Могат да се допълнят още точки. 
 
Специално по отношение на критерия за оценка „директно използване на терена" на 
типове местообитания „Предложението на експертните споразумения на Федералната 
служба за опазване на природата (BfN) от юни 2007г. за установяване на значимостта 
при оценка за съвместимост с Натура 2000“ дава възможност за научнообосновано 
определяне на значимостта (eкспертните споразумения са публикувани на интернет-

                                                 
11 Регулирането на намесите (Eingriffsregelung) е процедура, предвидена както в Федералния закон 
за защита на природата, така и в съответните закони на провинциите. В исторически план регулирането 
на намесите присъства в законите много преди Натура 2000 и оценката за съвместимост. Тази процедура 
е част от общите принципи за опазването на природата и ландшафта. Според чл. 14 от Федералния закон 
за защита на природата, намеса е всяка промяна на образа или ползването на площите, на подпочвените 
води, на функциите на природната среда (действията, които са част от законно установените горско, 
селско и ловно стопанство не представляват намеса). Според чл. 15 всеки причинител на намеса е 
длъжен да я избегне, ако е възможно, а в случай че не е, да предприеме мерки за компенсиране или 
заместване. Чл. 17 урежда процедурата по даване на разрешителни за провеждане на намесата от 
съответните органи. Регулирането на намесите е различна процедура от тази по ОВОС, за която 
съществува отделен закон. Тъй като регулирането на намесите е отдавна позната и наложила се 
процедура, в природозащитната сфера на Германия са разработени и приети редица научни методи за 
събиране на данни и разработка на доклади, необходими за оценките на намесата. Тези методи се имат 
пред вид тук, доколкото те са подходящи и за събирането на данни и разработка на доклади, необходими 
за извършването на предварителна оценка за необходимостта от ОС, както и на самата ОС. Бел.р. 
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страницата на BfN  в "Теми > Натура 2000 > Принципи Директива за запазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна > Съвместимост с Директивата 
за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна > Предложения 
на експертните споразумения Ламбрехт & Траутнер 2007" ). При загуба на площи от 
местообитания на защитени 

12

13
видове, освен посочените в документа на BfN 

ориентировъчни стойности, решаващ критерий е способността на вида да възвърне 
първоначалното равновесие след отрицателното въздействие. 
 
Пример: Инвестиционно намерение „Изграждане на трасе за мотокрос и клубна база" 
 
 Възможни значителни 

отрицателни 
въздействия

Засегнати типове 
местообитания 
или видове *

Въздействие върху типове 
местообитания или 
местообитанията  на видове 
(вид на въздействието, 
интензивност и степен)

6.1 Обусловени от 
съоръжението

  

6.1.1 Загуба на територия 
(запечатване)

5130 
(съобщества на 
Juniperus 
communis върху 
варовик ), 6520 
(планински 
сенокосни ливади)

- Изграждане на трасе за 
мотокрос, слабо използване на 
терена, непълно запечатване, 
но унищожаване на 
растителността 
- Строителство на клубна 
база, окончателно загубване на 
местообитание върху площ 
от150 м2

6.1.2 Преобразуване на 
площите

- - 

6.1.3 Промяна в ползването 5130, Lanius 
collurio 

Трайно отстраняване на 
храстите, загуба на 
местообитание за Lanius 
collurio 

6.1.4 Разкъсване, 
фрагментация на 
местообитания от 
„Натура 2000”

5130, 6520,  
Euphydryas 
aurinia, Lanius 
collurio 

- Трасето за мотокрос 
разкъсва типа местообитание, 
слабо въздействие 
- Трасето за мотокрос 
разкъсва местообитанията на 
Euphydryas aurinia и Lanius 
collurio, силно въздействие 

6.1.5 Промени на режима на 
(подпочвените) води

- - 

6.1.6 - - - 
    
6.2 Обусловени от 

експлоатацията
  

6.2.1 Емисии на различни 5130, 6520 Възможно внасяне на бензин и 

                                                 
12 www.bfn.de
13  Този текст също е преведен в рамките на проект “Немски опит в прилагането на Европейското 
законодателство: Натура 2000 – управление и финансиране”. Бел.р. 
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вещества масло в типа местообитание, 
точково въздействие по 
трасето 

