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ОБОЩЕНИЕ 
 
В рамките на процедурата по оценка на съвместимостта според чл. 34 на Федералния 
закона за защита на природата трябва да се прецени, дали един проект или план може да 
доведе до значително въздействие върху съществени за целите на опазване части на зона 
от мрежата Натура 2000. Определянето на значителността на въздействието, съответно 
на прагови стойности за значителност на въздействието играе главна роля в процедурата 
по оценка на съвместимостта. 
 
За квалифицирано провеждане на оценката за съвместимост в интерес на всички 
участващи е необходима единна, научно обоснована и проследима употреба на 
законовите разпоредби, която обаче в практиката до сега не съществува (виж напр. 
Wachter & Jessel 2002: 135, Storz 2005: 162, BBN 2005: 2). От това не на последно място 
произтича правова несигурност при планирането. Нуждата от стандартизиране и 
споразумения в природозащитата се подчертава от много институции и автори (виж 
напр. DNR 2005, BBN 2006) и налага предприетото начинание за експертни 
споразумения, описвано в настоящия доклад.  
 
Въпросът за значителността на въздействията върху зоните от Натура 2000 е правов 
въпрос в своята същност, но изисква научно подход и оценка. Той е сред компетенциите 
на науката за защита на природата, и тя трябва да разработи научно валидни и правово 
сигурни предложения, които да осигурят единно прилагане в практиката на чл. 34, ал. 1 
и 2 от Федералния закон за защита на природата . 
 
Федералната служба за защита на природата възлага през юли 2001 г. първия проект за 
оценка за съвместимост, в който на база задълбочен анализ на законовата рамка са 
разработени и документирани същностните, методологичните и структурните основи и 
процедурни стъпки за установяване значителността на въздействията в рамките на 
процедурата по ОС (виж Lambrecht et al 2004а). Важен резултат от този пръв проект е 
разработването на две предложения за експертни споразумения относно директното 
отнемане на площи от природни местообитания от приложение І на Директивата за 
местообитанията и местообитания на видове от приложение ІІ на същата и на 
Директивата за птиците, като тези площи са сред специфични цели на опазване в зоните. 
 
В последствие тези предложения бяха подложени на задълбочена дискусия в рамките на 
първо продължение на проекта – между другото и в рамките на LANA (2005) – и бяха 
направени препоръки за по-нататъшното им разработване (напр. Lambrecht & Trautner 
2005). Развитието и актуализирането на експертните споразумения бяха предмет на 
документирания в този окончателен доклад изследователски проект. 
 
Предложенията за експертни споразумения и прилагането им са предадени в сбита 
форма в глави ІІІ, ІV и V, които по принцип могат да бъдат разгледани и по единично. 
Глави І и ІІ служат за въведение и описване на мястото на експертните споразумения в 
природозащитата. Глава VІ съдържа пример за прилагане. Глави VІІ до ІХ предлагат на 
заинтересованите лица детайлна информация за методите на извеждане на експертните 
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споразумения, а Приложенията – документация за обхватните научни данни, които могат 
да бъдат в помощ и в други области на прилагане или източник на информация. 
 
Изходна точка на предложенията за експертни споразумения е схващането, че директни 
или продължителни загуби на площи от ключови за постигане целите на опазване 
елементи (местообитания и видове) на зоните от Натура 2000 се определят по правило 
като значително въздействие. За отделни изключенията от това основно схващане бе 
развит диференциран методологичен подход, съдържащ няколко критерия и условия, 
който да служи като ориентировъчна рамка, според която да могат да се определят 
специфични количествено малки и качествено незначителни, съответно все още 
приемливи загуби на площ. Тези загуби могат после в рамките на предложенията за 
експертни споразумения да се счетат за незначителни. 
 
Критериите целят от една страна съобразяване с функционалните качествени аспекти 
(условие А) и от друга – с количествени критерии по отношение на загубата на площи и 
популации (условия Б и В). Въвеждат се специфични за всеки вид и тип местообитание 
ориентировъчни стойности за „качествено-абсолютна загуба на площ”, както и една 
допълнителна относителна ориентировъчна стойност (1%-ов критерий) в зависимост от 
съответните условия на зоната. Втората стойност е предназначена за особена защита на 
находища с малка площ. Стойностите се основават на екологични и научни параметри и 
на свойствата на различните местообитания и видове, както и на обхватния анализ на 
данните за зоните от немската мрежа Натура 2000 и на научната литература за  
пространствените изисквания и радиусите на активността на видовете и популациите им. 
В предложенията за експертни споразумения са интегрирани чрез критерии и 
възможностите за кумулативни въздействия с други проекти и планове или с други 
фактори на въздействие. Следва да се отбележи, че именно ориентировъчните стойности 
са актуализирани в рамките на настоящия проект, а също така са и доразвити по 
отношение на тяхното извеждане и оформление. В рамките на усъвършенстването, 
предложените в първия проект единични стойности бяха заменени с няколко степени на 
ориентировъчните стойности, които да се прилагат в зависимост от особеностите на 
съответната зона. Това доразвиване се основава непосредствено върху предложения на 
участващата научна общност и цели още по-голямо зачитане на спецификите на 
отделните случаи. 
 
Предложенията за споразумения на експертите представят научно конкретизиране на 
понятието значителност на въздействията. Те не искат и не могат да претендират за 
формална правова задължителност, каквато биха имали задължителни гранични 
стойности, а целят да подпомогнат преценката на единичните случаи, което се изразява в 
използването на понятията „предложения за експертни споразумения” и 
„ориентировъчни (препоръчителни) стойности”. 
 
Междувременно експертните споразумения от 2004 г. вече са цитирани и взимани 
предвид по различен начин в съдебни процеси (виж глава I.2). Федералният 
административен съд (BverwG) се произнесе в присъдата по дело за магистрала А 143 
(Западен обходен път на Хале) от17.01.2007 (9А20.50) конкретно по въпроса за 
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праговите стойности на значително въздействие, а с това по предложенията за експертни 
споразумения от 2004 г. Съдът изложи следното, позовавайки се на присъда на 
Европейския съд (EuGH) от 07.09.2004 г. (С-127/02) – „принципно всяко въздействие 
върху целите на опазване е значително и трябва да се оценява като такова въздействие 
върху цялата зона. Като незначителни в рамките на чл. 6, ал. 3 от Директивата за 
местообитанията могат да се считат само въздействия, които не ощетяват целите на 
опазване (Rn 41)”. Съдът определя в конкретния случай като значителни дори малки по 
площ загуби на местообитания и поставя критично въпроса, дали въобще една директна 
площна загуба на местообитания, които са цел на опазване в зона за местообитания може 
да се оцени като „незначителна”. Той не взима в крайна сметка отношение по въпроса, 
дали такива загуби могат да се обосноват научно и правово, но „на почитаемия сенат му 
се струва, че строгата преценка – предложение за ориентировъчна стойност за допустима 
площна загуба от тип местообитание 8230 от 0 кв. м. в доклада от 2004 г – е удачна в 
конкретния случай.“  
 
Бъдещето ще покаже дали ще се наложи разбираемото и защитаваното от различни 
експерти мнение, че всяко трайно отнемане на площи от природни местообитания в 
обявените за тяхната защита зони трябва да се счита за значително и несъвместимо с 
целите на опазване или пък ще се приеме подхода, предложен в експертните 
споразумения, за определяне чрез квалифицирана оценка на минимална в качествено и 
количествено отношение площна загуба, която да се оценява като допустима в интерес 
на по-голямата практичност на проектирането в практиката.  
 
Разработените предложения за експертните споразумения представляват най-
диференцираното до сега научно и същевременно видово и хабитатно специфично 
методологично начало за определяне на значителността на въздействията в рамките на 
процедурата по оценка за съвместимост. До сега няма друго методологично 
предложение, което да може са се сравни по обхват на участие на научната общност при 
изготвянето му. 
 
В заключение трябва да се изтъкне, че представените в глави 3.8.6 и 3.8.7 на доклада от 
2004 г. (Lambrecht et al. 2004а), експертни предложения се заменят с доразвитите, 
съгласувани и актуализирани предложенията на настоящия доклад. Обширните 
разработки в доклада от 2004 г., напр. за подлежащите на оценка за съвместимост 
планове и проекти, по отношение на несигурността на прогнозите или за различаване на 
праговете на значителност запазват своята актуалност. 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
І.1. Контекст и основание за проекта за оценка на съвместимостта 
 
В рамките на процедурата по оценка за съвместимост според § 34 от Федералния закон 
за защита на природата, респ. чл. 6 от Директивата за местообитанията, следва да се 
оцени, дали един проект или план може да доведе до значително въздействие върху 
компоненти на защитена зона от мрежата Натура 2000, които са от съществено значение 
за определените цели и предмет на опазване или върху зоната като цяло, и дали в 
следствие на това планът/проектът е съвместим с целите на опазване на дадената зона. 
Централно значение има определянето на значителността на въздействията. 
 
Меродавните законови разпоредби за оценката за съвместимост не дават точни 
определения на най-важните си понятия, особено на понятието „значителност”. За 
квалифицирано провеждане на оценката за съвместимост, в интерес на всички 
участващите в нея, е необходимо да има единно, научно обосновано и проследимо 
прилагане на законовите разпоредби. Не на последно място това е необходимо, за да се 
гарантира сигурното опазване на биоекологичните елементи на европейското природно 
наследство във всяка отделна зона от мрежата Натура 2000.  
 