6.2.2 Акустични въздействия Lanius collurio Увеличаване на шума през 
почивните дни, въздействието 
тогава силно 

6.2.3 Оптични въздействия - Няма, защото няма да се 
използва през нощта 

6.2.4 Промени на микро- и 
мезоклимата

 Не се очакват трайни такива, 
защото ще се използва само 
през почивните дни 

6.2.5 Строителство на водни 
съоръжения

- - 

6.2.6 Внасяния във водите (на 
материали, термичен и  
хидравличен стрес)

Cottus gobio Клубна база: няма, защото 
водосточните и отпадните 
води на клубната база се 
отвеждат в канализацията.  
Трасе за мотокрос: поради 
ерозията, повърхностният слой 
на почвата се отмива и 
отвежда в съседния поток, 
почвените частици довеждат 
до запълване на кухините 
между камъчетата -- > загуба 
на хабитат за хвърляне на 
хайвер на Cottus gobio, 
отрицателното въздействие 
може да се избегне с 
изграждане на корито с чакъл с 
цел филтриране 

6.2.7 Разкъсване, 
фрагментация, сблъсък

5130, 6520 
Euphydryas aurinia

- Трасето за мототкрос 
разкъсва типа местообитание, 
слабо въздействие 
- Трасето за мотокрос 
разкъсва местообитанията на 
Euphydryas aurinia и Lanius 
collurio, силно въздействие 

6.2.8 - - - 
    
    
6.3 Обусловени от 

строителството
  

6.3.1 Използване на терена 
(пътища за строителство, 
места за съхранение на 
материали и т.н.)

6520 Временно почти 300 м2

6.3.2 Емисии - - 
6.3.3 Акустични въздействия Lanius collurio Шум, отрицателното 

въздействие може да се намали 
с извършването на строителни 
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мероприятия извън 
размножителния период 

6.3.4 - - -
    
 
7.  Кумулативен ефект 
 
Съгласно чл. 38 на Закона за защита на природата, проектите трябва да се проверят за 
тяхната съвместимост с целите на защита и опазване, ако – изхождайки от моментното 
положение – самостоятелно или съвместно с други проекти могат да окажат значително 
отрицателно въздействие върху зона от „Натура 2000”. Затова предварителната оценка 
по „Натура 2000” не трябва да се ограничава до въздействията на заявения или 
подлежащия на обявяване проект, а в зависимост от обстоятелствата в конкретния 
случай трябва да включва и кумулативните ефекти във връзка с други известни 
проекти. Наред с вече съществуващите или намиращите в процес на реализация, трябва 
да се включат и такива нереализирани проекти, които – напр. поради приключена или 
официално заведена процедура за издаване на разрешително или при планове на етап 
на утвърждаване – са достатъчно конкретизирани. 
Обърнете внимание на следното: Два проекта, чиито последици поотделно са оценени 
като незначителни, могат в съчетание един с друг да окажат значително отрицателно 
въздействие върху целите на защита и опазване на зона от „Натура 2000” (кумулативен 
ефект). 
 
В колоната „Засегнат тип местообитание или вид” посочете кой тип местообитание от 
Директивата за местообитанията или кой вид трябва да се разгледа от гледна точка на 
кумулативния ефект. В третата колона посочете онези проекти, с съчетание с които 
Вашият проект може да доведе до значителни отрицателни въздействия. Обърнете 
внимание на това, че тук трябва да се посочват и проекти, които още не са реализирани, 
но съществуват конкретно с разрешително или планиране (напр. определено със 
строителен план трасе на път, което трябва да се изгради едва през следващите години). 
 
В последната колона посочете кои въздействия се имат предвид. 
 
Пример: Проект „Изграждане на трасе за мотокрос с изграждане на клубна база” 
 
 Засегнат тип 

местообитание 
или вид

С какви планове или 
мерки проектът може да 
доведе до кумулативен 
ефект и значителни 
отрицателни 
въздействия?

Какви въздействия се имат 
предвид?

7.1 5130, 6520 Планирана тренировъчна 
пътека в съседство с 
терена за мотокрос 

Трасето за мотокрос ще 
завземе допълнителни площи 
към предвидените за 
тренировъчната пътека; 
допълнителен ефект на 
разкъсване на 
местообитанията  

7.2 Euphydryas 
aurinia 

Провеждащ се ежегодно 
палатков лагер през 

Съществуващото отрицателно 
въздействие върху 
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лятната ваканция на 
съседен терен 

растителността (= върху 
местообитанието) от 
палатковия лагер се увеличава 
чрез трасето за мотокрос 

7.3    
7.4    
7.5    
    
 
8.  Забележки 
 
 Тук може да дадете допълнителна информация за проекта. 
 
9. Резултат 
 
Попълва се от компетентния орган. 
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Извлечение от Федералния закон за защита на природата  
(редакция от 17.12.2007г.): 
 
Чл. 34 Съвместимост и недопустимост на проекти, изключения 
(1) Проекти, които не служат непосредствено за управление на зона от значение за 
Общността или на Европейска защитена зона за птици, трябва да се проверят за 
съвместимост с целите на опазване на зона от значение за Общността или на 
Европейска защитена зона за птици преди да бъдат разрешени или изпълнени, ако 
самостоятелно или съвместно с други проекти или планове могат да окажат значително 
отрицателно въздействие върху зона от значение за Общността или върху Европейска 
защитена зона за птици. При защитените територии по смисъла на чл. 22, ал. 1 
критериите за съвместимостта следват от целта на защита и издадените във връзка с 
това разпоредби. 
 
(1a) Ако проект по смисъла на ал. 1, изречение 1, който не се изпълнява от даден орган, 
не изисква според други правни разпоредби официално решение или уведомяване на 
орган, то компетентният според законодателството на провинцията орган трябва да 
бъде уведомен за него. Той може да изиска представяне на необходимите за проверката 
документи и да ограничи изпълнението на проекта във времето или по друг начин, за да 
се гарантира спазване на условията на алинеи 1 и 2-5. Ако органът не вземе решение в 
срок от един месец след постъпване на уведомлението, изпълнението на проекта може 
да започне. Ако изпълнението на проекта започне без необходимото уведомяване, 
органът може да нареди временно спиране. Ако в случай на ал. 2 не са налице 
предпоставките на алинеи 3-5, органът трябва да забрани изпълнението на проекта. 
Изречения 1 до 5 трябва да се прилагат само дотолкова, доколкото природозащитните 
разпоредби на провинциите, включително разпоредбите за изключенията и 
освобождаванията, не съдържат по-строги разпоредби за разрешаването на проекти. Чл 
4, ал. 2 на Общия закон за железопътния транспорт, чл. 4 на Федералния закон за 
основните пътища, както и съответните разпоредби на законодателството на 
провинциите, важат непроменени14. 
 
(2)  Ако оценката на съвместимостта покаже, че проектът може да доведе до 
значителни отрицателни въздействия върху посочена в ал. 1 зона във съществените й за 
целите на опазване или целите на защита съставни компоненти, то той е недопустим. 
 
(3)  Като изключение от ал. 2, даден проект може да бъде разрешен или осъществен 
само, доколкото 
 
1. това се налага поради важни причини на преобладаващия обществен интерес, 
включително социален или икономически, и 
2. не съществуват допустими алтернативи за постигане на преследваната с проекта 
цел на друго място без или с по-малки отрицателни въздействия. 
 