В практиката съществува голяма несигурност, от части и общоизвестни различия при 
провеждане на оценката на значителността на въздействията. До сега не съществуваха 
достатъчни предпоставки за съпоставимост, единен подход или обективност при 
провеждането на оценките (сравни напр. WACHTER & JESSEL 2002: 135, STORZ 2005: 
162 ff., BBN 2005: 2). От тук произтича и значителната несигурност по отношение на 
планирането и законосъобразността на оценките и острата нужда от създаване на 
инструменти, които да позволят единно прилагане. 
 
На този фон през 2001 г. Федералната служба за защита на природата възложи, в 
изпълнение на Плана за изследване на околната среда на Федералното министерство за 
околна среда, защита на природата и ядрена сигурност, изследователския проект 
„Проучване на значителните въздействия в рамките на оценката за съвместимост” с 
индекс FKZ801 82 130. Настоящият доклад представлява по-нататъшна разработка на 
предложенията от експертни становища в рамките на втори проект (FKZ801 82 004), 
който представлява продължение на първия.1

 
Основна цел на първия проект за специализирана информационна система и експертни 
споразумения за определяне на значителността в рамките на процедурата по оценка за 
съвместимост бе изясняването на въпроса, как може научно достоверно значителността 
на въздействията в рамките на оценката за съвместимост да се оцени и провери, и на 
тази основа да се вземе решение. Разработените методи, рамки и експертни 
споразумения следва да допринесат за едно единно прилагане на законовите разпоредби 
                                                 
1 Повече за процеса на възникване и съгласуване на предложенията за експертни споразумения – виж. гл. 

I. 3. Бел.р. 
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на национално ниво. Това ще помогне за нарастване на обективността, сигурността при 
планирането и законосъобразността за всички участници в различните етапи от 
процедурата. 
 
Свързаната с изследователския проект възможност е подкрепена ясно и от Съвета на 
експертите по въпроси на околната среда (СЕВОС). В експертизите му по околна среда 
(SRU 2004: 140) се казва: „Особено в областта на оценката за съвместимост (чл. 34 на 
Федералния закона за защита на природата: съвместимост и допустимост на проекти, 
изключения) до сега в страните-членки нямаше единно прилагане на изискванията на 
Директивата за хабитатите (...) В тази връзка, Съветът приветства инициативата на 
Федералната служба за защита на природата да разработи предложения за споразумение 
(конвенция) относно процедурата за установяване на значителните въздействия.“ Още 
през 2002 г. СЕВОС изиска в своя извънредна експертиза по опазване на природата да се 
разработят ясни правово обосновани критерии за оценка на значителността на 
въздействията на национално, дори още по-добре на европейско, ниво” (SRU 2002: 160). 
 
І.2. Операционализиране и обективизиране на обхвата на оценката чрез 

експертни споразумения 
 
Въпросът за значителността на въздействията върху Натура 2000 зони почива на 
законови разпоредби, но изисква експертен подход и оценка от гледна точка на науката 
за опазване на природата. Задача от компетентността на науката за опазване на 
природата е да бъдат разработени научно валидни и правово сигурни предложения, 
които да осигурят единното прилагане на чл. 34, ал. 1 и 2 на Федералния закон за защита 
на природата. 
 
Принципната необходимост от споразумения и стандарти при опазване на природата и 
свързаните с това предимства са посочвани детайлно и в други изследователски проекти 
(сравни напр. PLACHTER et al. 2002 или FÜHR et al. 2003). Значението и 
необходимостта от такова стандартизиране се подчертават и от съответните инициативи, 
напр. на Сдружението на работещите в областта на опазване на природата (BBN 2005) 
или на Немския кръг за защита на природата (DNR 2005). Особено издадените от 
Сдружението на работещите в областта на опазване на природата (BBN 2005) 
„Принципни позиции за стандартизационен процес в областта на защита на природата” 
изяснява съществуващата нужда и преди всичко многообразната полза на 
стандартизационните процеси в природозащитата. 
 
Предвид европейската значимост на мрежата Натура 2000 за нуждите на опазване на 
природата и предвид особеното значение на оценката за съвместимост за одобряването и 
осъществяването на проекти и планове, представените в настоящата разработка 
предложения за експертни споразумения за преценка на значителността на 
въздействията при директно отнемане на площи от природни местообитания, опазвани в 
защитените зони, имат особено огромно значение за практиката. 
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Експертните споразумения са един особено удачен инструмент за подпомагане на 
единното провеждане на оценката и на отстраняването на съществуващите разлики при 
това провеждане. Те обединяват в себе си различни характеристики и при участието на 
всички заинтересовани научни и професионални кръгове трябва:  
- да конкретизират законовата рамка, 
- да бъдат основани на научни знания и 
- да са практически приложими. 
 
Представените по-долу предложения от експертните споразумения предоставят 
надеждна ориентация при всяка конкретна преценка, за да има единно прилагане на 
заложените в чл. 34, ал. 1 на Федералния закона за защита на природата изисквания за 
оценка и в чл. 34, ал. 2 от същия закон мащаб. Те отчитат и съществуващите до сега 
различни съдебни процедури (VGH Kassel, решение от 28.06.2005 – 12 A 8/05 – 
потвърдена от BVerwG, решение от. 07.09.2005 – 4 B 49.05; OVG Koblenz, Urt. v. 
04.07.2006 – 8 C 11709/05; OVG Münster, решение 13.07.2006 – 20 D 80/05.AK; BVerwG, 
решение от 17.01.2007 – 9 A 20.05). 
 
На основание на експертните споразумения процедурите по планиране и съгласуване 
могат да се провеждат по-енергично и правово по-сигурно. При наличието на ограничен 
капацитет в отговорните институции, предложенията от експертните споразумения 
могат за подпомогнат едно просто, бързо, ясно и проследимо намиране на решение и да 
подобрят резултата на експертната оценка. Ограничаването на усилията при проучването 
и оценката чрез експертните споразумения води до значително облекчаване и 
опростяване при специализираното изготвяне на документацията за предварителната 
оценка за необходимостта от ОС и за самата ОС. Това е и в интерес на вносителите на 
проекти и планове. 
 
В тази връзка експертните споразумения са свързани, и то не на последно място, с 
предимства от икономически характер, както изясняват FÜHR et al.  (2003: 19): „Най-
очевидният принос от норми се състои в понижаването на трансакционните разходи. 
При липса на норми, преговарящите страни трябва във всеки отделен случай да стигат 
до нов резултат, вместо да разчитат на установени норми. Нормативите облекчават 
предварително партньорските договори и резултатите могат да са предсказуеми. Това 
повишава сигурността при планирането, скъсява продължителността на преговорите и 
дава и на двете страни правова сигурност. Същевременно се понижават и разходите на 
двете страни. В резултат понижаването на трансакционните разходи води до 
класическата ситуация на двойна печалба – двете страни постигат по-голямата част от 
целите си”. 
 
І.3. Възникване и съгласуване на предложенията за експертните 
споразумения. Благодарности. 

 
Настоящите експертни предложения са разработени в рамките на  шестгодишен много- 
етапен процес на разработване и съгласуване (за детайли виж Приложение 7). 
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С първия проект (LAMBRECHT et al. 2004a), чрез участие на широк научен кръг и въз 
основа на обстоен анализ на законовите условия, бяха разработени и документирани 
препоръки за най-важните съдържателни, методични и структурни стъпки при 
установяването на значителността на въздействията в рамките на оценката за 
съвместимост. Особен резултат на този проект бе разработването на два документа с 
предложения за експертни споразумения относно директна загуба на площ на опазвани в 
защитените зони природни местообитания от Приложение І на Директивата за 
хабитатите, на местообитанията на видове от приложение ІІ на същата и от приложение І 
на Директивата за птиците. 
 
От самото начало в рамките на проекта имаше интензивен обмен на мнения с научната 
общност. Още първите междинни резултати на научните колективи бяха представени на 
различни съвещания и работни срещи и публикувани в специализирани научни 
списания. В изследователския проект от самото началото бяха привлечени и 
провинциите чрез представители на работния кръг за регулиране на намесата2 (LANA-
AK) и включване на един представител на Службите за защита на природата от всяка 
провинция в изследователския колектив. Отговорните представители на Федералното 
министерство на транспорта, строителството и градското развитие бяха информирани 
постоянно за междинните етапи в интерес на съгласуването със стартиралия там 
паралелен проект „Насоки за оценка на съвместимостта при строителството на 
магистрали”3. 
 
През април 2004 г. предложенията за експертните споразумения бяха документирани и 
публикувани в изследователски доклад „Проучване на значителните въздействия в 
рамките на процедурата по оценка за съвместимост” като междинен резултат от проекта 
(LAMBRECHT et al. 2004a,  LAMBRECHT et al. 2004b, TRAUTNER & LAMBRECHT 
2005). 
 
В крайна сметка тези предложения бяха представени на широката научна общност за 
дискусия чрез интернет-анкети, писмени становища и научна конференция в рамките на 

                                                 
2 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. Бел.р. 