(4) Ако в засегнатата от проекта зона има приоритетни местообитания или приоритетни 
видове, като важни причини на преобладаващия обществен интерес могат да се 
изтъкнат само такива във връзка със здравето на хората, обществената сигурност, 
включително отбраната и защитата на цивилното население, или значителни 
благоприятни последици от проекта за околната среда. Други причини по смисъла на 
                                                 
14 Това последно изречение от текста към тази алинея отпада в новата редакция на Закона от 2009 
г. Самата алинея вече не е 1а, а 6. Бел.р.  
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ал. 3 т. 1 могат да се вземат под внимание само, когато компетентният орган е получил 
преди това чрез Федералното министерство на околната среда, опазване на природата и 
ядрената безопасност становище на Комисията. 
 
(5) Ако даден проект съгласно ал. 3, също и във връзка с ал. 4, трябва да бъде разрешен 
или осъществен, трябва да се предвидят необходимите мерки за осигуряване на 
свързаността на Европейската екологична мрежа „Натура 2000”. Компетентният орган 
уведомява Комисията чрез Федералното министерство на околната среда, опазване на 
природата и ядрената безопасност за взетите мерки. 
 
Чл. 35 Планове15

Чл. 34 трябва да се прилага съответно при 
1. разпоредби за магистралите, съгласно чл. 16 на Федералния закон за основните 
пътища, чл. 13 на Федералния закон за водните пътища или чл. 2, ал. 1 на Закона за 
ускоряване планирането на транспортни пътища както и 
2. други планове, при териториално-устройствените планове по смисъла на чл. 3, т. 
7 на Закона за териториалното устройство, с изключение на чл. 34, ал. 1, изречение 1. 
При градоустройствените планове и инструкции, съгласно чл. 34, ал. 4 изречение 1, т. 3 
на Закона за строителството, трябва съответно да се прилага чл. 34 ал. 1 изречение 2 и 
ал. 2-5. 
 
Чл. 36 Замърсявания с различни вещества 
(отменен) 
 
Чл. 37 Връзка с други правни разпоредби16

(1) Чл. 34 не се отнася за проект по смисъла на чл. 29 на Закона за строителството в 
райони със застроителни планове, съгласно чл. 30 на Закона за строителството и по 
време на изработването на плана по чл. 33 на Закона за строителството. За проект в 
градска среда, съгласно чл. 34 на Закона за строителството, за проект в извънградска 
среда, съгласно чл. 35 на Закона за строителството както и за застроителните планове, 
ако заместват изработването на градоустройствен план, не се променя действието на чл. 
34. 
 
(2) Чл. 34 трябва да се прилага за защитените части на природата и ландшафта и 
защитените биотопи по смисъла на чл. 30 само дотолкова, доколкото 
природозащитните разпоредби, включително разпоредбите за изключенията и 
освобождаванията, не съдържат по-строги разпоредби за разрешаването на проекти. 
Задълженията, съгласно чл. 34, ал. 4, изречение 2 за участието на Комисията и съгласно 
чл. 34, ал. 5, изречение 2 за уведомяване на Комисията, не се променят. 
 

                                                 
15 Този член се променя в редакцията на закона от 2009 г. както следва:  
 Чл. 36 Планове 
 Чл. 34, ал. 1-5 се прилагат съответно при: 
1.  разпоредби за магистралите, съгласно чл. 16 на Федералния закон за основните пътища, 
чл. 13 на Федералния закон за водните пътища както и 
2.  планове, които трябва да се вземат предвид при решения на органите. Бел.р. 
 При териториално-устройствените планове по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 7 на Закона за 
териториалното устройство и при градоустройствените планове и инструкции, съгласно чл. 34, ал. 4 
изречение 1, т. 3 на Закона за строителството, чл. 34, ал. 1, изречение 1 не се прилага. 
16 Този член отпада в новата редакция на закона от 2009 г. Бел.р.  
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(3) Ако проектите представляват намеси върху природата и ландшафта, издадените в 
рамките на чл. 19 разпоредби на провинциите, както и чл. 20 и чл. 21, остават 
непроменени. 
 
Извлечение от Закона за защита на природата (редакция от 13.12.2005г.): 
Европейска екологична мрежа „Натура 2000” 
 
Чл. 36 Изграждане на екологичната мрежа „Натура 2000” 
(1)  Провинцията допринася за изграждането и защитата на Европейската 
екологична мрежа от специални защитени територии, наречена „Натура 2000”. 
 
(2)  Правителството на провинцията избира, по предложение на министерството, 
съгласно посочените в Директиви 79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО критерии и при процедура, 
съгласно чл. 33, ал. 1, изречение 2 на Федералния закон за защита на природата, зоните 
от значение за Общността и Европейските защитени зони за птици. Министерството 
съобщава избраните от правителството на провинцията зони на компетентната 
държавна служба на Федерацията за посочване пред Комисията. 
 
(3)  Министерството се упълномощава да определи избраните съгласно ал. 2 от 
правителството на провинцията Европейски защитени зони за птици, границите на 
зоните, ценните за опазване видове птици и целите на опазване на зоните с нормативен 
административен акт. Допълнителното оповестяване на границите на зоните се 
извършва съгласно чл. 3 на Закона за обнародването. 
 
(4)  Зоните от значение за Общността се обявяват съгласно чл. 4 ал. 4 на Директива 
92/43/ЕИО, а Европейските защитени зони за птици – съгласно чл. 4 ал. 1 до 3 на 
Директива 79/409/ЕИО, и съгласно съответните цели на опазване за защитени части от 
природата и ландшафта по смисъла на раздел ІV. (Заповедта за бел.р.) обявяването на 
защитената зона определя целта на защита според съответните цели на опазване и 
необходимите граници на зоната. В нея трябва да се опише дали в границите на зоната 
трябва да се защитават приоритетни местообитания или приоритетни видове. Чрез 
съответните заповеди, забрани и мерки за поддръжка и развитие трябва да се гарантира, 
че са спазени изискванията на чл. 6 на Директива 92/43/ЕИО. Ако за Европейските 
защитени зони за птици съществува нормативен административен акт, съгласно ал. 3,  
разпоредбите за защита трябва да спазва установеното в него. Другите природозащитни 
разпоредби не се променят. Не е необходима отделна заповед за обявяване на защитена 
зона, ако съществуващата защитена територия по смисъла на раздел ІV гарантира 
достатъчна защита. 
 
(5)  Защитата, съгласно ал. 4, може да отпадне, ако според други правни разпоредби, 
според административни разпоредби, чрез разпоредителната власт на публичен или 
нетърговски представител или чрез договорни споразумения, е гарантирана 
равностойна защита. 
 
Чл. 37 Общи природозащитни разпоредби, забрана за влошаване на състоянието 
Промени или нарушения, които могат да доведат до значителни отрицателни 
въздействия върху зона от значение за Общността или върху Европейска защитена зона 
за птици в съответните им значителни за целите на опазване части, са недопустими. 
Другите природозащитни разпоредби, както и съществуващите разрешения, 
изградените по допустим начин съоръжения и тяхното използване остават 
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непроменени. Чл. 34, ал. 1, изречение 1 е съответно в сила. Природозащитният орган 
може да допусне изключения от забраната на изречение 1, при предпоставките на чл. 
38, ал. 3-5. Изключението се замества с необходимо според други разпоредби 
официално разрешение, ако то се даде с предварителното съгласие на природозащитния 
орган. 
 
Чл. 38 Съвместимост и недопустимост на проекти и планове, изключения 
(1)  Проектите трябва да се проверяват за съвместимост с целите на опазване на 
зона от значение за Общността или на Европейска защитена зона за птици, преди да 
бъдат разрешени или изпълнени. При защитените територии по смисъла на раздел IV 
критериите за съвместимостта следват от целта на защита и издадените затова 
разпоредби. 
 
(2)  Ако оценката на съвместимостта покаже, че проектът може да доведе до 
значителни отрицателни въздействия върху посочена в ал. 1 зона във важните й за 
целите на опазване или целите на защита съставни части, то той е недопустим. 
 