3 Част от 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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първото продължение на проекта. Резултатите от проекта 2004/2005 бяха предоставени и 
на вниманието на представители на Федералния върховен съд и на Европейската 
комисия, които принципно приветстват такъв процес на формиране на общо 
споразумение. В окончателния доклад за проекта (LAMBRECHT & TRAUTNER 2005) 
бяха обстойно прегледани всички постъпили писмени становища, също и от научната 
конференция в Лайпциг, и бяха изведени препоръки за по-нататъшно развитие. 
 
Като обобщаващ резултат от процеса на дискусия и съгласуване може да се направи 
извод, че голяма част от резултатите на изследванията, както и специализираната 
информационна система, са приветствани от научната общност, както и че общността 
потвърждава без изключение нуждата от обективизиране и операционализиране на 
мащабите на оценката за установяване на значително въздействие под формата на 
специализирани експертни споразумения, респективно стандарти. Принципът на 
предложения за експертни споразумения по отношение на фактора на въздействие 
„загуба на площ„ с дефинирани пет критерия, вкл. интегрираната връзка между 
абсолютни и относителни стойности, бяха оценени като целесъобразни и удачни. 
Същевременно налице беше и позитивният опит от прилагането и възприемането (напр. 
от проектантски бюра, различни нива на институции, свързани с опазването на 
природата, НПО) на предложенията от 2004 г. Представителите на научните 
организации за защита на природата в отделните федерални провинции също оцениха 
усилията за обективно тълкуване на понятието значителност в рамките на проекта 
„Специализирана информационна система и експертни споразумения за определяне на 
значителността на въздействието в рамките на оценката за съвместимост (ОС) според 
Директивата за местообитанията”. Те посочиха, че за целите на науката за защита на 
природата и за нейната достоверност е необходимо съществуването на единно тълкуване 
на понятията, по възможност, на федерално ниво (Национална служба за защита на 
природата Заксен-Анхалт, LFU Sachsen-Anhalt 2006). 
 
Най-голяма част от коментарите и съмненията бяха насочени към произхода и размера 
на включените в предложенията абсолютни ориентировъчни стойности за природните 
местообитания от Приложение І на Директивата за хабитатите, както и вторично за 
съответните животински видове. Тук бяха предложени отчасти повишаване или 
намаляване на стойностите за определени типове или видове. 
 
Ориентировъчните стойности бяха актуализирани в рамките на по-нататъшното развитие 
на предложенията за експертните споразумения по отношение на научната им обосновка 
и формулировка (по идея и на LANA 2005). Към това положително развитие се прибави 
и най-сетне приключилия напълно процес на обявяване на покритията на всички типове 
природни местообитания в Германия. В рамките на усъвършенстването, предложените 
до тогава единични показатели бяха заменени със съотнесени ориентировъчни 
стойности, които да се прилагат според наличието на площи в засегната защитена зона. 
Това по-нататъшно развитие се базира непосредствено на предложенията на взелите 
участие в проекта научни общности и в още по-голяма степен на необходимостта да 
могат да се вземат предвид специфичността на отделните случаи. При разработването на 
ориентировъчните стойности, по желание на провинциите и в интерес за всеобщо 
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възприемане, се взеха предвид и различните наръчници на провинциите за дефиниции и 
картиране на типовете природни местообитания и защитени биотопи4.  
 
Съществуваше известна критика поради очевидното неразбиране на отделни критерии и 
понятия. С помощта на съответно прецизиране и разяснения то беше преодоляно. 
 
Предприетото доразвиване на предложенията за експертните споразумения беше 
подкрепено от научната общност на заключителната среща на всички участници в 
процеса, където бяха приети принципната структура и оформяне (особено прилагането 
като ориентировъчна рамка и отношението � към всеки отделен случай на оценка), а 
също и дефинираните критерии и условия и на свързаните с това ориентировъчни 
стойности. Предприетото доразвиване беше оценено от различните участници 
подчертано позитивно и тълкуването на ориентировъчните стойности бе определено 
като научно проследимо и прозрачно. Усъвършенстваните предложения на научната 
общност бяха определени от мнозинството от участниците като научно премерени и 
пригодни за практическо приложение. 
 
Благодарности 
 
За процеса на възникване и съгласуване на предложенията за експертни споразумения 
допринесоха голям брой колеги чрез конструктивни критики, коментари и указания. 
 
В естеството на такъв процес за постигане на споразумение лежи условието, не всяко 
отделно мнение да се взема предвид изцяло, а да се намерят компромиси в интерес на 
широкото приемане и на законовата и научната коректност. За многото коментари, за 
одобрението, вкл. и за конструктивната критика, ние искаме да изкажем поименно 
благодарности на всички допринесли за съществуването на експертното споразумение 
лица, участвали в изследователския кръг и дали писмени становища в различните научни 
области. 
 
Д-р Сандра Балцер Федерална служба за защита на природата FG I 2.2, 

Бон 
Г-н Клаус-Улрих Батефелд Министерство на околната среда, планирането и 

защита на потреблението на провинция Хесен, отдел 
„Защита на природата”, Виисбаден 

Г-н Фрахк Бернсхаузен Проектантска група за Природа и Ландшафт, Хунген 
Г-н Байтер Областна управа Тюбинген, Ref. 44, Пътно 

строителство 
                                                 
4 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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Д-р Улрике Бик Върховен административен съд на провинция Северен 
Рейн-Вестфалия, гр. Мюнстер 

Г-н Ханс-Вернер Бланк Сенатор за строителство, околна среда и транспорт, 
гр. Бремен 

Г-жа Марита Бьотхер Федерална служба за защита на природата, FG II 3.2, 
гр. Лайпциг 

Д-р Анита Брейер Федерално министерство за околната среда, защита на 
природата и ядрена сигурност, гр. Бон 

Д-р Роберт Бринкман Проектантско бюро „Бринкман”, гр. Гунделфинген 
Д- р Тиге Клаусен Агенция за екология, почви и гори, Северен Рейн-

Вестфалия, гр. Реклингхаузен 
Г-н Гьотц Елвангер Федерална служба за защита на природата, FG I 2.2, 

гр. Бон 
Г-н Уве Файкерт Бюро U-Plan – консултантско бюро за околна среда и 

приложно ландшафтно планиране, гр. Кьонигсдорф 
Проф. Д-р Андреас Физан Университет Бийлефелд – Катедра „Публично, 

екологично и техническо право, Правна теория“ 
Г-н Петер Фишер-Хюфтле Върховен съд, гр. Регенсбург 
Г-н Клаус Фюсер Адвокатско дружество „Фюсер и Колеги”, гр. Лайпциг 
Д-р Аник Гарниел Килски институт за ландшафтна екология, гр. Кил 
Хон.проф. д-р Мартин Гелернман Университет Оснабрюк, факултет „Правни науки“ 
Д-р Иво Герхарц Хокенхайм 
Д-р Гютце „Съюз за защита на природата”, сдружение на 

провинция Тюрингия, гр. Йена 
Д-р Клаус Хенлe Екологичен изследователски център-Лайпциг- Хале, 

Сектор Естествен природен ландшафт, гр. Лайпциг 
Г-н Матиас Херберт Федерална служба за защита на природата, AL II. 3, 

гр. Лайпциг 
Г-н Карстен Им Областно учреждение за пътно строителство и 

транспорт на провинция Долна Саксония, гр. Хановер, 
Дек. 23, 

Г-н Волфганг Кайзер Министерство на храните и устройственото планиране 
на провинция Баден-Вюртемберг, Реф. 57, Защита на 
биотопите и на видовете/Регулиране на намесата, гр. 
Щутгарт 

Г-н Йохан Краузе Федерална служба за защита на природата, FG I 3.2, о-
в Вилм 

Д- р Томас Кайсер Бюро д-р Кайзер – Работна група „Земи & води“ 
(ALW), гр. Биденбостел 

Г-жа Юта Калман Служба по околна среда на провинция Бранденбург, 
гр. Потсдам 

Г-н Волфганг Керстан Инженерно – проектантско бюро Ланге, гр. Моерс 
Д-р Андреа Кол WWF Германия, Защита на природата, гр. Франкфурт 
Г-н Геролд Ланг Бюро „Д-р Х.М. Шобер”, Бюро „Ландшафтна  

архитектура” 
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Г-н Йенс Мароц Предприятие за водно стопанство, защита на морския 
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Г-н Гюнтер Матхойс Група за екологична експертиза – гр. Щутгарт 
Г-н Клаус Майер NABU, Реферат за защита на природата и политика в 

областта на опазване на околната среда, гр. Бон 
Д-р Улрих Мирвалд Килски институт по ландшафтна екология, гр. Кил 
Г-н Волф Мюлер Федерален съюз „Строителните материали, камъни, 
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Г-н Дирк Нентвиг Министерство на земеделието, околната среда и 

защита на потреблението на провинция Мекленбург – 
Предна Померания 

Г-жа Юта Йохелхоизер Министерство на околната среда, земеделието, защита 
на природата и потреблението на провинция Северен 
Рейн-Вестфаления, гр. Дюселдорф 

Г-жа Барбара Пабелик Министерство на земеделието, опазване на околната 
среда и териториално планиране на провинция 
Бранденбург, гр. Потсдам 

Д-р Бертолд Пехан Министерство на земеделието, околната среда и 
селските райони 

Д-р Волфганг Петерс Технически университет Берлин, Институт за 
ландшафтно и екологично планиране, гр. Берлин 

Д-р Труде Посер VSÖ, Бад Гандерсхайм 
Д-р Хайнрих Рек Екологичен център Кил, специален отдел Ландшафтна 