(3)  Като изключение от ал. 2 даден проект да може да бъде разрешен или 
осъществен само, доколкото 
1. това се налага поради важни причини на преобладаващия обществен интерес, 
включително социален или икономически, и  
2. не съществуват допустими алтернативи за постигане на преследваната с проекта цел 
на друго място без или с по-малки отрицателни въздействия. 
 
(4)  Ако в засегнатата от проекта зона има приоритетни местообитания или 
приоритетни видове, като важни причини от преобладаващ обществен интерес могат да 
се изтъкнат само такива във връзка със здравето на хората, обществената сигурност, 
включително отбраната и защитата на цивилното население, или значителни 
благоприятни последици на проекта за околната среда. Други причини по смисъла на 
ал. 3, т. 1 могат да се вземат под внимание само, когато компетентното министерство с 
участието на най-висшия природозащитен орган е получило преди това чрез 
Федералното министерство на околната среда, опазване на природата и ядрената 
безопасност становище на Комисията. 
 
(5)  Ако даден проект, съгласно ал. 3, също и във връзка с ал. 4, трябва да бъде 
разрешен или осъществен, трябва да се предвидят необходимите за осигуряване на 
свързаността на Европейската екологична мрежа „Натура 2000” мерки. Компетентното 
министерство уведомява с участието на най-висшия природозащитен орган Комисията 
относно взетите мерки чрез Федералното министерство за околната среда, опазване на 
природата и ядрената безопасност. 
 
(6)  Ако проектът изисква разрешение според други разпоредби, решенията на 
компетентните за разрешението органи се вземат след обсъждане с природозащитния 
орган, ако това не противоречи на федералното право. Ако при големите проекти е 
компетентно окръжното управление, решението се взима след обсъждане с по-висшия 
природозащитен орган. Органът определя в своето решение необходимите изисквания, 
съгласно ал. 5 изречение 1. Ако даден проект не изисква разрешение според други 
разпоредби, компетентен е природозащитният орган. Към молбата трябва да се 
приложат документите, които са необходими за оценката на съвместимостта и 
условията за допускане на изключение, както и на предвидените мерки, съгласно ал. 5. 
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(7)  Ако планиран в приложното поле на този закон проект може да има значителни 
последици върху защитени зони, съгласно Директиви 92/43/ЕИО или 79/409/ЕИО в 
друга страна-членка на Европейския съюз, компетентният орган уведомява посочения 
от страната-членка орган. Чл. 8, ал. 1 и 3 на Закона за оценка на въздействието върху 
околната среда е съответно в сила. 
 
(8)  Алинеи 1-5 и ал. 7 трябва да се прилагат съответно при други планове по 
смисъла на чл. 35, изречение 1, т. 2 на Федералния закон за защита на природата. 
 
Чл. 39 Връзка с други правни норми 
(1)  Чл. 38 трябва да се прилага за защитените части на природата и ландшафта и 
защитените биотопи17 по смисъла на чл. 32 само дотолкова, доколкото 
природозащитните разпоредби, включително разпоредбите за изключенията и 
освобождаванията, не съдържат по-строги разпоредби за разрешаването на проекти. 
Задълженията, съгласно чл. 38, ал. 4, изречение 2, за участието на комисията и съгласно 
чл. 38, ал. 5, изречение 2 за уведомяването на Комисията, не се променят. 
(2) Ако проектите представляват намеси в природата и ландшафта, членове 20-23 на 
този закон, както и членове 20 и 21 на Федералния закон за опазване на природата не се 
променят. 
 
Чл. 40 Временна защита 
Членове 37-39, с изключение на чл. 38, ал. 4, изречение 2, се прилагат и спрямо  
докладваните пред Европейската комисия зони, съгласно чл. 36, ал. 2 изречение 2, но 
които още не са обявени за защитени съгласно чл. 36, ал. 3-5. В спорни зони, 
посочените в чл. 37, изречение 1 действия са недопустими, при условие, че могат да 
доведат до значителни отрицателни въздействия върху включените в нея приоритетни 
местообитания или приоритетни видове. 