екология, гр. Kил 
Проф. Д-р Улрих Ридл Специализирано висше учебно заведение „Lippe и 

Höxter“, област Ландшафтна екология/Ландшафтно 
планиране 

Г-н Олаф Риизнер – Зайферт Служба за поддържане на ландшафта на окръг  
Алтенкирхен 

Г-н Екхарт Рол Служба на железниците, офис Кьолн 
Г-н Лоренц Санктьоханзер Служба по околната среда, здраве и защита на 

потреблението на провинция Бавария, Главна служба 
за защита на природата, гр. Мюнхен 

Д-р Хайко Савитски Група за планиране на природата и ландшафта, гр. 
Хунген 

Г-н Хелмут Шмиц Природозащитна служба, гр. Оснабрюк 
Г-н Аксел Шмол „Froelicht & Sporbeck” – планиране на околната среда 

и консултация, гр. Потсдам 
Г-н Райнер Шрадер Министерство на земеделието, защита на природата и 

околната среда на провинция Тюрингия, отдел Защита 
на околната среда/ горското стопанство, гр. Ерфурт 

Д-р Матиас Шрайбер Планиране на околната среда „Schreiber“, гр. Брамше 
Г-жа Анке Шумахер Институт по защита на природата и природозащитно 

право , гр. Тюбинген 

 17



Проект „Специализирана информационна система и експертни споразумения за определяне на значителността на 
въздействието в рамките на оценката за съвместимост (ОС) според Директивата за местообитанията“ 

Окончателен доклад към част Експертни споразумения към юни 2007 г 

Г-н Йохен Шумахер Институт по защита на природата и  природозащитно 
право, гр. Тюбинген 

Г-жа Геза Швон Федерално министерство на транспорта, 
строителството и градското развитието, Реф. S. 13, гр. 
Бон 

Д-р Йозеф Зетеле Център за изследвания на околната среда Лайпциг - 
Хале, Изследване на биоценозите, гр. Хале 

Г-жа Моника Зомер Федерална служба за водно стопанство, екологични и 
поземлени въпроси, Защита на природата, гр.  
Кобленц 

Д-р Аксел Симанк Федерална служба за защита на природата, FG I 2.2, 
гр. Бон 

Г-н Грегор Станисловски Инженерно-проектантско бюро Ланге , гр. Моерс 
Д-р Герхард Тим Съюз за защита на природата и околната среда на 

Германия, гр. Берлин 
Проф.д-р Кристина фон Хаарен Университет Хановер, Институт за поддържане на 

ландшафта и защита на природата 
Д-р Алфред Вагнер Бюро за вегетационна и ландшафтна екология, гр. 

Унтерамергау 
Г-н Андреас Вехнер-Хайл Федерално министерство на транспорта, 

строителството и развитие на градовете, Реф. S. 13, гр. 
Бон 

Г-н Дитмар Вайерих Служба за защита на околната среда на провинция 
Саксония-Анхалт, Dez.6.2 Защита на природата, гр. 
Хале 

Г-н Инго Висберг Федерално министерство на околната среда, защита на 
природата и сигурност на реакторите , гр. Бон 

Д-р Волфганг Целиус-Екерт Бюро “Gaede & Gilcher Partnerschaft” , Технически 
университет Мюнхен, Катедра екология на 
ландшафта, гр. Фрайбург 

Г-н Петер Цимер Общински съвет на окръг Дармщат-Диибург, гр. 
Дармщат 

 
І.4. Място на предложените експертни споразумения в практиката на 
природозащитата  
 
Настоящите предложения за експертни споразумения, които бяха развити в рамките на 
процеса на научно изследване и при включването на широк кръг участници от 
природозащитните среди, са развити и обосновани научно диференцирано. 
 
Предложенията, вкл. съдържащите се в тях ориентировъчни стойностите за допустими 
площни загуби на опазвани природни местообитания и местообитания на видове, не 
могат да заменят оценката на всеки конкретен случай. Те предлагат по-скоро обективна 
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ориентировъчна рамка за всяка отделна оценка, за да направят възможно действителното 
съпоставяне на сравними случаи, нещо невъзможно до този момент в практиката.  
 
За да се изчистят недоразуменията относно основния принцип на предложенията за 
експертните споразумения, между представители на Федералното министерство за 
околна среда, Федералната служба за защита на природата, Федералното министерство 
на транспорта, строителството и сигурността и ангажираните от двете страни участници 
в изследването се стигна до съгласие относно следната единна формулировка, вкл. до 
единното мнение, тя да бъде документирана на централно място, а именно в следващите 
редове: 
 
„Съдържащите се в предложенията за експертни споразумения стойности са 
ориентировъчни. Те, както и споразуменията изобщо, не може и не трябва да 
заменят оценката и съответните научни обосновки във всеки отделен случай, а да 
предложат обективно ориентиране и помощ. 
 
Те представляват рамка, която позволява използването на опорни точки за оценка 
на значителността на въздействието, за всеки отделен казус и от всички участващи 
в процеса, за да се стигне до валидно и законово обосновано решение. В случай, че 
при прилагането на ориентировъчните стойности се стигне до отклоняване от тях, 
то е необходимо да е налице проследима научно обоснована причина”. 
 
Горната формулировка подчертава обстоятелството, че предложенията на експертите 
дават професионално конкретизиране на понятието значителност, без да претендират за 
формална законова обвързаност, и че са помощно средство за преценяване на всеки 
отделен случай. Чрез понятията „предложения за експерти споразумения” и 
„ориентировъчни стойностите” това намерение се подчертава. 
 
Разработените предложения в експертните споразумения представляват най-подробните  
научни и насочени специфично към всеки отделен тип природно местообитание и 
местообитание на вид методи за определяне на значителността на въздействията в 
рамките на Директивата за местообитанията, прилагани някога. Трябва да се подчертае, 
че в областта на природозащитата (за разлика напр. от техническото опазване на 
околната среда) едва ли има друг метод, които да е създаден с участието на сравнима по 
мащаби научна общност.  
 
Предвид изложеното, формулираните от различни професионалисти с научен авторитет 
критерии и стойности могат да бъдат признати като мащаб при проверка в съдебни 
процеси. Това бе изразено от Европейския съд в негово изявление относно свързаното с 
Натура 2000 законодателство, напр. във връзка със законовите разпоредби за опазване на 
видовете според Директивата за птиците (сравни Европейски съд, присъда от 15.12.2005, 
дело С-344/03, EuGH, Urt. v. 15.12.2005 – C-344/03).  
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Настоящите експертни споразумения дават във всеки отделен случай решаващ принос за 
операционализиране и обективиране на коректна оценка на въздействията и 
установяване на тяхната значителност, така че като краен резултат те: 
- опростяват прилагането на специфични законови разпоредби и изготвянето на 

необходимите за целта експертни заключения, вкл. при изготвяне на експертни 
становища, 

- допринасят за опростяване и ускоряване на процедурата в съответните инстанции 
и спестяват спорни дискусии относно въпроси по оценката и облекчават 
участващите във всяка отделна процедура, 

- постигат голяма сигурност при планиране и при прилагане на законовите 
разпоредби, 

- чрез своята надеждността те повишават степента на приемане на нормативните 
разпоредби в областта на защита на природата, 

- представляват съществен принос за постигане на желания еднороден нормиран 
подход в разрешителните процедури. 

 
Изрично се подчертава, че оценката за съвместимост и заложените в нея критерии и 
мащаби – както изтъква Европейския съд в своя присъда (особено дело от 07.09.2004 – 
С 127/02 – улов на мидата Cerastoderma edule, EuGH, Urt. v. 7.9.2004 – C 127/02) – 
служат за превенция при опазването на околната среда, съответно са длъжни да я 
осъществяват. Освен това, както се произнесе Съветът на експертите по въпросите на 
опазването на околната среда „не трябва да се поставят прекалени изисквания към прага 
на значителност (...). В никакъв случай не трябва да се допуска прагът на значителност 
да е равен на най-високите стойности на въздействие, които все още могат да се 
толерират (от местообитанията и видовете, бел.р.) Ако това се случи, намаляване на 
площ на зони, имисионни или други натоварвания на най-горната граница (от диапазона 
на стойностите на въздействието, бел.р.) редовно ще се определят като незначителни. 
Режимът на опазване в зоните от Натура 2000 може да предотврати постепенна и 
продължителна деградация само тогава, когато е ефективен и срещу въздействия, които 
водят до постепенно и увеличаващо се във времето влошаване на природозащитното 
състояние“ (SRU 2005, Rz. 457). В този смисъл генералният адвокат Юлиане Кокот 
изказва пред европейския съд следното: „Ако въздействия чрез планове и проекти биха 
били допустими, защото само затрудняват постигането на целите на опазване в зоната, 
но все още не ги правят невъзможни или невероятни за постигане, то находищата на 
видове или местообитания в Натура 2000 зоните бавно и постепенни биха намалявали 
(...). Тези загуби не биха били компенсирани, защото чл. 6 (4) на Директивата за 
местообитанията в този случай не намира приложение (KOKOTT 2004, Rn. 84). 
 