                                                 
17  В Германия съществува национална класификация на типовете местообитанията, наричани 
традиционно биотопи. Във Федералния закон за защита на природата, както и в тези на провинциите, се 
посочват типове биотопи, които са обект на защита, много преди Директивата за местообитанията да 
влезе в сила. Много от типовете биотопи, защитени по германското право, не са защитени според 
Директивата за местообитанията. По този начин Германия защитава специфични елементи на 
биологичното си разнообразие, които поради различни причини не са защитени на европейско ниво. 
Бел.р. 
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 Актуално към: 03 / 2009           Формуляр за предварителна оценка по „Натура 2000” в Баден-Вюртемберг

1.    Обща информация 
1.1   Проект/инвестиционно  
        предложение  

1.2   Зони от „Натура 2000” 

 
(избройте всички засегнати 
зони)

Номер (номера) на зоната 

(зоните)
Наименование (наименования) на зоната (зоните)

1.3   Титуляр на                       
        проекта/инвеститор 

 
 

Адрес                                                           Телефон / факс / e-mail

1.4   Община  

1.5   Разрешаващ орган 
         (ако не се прилага чл. 34 
ал. 1a на Федералния закон за 
защита на природата)

 

1.6   Природозащитен орган 

 
 

1.7   Описание на проекта 
  

 
 
други пояснения: виж приложението

 
2.    Графично и картографско представяне 

Проектът трябва да бъде представен с чертеж или части от карта така, че неговият обхват и 
разположение да са еднозначно разпознаваеми. За чертежа и картата трябва да се изберат 
подходящи мащаби. 

 
2.1    чертеж и картографско представяне са включени в приложените към молбата документи  

2.2    чертеж / ръчна скица като приложение          картографско представяне на разположението като 
               приложение 
3.    Подаден от (титуляр на проекта или пълномощник): 
Адрес * Телефон * Факс *

    

  e-mail *  

                             *ако е различен от точка 1.3 

Дата                            Подпис                                             и                                                    
Входящ печат на 
природозащитната 

организация 
(Начало на едномесечния 

срок съгл. 
§ 34 ал. 1a BNatSchG)

Пояснения за формуляра могат да се получат от 
службата по природозащита или в Интернет на 
адрес http://natura2000-bw.de
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4.    Установяване на компетентността по процедурата 
(Изключение правят проектите, които служат непосредствено за управление 
 на зони по „Натура 2000”) 

4.1    Проектът/инвестиционното намерение намира ли се                                          
    в зона от „Натура 2000” или 

          извън зона от „Натура 2000” с възможност да окаже влияние върху една или  
евент. няколко зони или върху значителни части от дадена зона? 

    продължи с точка 4.2 

4.2    За проекта необходимо ли е официално решение или съществува ли друго 
задължение зауведомяване на дадена служба за проекта? 

    да         продължи с точка 5 

    не         продължи с точка 4.3 

4.3     Тъй като за проекта не се изисква официално разрешение или                      
     уведомяване на друга административна служба, той се обявява с                   
     настоящия документ пред компетентната природозащитна организация, 
     съгласно § 34 ал. 1a На Федералния закон за защита на природата  

 

      продължи с точка 5 

 

 
 
 
5.    Представяне на засегнатите от проекта типове местообитание респ. 

местообитания на видове*)
Тип местообитание (включително 
характерните видове) или 
местообитания на видове **)

Следните действия могат да окажат 
значително въздействие върху типа 
местообитание или вида, респ. неговото 
местообитание 

  

  

  

  

  

  

  

Забележки на 
компетентната 
служба

 
*)  Ако даден тип местообитание или вид е засегнат на различни места от проекта, посочете и географското  | 
     наименование, за да се различават. 
     Ако даден тип местообитание или вид е засегнат в различни зони на „Натура 2000”, посочете и съответния номер на 
     зона - и евент. географско наименование. 
 
**)  По смисъла на Директива за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна обозначете       
      приоритетните типове местообитания или видове със звездичка. 
 