Оценката за съвместимост не е инструмент за възпрепятстване на планове или проекти. 
Тя трябва по-скоро да гарантира, че опазваните в мрежата Натура 2000 компоненти няма 
да понесат щети. В отделните случай това може да бъде постигнато чрез адаптиране или 
модифициране на намеренията по такъв начин, че те могат да бъдат осъществени. В 
случай, че предприетите мерки не са достатъчни, допускане на плана/проекта е 
възможно като изключение, ако се изпълнят другите изисквания на чл. 34, ал. 3 до 5 от 
Федералния закон за защита на природата. Към тях се числят и мерките за осигуряване 

 20



Проект „Специализирана информационна система и експертни споразумения за определяне на значителността на 
въздействието в рамките на оценката за съвместимост (ОС) според Директивата за местообитанията“ 

Окончателен доклад към част Експертни споразумения към юни 2007 г 

на кохерентност на мрежата Натура 2000, за да се компенсират трайно и ефективно 
значителни въздействия, които не могат да бъдат избегнати. На намерения от 
преобладаващ обществен интерес без алтернативи с по-слабо въздействие тези 
изисквания не поставят непреодолими препятствия. Представените тук експертни 
споразумения допринасят в този контекст и за това, оценката на изискванията на чл. 34 
на Федералния закон за защита на природата да бъдат предприети със значително по-
голяма сигурност на планирането и законосъобразността. 
 
Федералният административен съд се произнася в своя присъда по дело А 143 (западен 
обходен път на гр. Хале) от 17.01.2007 (9А 20.05) по различен начин по въпроса за 
праговете на значителността и съответно по експертните споразумения от 2004 г5.  

                                                 
5 Федералният административен съд пояснява в тази връзка, че ако за едно намерение се предвижда да 

бъде реализирано дори частично в границите на защитена зона, значителни въздействия върху зоната 
са неизбежни, до колкото настъпването им не може да бъде обективно предотвратено чрез концепция 
за опазването на зоната (Rn. 36). По-нататък Съдът се позовава на присъда на Европейския съд от 
07.09.2004 (С-127/02): „Принципно всяко въздействие върху предмета и целите на опазване е 
значително и трябва да се оценява като такова върху цялата зона. Незначителни са според чл. 6 (3) на 
Директивата за местообитанията само въздействия, които не засягат отрицателно която и да е цел на 
опазване в зони (Rn. 41)”. По отношение загубите на площи от местообитания и по предложенията за 
експертните споразумения от 2004 г. Федералният съд се произнася критично дотолкова, доколкото 
изразява съмнение, „дали и в какъв обхват директната площна загуба на местообитание в резултат от 
изграждане на път, може да бъде оправдана на основание на минимални референтни стойности, тъй 
като дефинирано благоприятното състояние на опазваното в зоната има тогава, когато то запазва 
площта си на разпространение в зоната или я увеличава”. Като следствие на казаното до тук, по 
отношение на конкретния случай съдиите изтъкват, че дори малки площни загуби от местообитание 
8230 (загубата на площ се оценява на по-малка от 300 кв.м. или под 2 промила от находището в зоната) 
трябва да се считат за значителни. Съдиите смятат, че частично дефинираните минимални площни 
покрития от 100 кв.м. или 1000 кв.м. в указанията за картиране на местообитанията на провинциите, 
може и да са достатъчни за грубо заснемане/картиране на находищата в рамките на подготовката на 
документацията за обявяване на зоните. „Но като инструмент в рамките на ОС, тези минимални площи 
не са подходящи, което и се взима предвид в подхода на LAMBRECHT et al. (2004b) (Rn 51)”. 
Според съда, по отношение на конкретна площна загуба обаче, „трябва да се възрази срещу всяко 
утвърждаване на план, което изхожда от обстоятелството, че може да се пренебрегне директна площна 
загуба от опазвано местообитание, тъй като биотопите, установени в резултат от проучването при 
оценката за съвместимост върху предвидения за преместване порфирен купен, са разпознати частично 
като включения в предмета на опазване при обявяване на зоната тип природно местообитание 8230, и 
ищецът има право, че в този случай в резултат от реализирането на проекта трябва да се очаква тотална 
загуба на местообитание, която е несъвместима с предмета и целите на опазване на зоната (Rn 93)”. 
Тъй като заради „минималното площно покритие”, необходимо на едно находище, за да бъде 
картирано според ръководството за картиране на провинцията, не може да се изключи факта, че 
природно местообитание от типа 8230 с площ под релевантната стойност от 100 кв.м., не е представено 
на мястото за реализиране на проекта, може да се направи извода, че наличният картен материал не 
дава достатъчно доказателства. „Въпросната площна загуба не може да бъде оправдана с това, че е 
малка. Противоположната оценка, дадена в документа за оценката за степента на въздействие, сенатът 
не може да приеме поради природозащитни съображения. Докладът за оценка за съвместимостта (стр. 
72) казва от една страна– без причисляване на биотопа към тип местообитание 8230 – че не се засягали 
добре съхранени или уникални тревни биотопи; от друга страна обаче предизвиканата непосредствена 
загуба на площ на местообитание била по-малка от 2 промила от наличните в зоната и само 0.6% от  
северозападната част на зоната”. Ищецът правилно посочва в противовес, че окончателният доклад за 
оценката за съвместимост (стр. 122) предлага за местообитанието от типа 8230 праг на толерантност по 
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Съдът потвърждава, както и съдът в Касел, формулираните основни принципи от 
експертните споразумения и оценява конкретния случай на минимално отнемане на 
площ като значително. В крайна сметка съдът не взима отношение, дали такива загуби са 
оправдани от природозащитна и правова гледна точка, но счита строгата оценка, 
предложена за местообитание 8230 в доклада от 2004 г. – ориентировъчна стойност за 
праг на толерантност 0 кв.м – за удачна в конкретния случай.  
Бъдещето ще покаже дали ще се наложи разбираемото и защитаваното от различни 
експерти мнение, че всяко трайно отнемане на площи от природни местообитания в 
обявените за тяхната защита зони ще се счита за значително и несъвместимо с целите на 
опазване или пък ще се приеме подхода, предложен в експертните споразумения, за 
определяне чрез квалифицирана количествена и качествена оценка на минимална 
площна загуба, която да се оценява като допустима в интерес на по-висока практичност 
на проектиране. Според Федералния административен съд, вероятно и според 
Европейския съд, и според настоящите възгледи, предложените експертни становища 
отразяват по-скоро границата на приемливостта по въпроса за оценяването на загуби на 
площи от местообитания като незначителни. 
 
Накрая трябва да се подчертае, че развитите в доклад от 2004 г.(LAMBRECHT et al. 
(2004b) в глави 3.8.6 и 3.8.7. предложения за експертните споразумения трябва за бъдат 
заменени от същите доразвити, съгласувани и актуализирани предложения от настоящия 
доклад. Докладът от 2004 г. е значително по-обхватен по отношение на законовите 
разпоредби и методологическите работни стъпки на ОС. Представените в него текстове 
продължават да са валидни (напр. кои проекти се подлагат на оценка за съвместимост,  
дефиниции и разяснения на факторите на въздействие, елементи, съдържание и мащаби 
на оценката за съвместимост, подход по отношение на прогнозната несигурност, подход 
по отношение на характерните видове, разлика между прагове на значителност, преки и 
кумулативни въздействия, мащаб на оценката на чл. 6 и 12 от Директивата за 
местообитанията). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           
отношение на площна загуба от 0 кв. м. Без да трябва да вземе крайно становище по въпроса, дали и 
доколко праговете на толерантност са оправдани от природозащитна и правова гледна точка, сенатът 
намира строгата оценка в конкретния случай за удачна. Бел.р. 
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ІІ. ОБЩА ЧАСТ 
 
ІІ.1. Област на приложение 
 
Предложенията за експертни споразумения служат като помощно средство и за 
ориентиране при провеждане на обективна, логично проследима преценка на 
значителността на въздействията по смисъла на чл. 34, ал2 на Федералния закон за 
защита на природата при директно отнемане на площ от определен тип природно 
местообитание от Приложение І, както и от местообитанията на видове от Приложение 
ІІ на Директивата за местообитанията, включително и на птиците от Приложение І, чл. 4, 
ал. 2 на Директивата за птиците в защитени зони от мрежата Натура 2000. Тяхна цел е да 
подпомогнат във всеки отделен случай извършването на практически ориентирано, 
проследимо и повторимо конкретизиране на преценката за значителността на 
въздействията и тълкуването на понятието значителност. 
 
Предложенията на експертите трябва да бъдат прилагани тогава, когато не може да се 
направи непосредствено ясна преценка на въздействието на база на конкретни и 
определени според правото на Европейската Общност6 специфични цели на опазване и 
когато съвместимост, но и противоречие с тях не е очевидно.  
 
Експертните споразумения имат за основен предмет специално въздействия в резултат 
на директно отнемане на площ. С всяко намерение обичайно са свързани и видове 
въздействия от друго естество. Тези въздействия също следва да бъдат оценени. Във 
някои случаи другите въздействащи фактори могат да имат по-голямо значение за 
оценката на съвместимостта, отколкото загубата на площ от природни местообитания 
или хабитати на видове при реализирането на намерението.  
 
Какви въздействащи фактори и какви възможни последствия за зона от мрежата Натура 
2000 изобщо са от значение и трябва да се изследват целенасочено в рамките на оценката 
за съвместимост, следва да се изяснени първоначално с предварителна оценка за 
необходимостта от ОС и в последствие при определяне на рамките на ОС. При това е 
необходимо да се вземат предвид всички възможни специфични за намерението 
въздействащи фактори (виж табл. 1). Принципно не може оценката да се ограничава 
само за фактора загуба на площ. 
 