      други обяснения: виж приложението 

(1 месец след постъп-
ване на 
уведомлението) 

Изтичане на срока: 

Забележки на 
компетентната служба

 
 

http://natura2000-bw.de/


6.    Приблизително установяване на възможните значителни отрицателни 
въздействия от проекта въз основа на съществуващите документи 

 

 Възможно значително 
отрицателно въздействие

Засегнати типове 
местообитания 
или видове *) **)

Въздействие върху типове 
местообитания или биотопи на 
видове (вид на въздействието, 
интензивност, степен на 
отрицателното въздействие)

6.1 Обусловени от съоръжението   

6.1.1 Загуба на площ (запечатване на 
почвата, бетониране)

  

6.1.2 Смяна на предназначението   

6.1.3 Промяна в ползването   

6.1.4 Разделяне, фрагментиране на 
местообитания на „Натура 2000”

  

6.1.5 Промени на режима на 
(подпочвените) води

  

6.1.6    

    

6.2 Обусловени от експлоатацията   

6.2.1 Емисии от различни вещества   

6.2.2 Акустични въздействия   

6.2.3 Оптични въздействия   

6.2.4 Промени на микро- и мезоклимата   

6.2.5 Разширяване на водни тела   

6.2.6 Вливане на вещества във водите 
(материален, термичен, 
хидравличен стрес)

  

6.2.7 Разделяне, фрагментиране, 
сблъсък

  

6.2.8    

    

    

6.3 Обусловени от строителството   

6.3.1 Използване на терена (пътища за 
строителство, лагери и т.н.)

  

6.3.2 Емисии   

6.3.3 Акустични въздействия   

6.3.4    

    

Забележки на 
компетентната служба
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*)  Ако даден тип местообитание или вид е засегнат на различни места от проекта, посочете и географското  
     наименование, за да се различават. 
     Ако даден тип местообитание или вид е засегнат в различни зони на „Натура 2000”, посочете и съответния номер на 
     зона - и евент. географско наименование. 
 
**) По смисъла на Директива за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна обозначете   
     приоритетните типове местообитания или видове със звездичка. 
 

7.    Комулативен ефект 
         Съществува ли възможност проектът във взаимодействие с други, вече съществуващи или   
         планирани мерки за окаже значително отрицателно влияние върху целите на защита и опазване на    
         една или няколко зони по „Натура 2000”? 

 

   да  други пояснения: виж приложението 
 

 Засегнат тип 
местообитание 
или вид

В комбинация с какви 
планирания или мерки проектът 
може да доведе до комулативен 
ефект и значителни 
отрицателни въздействия?

Какви въздействия се имат 
пред вид?

7.1    

7.2    

7.3    

7.4    

7.5    

    

Забележки на 
компетентната 
служба

 
        Ако проектът засяга типове местообитания или видове в няколко зони по „Натура 2000”, на отделен   
         лист посочете съответния номер на зона. 

   не, няма комулативни ефекти  

 

8.    Забележки 
 

         (напр. липсващи материали за преценка на въздействията или насоки към евентуални мерки, с които 
         могат да се избегнат отрицателните влияния върху видове, местообитания, цели на опазване) 
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                 други пояснения: виж приложението 

 
 
9. Становище на компетентната природозащитна организация 

 
              
              Въз основа на представените данни и актуалната информация се изхожда от това, че проектът   
              няма да доведе до значително въздействие върху целите на опазването на посочената/  
              посочените по-горе зона/ зони на „Натура 2000”. 

 
 Аргументация: 
 
 
 
 

             

            Проектът може да окаже значително отрицателно въздействие върху целите на защита и 
 опазване на посочената/ посочените зона/зони от „Натура 2000”. Трябва да се проведе оценка 
 на съвместимостта с „Натура 2000”. 

 
              Аргументация:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Експерт разрешаващ орган (име, телефон) 

 
Дата Подпис Забележки

Експерт служба по природозащита (име, телефон) 

 
Дата Подпис Забележки

Регистриране в базата данни за намесите в 
„Натура 2000” от: 

 

Дата Подпис Забележки
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