Отнемането при реализиране на намерение на площи от опазваните в границите на 
зоната природни местообитания от Приложение І на Директивата за местообитанията и 
на местообитания на видове от Приложение ІІ на същата или на местообитания на птици 
от Приложение І и чл. 4, ал. 2 от Директивата за птиците е винаги „подходящо“ да окаже 
значително въздействие по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 11. В тези случаи е наложително 
                                                 
6 Федералният административен съд подчертава в присъдата от 01.04.2004 за шосе В 50 ограничение за 

тези случаи, при които „отговорната институция на провинцията – в съответствие с правото на 
Общността и немското право в областта на опазване на природата – е определила специфични за 
опазване цели в съответната зона...“ Бел.р. 
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провеждането на оценка за съвместимост (сравни с практиката на Европейския съд 
присъда от 7.2.2004 – С 127/02 –улов на миди). 
 
Влиянието е винаги значително, защото чрез пълно или частично застрояване или 
запечатване на площи– изхождайки от това, че те са цел на опазване в зоната 7– съвсем 
непосредствено и очевидно се унищожава или уврежда съществен елемент на 
защитената зона, който приоритетно трябва да бъде опазван. .  
 
С такова въздействие се свързва неминуемо разрушаване на характеризиращите 
местообитанието абиотични и биотични елементи на въпросната площ. Същото се 
отнася и за местообитанията на видове и техните биотични и абиотични съставни части 
по отношение на видово-специфични им функции. Следователно, във всички случаи 
резултатът е загуба на определени био-екологични функции на съответната площ. 
 
 
Таб. 1 Каталог на възможните фактори на въздействие 8

Група 
въздействащи 

фактори 

Въздействащи фактори 

1. Директно 
отнемане на площи 

1-1 застрояване / покриване / запечатване 

2-1 Директна промяна на структурата на 
растителността/местообитанието 
2-2 Загуба / Промяна на характерната динамика 
2-3 Интензификация на земеделието, горското стопанство и 
риболова 
2-4 Краткосрочно изоставяне на ползване или поддържане, 
оформящо местообитанието 

2. Промяна на 
структурата на 
местообитанието/ 
ползване 

2-5 Трайно изоставяне на ползване или поддържане, оформящо  
местообитанието 
3-1 Изменения на почвите/ съответно геоложката основа 
3-2 Изменения в морфологичните условия 
3-3 Изменения в хидроложките / хидродинамичните условия 
3-4 Изменения в хидрохимичните условия 
3-5 Изменения в температурните условия 

3. Изменения на 
основни абиотични 
фактори 

3-6 Изменения в други, най-вече от значение за климата 
фактори (напр. осветяване, засенчване) 

4. Бариерен ефект/ 
Капанен ефект / 

4-1 Обусловени от строителството (на съоръжението) бариерни 
/капанни ефекти и загуба на индивиди 

                                                 
7 Изключения биха могли да се допуснат напр. когато в защитената зона няма находища на видове или 

площта не е местообитание, но има непосредствено значение за опазването на зоната, напр. като 
буферна площ срещу гранични въздействия (еутрофикация, шум). Бел.р. 

8 Според типа на инвестиционното намерение от значение могат да са (или съответно да възникват 
редовно) само част от факторите на въздействие. Бел.р. 
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4-2 Обусловени от самото съоръжение бариерни /капанни 
ефекти и загуба на индивиди 

Загуба на индивиди 

4-3 Обусловени от експлоатацията на съоръжението бариерни 
/капанни ефекти и загуба на индивиди 
5-1 Акустични дразнения (Звук) 
5-2 Движение/ Оптични причинители на дразнение (видимост 
на дразнителя, отнемане на светлина чрез съоръжението) 
5-3 Светлина (също и привличане) 
5-4 Разтърсвания / Вибрации 

5. Нематериални 
въздействия 

5-5 Механично въздействие(напр. утъпкване, въздушно 
завихряне, разбиване на вълни и др.) 

 
 

Група 
въздействащи 

фактори 

Въздействащи фактори 

6-1 Азотни и фосфатни съединения/ еутрофикация 
6-2 Органични съединения 
6-3 Тежки метали 
6-4 Други вредни вещества от горивни и производствени 
процеси 
6-5 Сол 
6-6 Отлагания със структурни въздействия (прах /суспензирани 
вещества и седименти) 
6-7 Обонятелно дразнение (аромати/ привличане) 
6-8 Лекарствени остатъци и действащи върху ендокринната 
система вещества 

6. Материални 
въздействия 

6-9 Други вещества 
7-1 Нейонизиращи лъчения/ Eлектромагнитно поле 7. Лъчение 
7-2 Йонизиращи лъчения/ Радиоактивно облъчване 
8-1 Управление на месни видове 
8-2 Стимулиране/Разпространяване на неместни видове 
8-3 Борба срещу организми (напр. употреба на пестициди)  

8. Целенасочено 
влияние на видове и 
организми 

8-4 Пускане в природата на генетично нови съотв. 
модифицирани организми 

9. Други 9-1 Други 
 
 
Тук трябва да се отдели въпросът за усилията, необходими за извършване на оценката за 
съвместимост на едно намерение със специфичните за защитената зона цели на опазване. 
В някои конфликтни ситуации те могат да са сравнително малки, при което напр. 
допълнително картиране на място не е необходимо, тъй като са налице достатъчно данни 
и конфликтът може да бъде лесно разпознат и проучен (относително леки за преценяване 
случаи). В някои случаи още в рамките на преценката за необходимостта от ОС може да 
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се направи заключение за степента на въздействие (много леки за преценяване случаи, 
виж фиг. 1). Усилията за провеждане на ОС на намерения, подлежащи на такава, може от 
друга страна в отделни случаи да са относително високи. 
 
Независимо от това, преценката за степента на въздействията при директно отнемане на 
площ представлява „лек случай” за вземане на решение в сравнение с общия спектър от 
възможни въздействия. 
 
Практическото прилагане на предложенията за експертни споразумения изисква във 
всеки случай подходяща, точна и пространствено конкретна информация за 
намерението, предвидената за използване от него площ и същевременно за зоната от 
Натура 2000 с нейните природни местообитания и местообитания на видове. Тъй като 
предложенията за експертни споразумения следва да се прилагат в случаи, в които са 
засегнати непосредствено съществени части за опазването на зона от Натура 2000 чрез 
трайно отнемане на площ, то тяхното приложение е удачно едва в рамките на 
задълбоченото проучване на случая и съответно в рамките на същинската оценка за 
съвместимост (виж фиг. 1: 2.1 до 2.3). Не на последно място в рамките на ОС трябва 
винаги да се определят и количествено-функционалните критерии, посочени в 
експертните споразумения. Принципно важни за оценката са и други фактори на 
въздействие, както и кумулативния ефект на комбинацията с други планове и проекти, за 
чието оценяване са необходими определени данни (виж. фиг. 1). По друг начин едва ли 
могат да се спазят изисканите от закона точност на прогнозата и управление на риска 
(виж най-вече присъди на Европейския съд EuGH 07.09.2005 – C-127/02 и на немския 
административен съд BVerwG 17.01.2007 – 9 A 20.05). 
 
В процеса на съгласуване на предложенията за експертните споразумения бе повдигнат 
въпроса, дали използването им в рамките на предварителната оценка за необходимостта 
от ОС е възможно и целесъобразно. Установи се, че в практиката не съществува единно 
разбиране за дефинирането и разграничението между предварителната оценка за 
необходимост на ОС и самата ОС. В някои случай се прави предварителна оценка за 
необходимостта от ОС с обхват и детайлност на същинска оценка, но се представя като 
предварителна.  
 
Предложенията за експертните споразумения са насочени преди всичко към 
разработване на въпроса за значителността на въздействията, а не към проверка на 
задължението за провеждане на процедура по оценка за съвместимост, включително и за 
непровеждането й. До колкото е възможна загуба на площ в някои от опазваните 
елементи на защитената зона, то съответният праг на релевантност9 за въздействащия 
фактор „загуба на площ” (виж фиг. 1) е непосредствено прекрачен. Това означава, че по 
правило дори отнемане на съвсем малки площи налага задълбочено проучване поне на 
засегнатите елементи, тъй като в противен случай значителното въздействие не би могло 
да бъде изключено с исканата от закона сигурност. Съответно ориентировъчните 

                                                 
9 Има се пред вид, че щом става дума за отнемане на площ, то въздействието е достатъчно съществено, 

за да се налага оценка за съвместимост. Бел.р.  
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стойности сами по себе си не следва да се разбират като прагове на релевантност10 по 
смисъла на фиг. 1. 
 
Същевременно предложенията за експертните споразумения могат да бъдат прилагани и 
в лесни случаи при съответното достатъчно количество и качество на данните – и винаги 
при условие, че се съблюдават всичките пет главни критерии и позоваване само на 
отделни стойности11 – дори и без задълбочено изследване, напр. в рамките на 
квалифицирано (служебно) обследване от отговорната институция, придружено със 
специализирано експертно обследване на място. Дали това ще бъде проведено като 
предварителна оценка за необходимостта от ОС не е от значение, при положение, че 
бъдат спазени всички задължителни и необходими от природозащитна гледна точка 
стъпки на оценката.  
 
Указания и помощ за различните етапи на подготовка и провеждане на оценката за 
съвместимост (напр. дефинирането и разясняването на въздействащите фактори, 
преценката на тяхното значение, зависеща от типа проект, примери за прилагане и 
кратки екологични резюмета за чувствителността на отделните типове местообитания и 
видове) са предоставени от LAMBRECHT et al. (2004a) и/или ще бъдат предоставени в 
Специализираната информационна система за оценка за съвместимост (www.FFH-VP-
Info.de). 
 

                                                 
10 Има се пред вид, че ориентировъчните стойности не са праговете, които налагат оценката за 

съвместимост – те не са инструмент, който да се използва, при определяне на необходимостта на ОС. 
Бел.р.  

11 Това важно изискване бе изрично указано от научно-изследователския колектив и в рамките на 
процедурата по представяне на становища. Съгласуването на предложенията можеше да бъде 
постигнато само при приемане на това рамково условие. Бел.р. 
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Фиг. 1 Прилагане на предложенията за експертни споразумения в хода на оценката за съвместимост 
(вкл. предварителната оценка за необходимостта от ОС) (по LAMBRECHT et al. 2004а: 109 с леки 
изменения ) 

* Има се предвид достигане до определена интензивност или стойност, която прави въздействието 
съществено и налагащо оценка за съвместимост 

** Проектът е недопустим според чл. 34 ал.2 на Федералния закон за защита на природата или е 
допустим за реализиране при изключенията, определени в чл. 34, ал3 - 5 от същия закон; 

*** Проектът е недопустим 
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II.2. Място на предложенията за експертните споразумения сред 
общите принципи в природозащитата 

 
Предложенията за експертните споразумения се подреждат в система от общи 
принципи12 за преценяване на степента на значителните въздействия върху зоните от 
Натура 2000 (LAMBRECHT et al. 2004a). Общите принципи могат да се формулират по 
следния начин13: 
 
а) Общи 
 

1. Проучването на въздействията върху зона от Натура 2000 и преценяване на 
значителността им се провежда винаги отделно за всеки отделен случай в рамките 
на процедурата по оценка за съвместимост. 

2. За квалифицирана преценка на всеки отделен случай и съответните последващи я 
решения могат да се използват преди всичко общовалидни научни стандарти, 
резултати от натрупан практически опит и ориентировъчни стойности за 
проучване и определяне на значителността на въздействията. 

 
б) Възможни въздействия 
 

3. Значителни въздействия върху зони от Натура 2000 могат за бъдат предизвикани 
не само от проекти и планове, за които се предвижда осъществяване в границите 
на защитената зона, но и от такива извън тях, когато са възможни съответни 
въздействия върху компоненти на зоната, важни за постигането на целите � на 
опазване. Това могат да са преди всичко въздействия чрез въздуха14и водите, 
както и бариерни ефекти, които довеждат до смущения във функционалните 
връзки (напр. между местообитанията на един и същи вид вътре и извън зоната от 
Натура 2000) или въздействия, предизвикващи разкъсване и изолиране, които 
действайки извън зоната водят до загуба на индивиди от популации в зоната или 
до повишаване на тяхната смъртност. 

4. При преценката на възможността за настъпване на значителни въздействия следва 
да се съблюдават и възможните кумулативни въздействия на внесения проект или 
план в съчетание с други такива. 

                                                 
12  Виж към това BREUER (2000), BAUMANN et al. (1999), PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 

(1999), WEIHRICH (1999, 2001), LOUIS & ENGELKE (2000), FGSV (2002), LANA (2004), BERNOTAT 
(2003, 2006b). Бел.р. 

13 Актуалната присъда на Федералния административен съд за западния обходен път на Хале от 
17.01.2007 (Федералния административен съд 9 А 20.05) съдържа важни гледни точки за преценяване 
на значителността в рамките на оценката за съвместимост, вкл. и въпроса за необходимата прогнозна 
сигурност, за съблюдаване на „най-добрите научни познания” или за мониторинг като съставна част на 
управлението на риска. Бел.р. 

14  Шумът е класифициран като въздействащ чрез въздуха фактор. Бел.р. 
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5. Възможните въздействия от реализиране на проекти или планове върху зоните от 
Натура 2000 могат да не бъдат вземани предвид само тогава, когато те очевидно 
няма да доведат до значително повлияване на зоната 15. 

 
6. При преценката на възможността за настъпване на значителни въздействия в  

рамките на предварителната оценка за необходимостта от ОС по правило не 
трябва да се взема предвид, че са възможни мерки за предотвратяване или 
намаляване на въздействието, чрез които да се гарантира допустимостта на 
проекта или плана и съвместимост с целите на опазване в зоната. В рамките на 
процедурата по оценка за съвместимост принципно не трябва да се имат предвид 
мерки, осигуряващи кохерентността на екологичната мрежа Натура 2000 (чл. 34, 
ал. 5 от Федералния закон за защита на природата)16. 

7. При всяко намерение (план или проект), за което е очевидно, че не е свързано със 
съществени фактори на въздействие и съответно със значително въздействие, 
може да не се провежда задълбочена оценка за съвместимост. В тези случаи е 
достатъчна изчерпателна и проследима документация за решението за 
непровеждане на процедурата. 

 
в) Проучване на въздействията 

 
8. Проучването на въздействията се провежда на основите на прогнозиране на 

въздействия, което е в съответствие със съвременните научни стандарти. При 
това следва да се вземе предвид специфичната чувствителност на всички 
съществени съставни елементи, предмет на опазване в зоната, които могат да 
бъдат повлияни, използвайки собствено картиране и събиране на данни, както и 
анализ на диференцирана документация17 в случай, че няма подходящи налични 
научни данни. Научни указания по въпроса се съдържат в Специализираната 
информационна система FFH-VP-Info (www.FFH-VP-Info.de). При преценката, 
успоредно с основните важни критерии като вид, интензивност, обхват, 
продължителност и честота на въздействията, е наложително да се посочат 

                                                 
15 В рамките на предварителната оценка за необходимостта от оценка за съвместимост от значение е  

възможността за настъпване на въздействията, а не тяхната вероятност (сравни Gassner in GASSNER et 
al. 2003; чл. 34, Rn. 15a и 16a, както и присъда на европейския съд EuGH от 7.9.2004 (С 127/02 – улов на 
миди). Бел.р. 

16 Мерките за осигуряване на кохерентността играят роля едва при проверка на алтернативите и при 
осъществяването на проекта в случаите, когато то бива налагано от причини на преобладаващ 
обществен интерес, въпреки очакваното значително въздействие. Не би трябвало предвиждането на 
такива мерки да оказват влияние при вземане на решението очаква ли се или не значително 
въздействие. Виж и текст Бернотат. Д (2006): Специализирани изисквания към оценките по член 34 и 
35 от Федералния закон за защита на природата, преведен също в рамките на проект “Немски опит в 
прилагането на Европейското законодателство: Натура 2000 – управление и финансиране”. Бел.р. 

17 Диференцираната налична документация изисква винаги специални проучвания – за видове, типове 
природни местообитания или повлияващите абиотични фактори – в случаите, когато чрез други 
планирания (особено планове за ползване или развитие) не са представени съответните данни в 
достатъчна дълбочина, прецизност и актуалност. Бел.р. 
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изчерпателно и вероятността от настъпване на въздействията и свързаната с нея 
прогнозна (не)точност.  

9. Поле на проучване на въздействията са съответстващите на опазваните или 
подлежащи на възстановяване находища в засегнатата зона, включително и 
връзките между тях, а не националното или европейско разпространение на 
местообитанието или вида. При това трябва да се съблюдават задължително 
възможните диференциации в зоната (напр. в зони, която се състои от изолирани 
или взаимно свързани части). Особено при подвижни или редовно мигриращи 
видове трябва обаче да се има предвид, че са възможни въздействия върху 
опазваните популации в зоната, но и извън нея, напр. повишена смъртност на 
индивиди при миграцията им извън зоната, които застрашават съответния вид 
като предмет на опазване в зоната.  

10. При анализ на въздействията е необходима да се вземат предвид кумулативните 
въздействия на внесения проект с други проекти или планове (виж 4). При това 
при възможност трябва да се отчита и причинителя на съответното въздействие.  

11. При проучване на въздействията е необходимо да се вземат предвид мерки за 
намаляване и предотвратяване на въздействията (ограничаване на очакваните 
щети) (виж 6). При това обаче трябва да се вземат под внимание само тези мерки, 
от които се очаква достатъчен ефект и голям процент на сигурност. 

12. Във всеки отделен случай експертното проучване следва да има толкова по-
големи обхват и дълбочина, колкото:  

• по-чувствителен е засегнатият съществен ключов елемент на зоната; 
• по-значим е ключовият елемент за постигане на целите на опазване на 

зоната; 
• по-комплексни са въздействията, които следва да бъдат проучени; 
• по-малко са наличните знания за съответната съставна част на зоната и 

нейната чувствителност по отношение на въздействията при 
осъществяване на проекта или плана, включително и при несигурност 
относно вида на въздействията; 

• по-малко очевидна е значителността или незначителността на 
предвидимите въздействия; 

• по-вероятно е прогнозната несигурност да може да бъде намалена или 
напълно отстранена с относително малко усилия. 

 
г)  Значителност на въздействията 

 
13. Преценката на значителността на въздействията следва да се извършва на 

основата на определените специфични за зоната цели на опазване18. Целите на 
опазване са нормативни разпоредби за бъдещото опазване на зоната, които трябва 
да се наложат с подходящ разрешителен режим, забрани, поддържащи мерки или 

                                                 
18 Докато целите на опазване все още не са определени в необходимата конкретност според чл. 33 (ал. 2-

5) на Федералния закон за защита на природата, в случай на задълбочена оценка за съвместимост, 
същите трябва да бъдат формулирани от отговорната институция за защита на природата или след 
съгласуване с нея. Бел.р.
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мерки за развитие по смисъла на чл. 33, ал. 3 на Федералния закона за защита на 
природата, за да подсигурят отговарянето на изискванията, заложени в чл. 6 от 
Директивата за местообитанията. При необходимост може целите на опазване на 
зоната да включват и възстановителни мерки за постигане на благоприятното 
природозащитно състояние на природно местообитание или вид19. В отделни 
случаи може и да е задължително включването на мерки напр. за развитието на 
природно местообитание или местообитание на вид върху допълнителни площи в 
границите на зоната, в които те не са били налични до сега. 

14. Всяко отделно значително въздействие върху зона от Натура 2000 и нейните 
съставни елементи, опазвани в нея, прави подложения на оценка проект или 
програма недопустим. 

15. При преценка на значителността на въздействията трябва да се вземат предвид 
кумулативните въздействия на разглеждания проект или план с други такива. 

16. При преценка на значителността на въздействията трябва да се вземат под 
внимание мерки за намаляване и предотвратяване (за отстраняване на вреди) (виж 
11). 

17. За преценка на съвместимостта при защитени територии по смисъла на чл. 22 от 
Федералния закон за защита на природата20 трябва да се имат предвид освен 
целите на опазване и предмета на опазване и направените във връзка с него 
законови разпоредби, съответно задълженията, произтичащи от чл. 33, ал.3, 
изречение 2 на същия закон21(напр. приемане на планове за управление22). 

18. Едно въздействие е винаги значително тогава, когато влиза в очевидно 
противоречие с изискванията, произтичащи от целите за опазване на зоната. 

19. За преценяване на не/значителността на въздействията, които не са съвсем 
очевидни или което не може да бъде направено еднозначно на основа 
специфичните цели на опазване, е необходимо експертно тълкуване на понятието 
„значителността“, при което: 

• да се прилагат представените в глава ІІ.3 дефиниции за значителност на 
въздействията, произтичащи от определението на „благоприятно 
природозащитно състояние”, 
• да се съблюдават представените в глава ІV и V предложения за 
експертните споразумения. 

 Трябва да се вземат предвид следните препоръки: 
• ако състоянието на опазваното природно местообитание или вид се 
променя прогнозирано чрез предизвикани от проект или план въздействия 
по такъв начин, по който то може да се определи като неблагоприятно 

                                                 
19 За някои природни местообитания или местообитания на видове на база актуалното им състояние, 

напр. при застрашени от изчезване видове, трябва да се приеме, че те винаги изискват мерки за 
възстановяване или развитие. Бел.р. 

20 Това е този член от закона, който регламентира обявяването на защитените територии по националното 
законодателство: национални паркове, природни паркове, защитени местности, природни 
забележителности, защитени ландшафти. Бел. р. 

21 Това е членът, който урежда обявяването на защитените зони от Натура 2000. Бел.р. 
22 С цел съответствие с изискванията на директивата, в този случай трябва да се има предвид съвместимо 

с целите на опазване ползване върху точно определена площ. Бел.р. 
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спрямо досегашното, определено според критериите от стандартния 
формуляр, то тогава е налице значително въздействие. Промяна с такова 
проявление в същност  попада доста над прага на значителност. 
• Въздействията са значителни, когато ключовите компоненти на една 
защитена зона се променят или нарушават по такъв начин, че да не могат да 
изпълняват функции си в съответствие с целите на опазване пълноценно, 
съответно в достатъчна степен, а само ограничено.  
• Въздействие върху конкретните предпоставки или възможности за 
възстановяване на благоприятното състояние на природно местообитание 
или местообитание на вид в съответствие с зоново специфичните цели на 
опазване може да представлява значително въздействие. Доколко при това 
известна степен на въздействие може да се оцени като безвредна, съответно 
съвместима с целите на опазване, зависи от възможните целева, площна или 
времева определеност на предвиденото възстановяване. 
• Въздействието върху характерните видове в едно природно местообитание 
може да бъде съставна част и индикатор за значително въздействие върху  
местообитанието, при което функцията му като местообитание за този вид 
се ограничава и влошава чрез това природозащитното му състояние23. 
• Прогнозата и оценката на значителността на повече или по-малко 
непосредствени въздействия върху видове или техните находища, съотв. 
популации, т.е. с директно въздействие върху индивиди, трябва да се 
предприема при всеки отделен случай със особено внимание по отношение 
на спецификата на случая – лесна за преценяване или комплексна ситуация, 
вземане предвид на възможността за интерпретиране на наличните данни, 
на приложимостта им и необходимостта от прилагане на по-задълбочени 
методи (особено анализ на заплахите за популациите). 
• Кратковременно въздействие върху природно местообитание или 
местообитание на вид може да бъде незначително, ако способността за 
възстановяване24 на въпросното местообитание (природно или на вид) или 
на неговите специфични характеристики е такава, че е осигурено неговото 
благоприятно природозащитно състояние върху въпросната площ 
дълготрайно, и възстановяването е възможно в кратък срок, без да е 
необходимо прилагане на допълнителни поддържащи или компенсиращи 
мерки. 

20. Настъпването на значителни въздействия върху съществени за постигането на 
целите на опазване компоненти на защитена зона от мрежата Натура 2000 трябва 
да бъде изключено с достатъчно достоверност и прогнозна сигурност, за да се 

                                                 
23 Значимостта на характерни животински видове в този контекст беше потвърдена чрез актуалната 

присъда на Федералния административен съд за западния обходен път на гр. Хале (Федерален 
административен съд BVerwG 9А 20.05) от 17.01.2007, което преди това беше повод за дискусия 
предвид предходната присъда за летище Шьонефелд (Федерален административен съд BverwG 4А 1075 
.04) (сравни също BERNOTAT et al. 2007, LAMBRECHT & TRAUTNER 2007). Бел.р. 

24 Способността за възстановяване включва също и въпроса за издръжливостта на популациите във 
времевата рамка на въздействията, преди всичко за по-бавно подвижни видове и природни 
местообитания, които се обитават от такива видове. Бел.р.  
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гарантира съвместимост с целите на опазване (сравни Европейски съд EuGH, 
присъда от 7.2.2004 – С 127/02 – улов на миди). 

21. При прогнозна несигурност по отношение на изключване на значително 
отрицателно въздействие, която не може да бъде премахната с умерени усилия 
(разходи) до вземане на решение за допустимост на проекта, все пак в определени 
случаи може да се постигне съвместимост с целите на опазване, ако още по време 
на осъществяването на проекта на базата на целеви и ориентиран към 
въздействията мониторинг могат да се реализират ефективни мерки за 
предотвратяване или намаляване на значителните въздействия. Трябва да се 
гарантира със сигурност възможността за изискване на евентуални последващи 
мерки за подобряване в разрешението за проекта при в междинните съгласувания. 
При това в рамките на процедурата е необходимо да се регламентират не само 
теоретичните подобрения, които евентуално могат да се наложат, но във всеки 
отделен случай и мерки, които практически могат да бъдат реализирани в кратко 
време и са достатъчно ефективни 25. 

22. В случай, че планът или проектът трябва да бъде осъществен, то интензивността 
на въздействията трябва да бъде проучена количествено и качествено и над прага 
на значителността, за да може да се провери съществуването на предпоставките 
за прилагане на изключенията (чл. 34, ал.3-5 – регламент за прилагане на 
изключенията – от Федералния закон за защита на природата). 

 
ІІ.3. Дефиниране на понятието значителни въздействия във връзка с 

„благоприятното природозащитно състояние” 
 

От гледна точка на дългосрочното опазване на природните местообитания от 
Приложение І на Директивата за местообитанията и видовете от Приложение ІІ на 
същата, както и на видовете птици от Приложения І и чл. 4, ал. 2 от Директивата за 
птиците и техните местообитания в защитените зони от мрежата Натура 2000 трябва да 
бъдат определени съответните зоново специфични цели на опазване. Съгласно чл.10, ал. 
1, т. 9 от Федералния закон за защита на природата специфичните цели са основно 
опазване или възстановяване на благоприятното природозащитно състояние на 
природните местообитания и видове и техните хабитати. 
 
При съблюдаване на определенията на благоприятното природозащитно състояние в 
чл.1, т. е) и т. i) на Директивата за местообитанията, понятието „значително 
въздействие” може да бъде дефинирано така: 

• Значително отрицателно въздействие върху природно местообитание от 
Приложение І на Директивата за местообитанията, което трябва да бъде опазвано 
или възстановявано в защитената зона според специфичните й цели на опазване, 
е налице по правило тогава, когато в следствие на изпълнението на план или 
проект: 

                                                 
25 В тази връзка би могло да възникнат съответни (допълнителни) изисквания поради регламентираните в 

чл. 6 (2) на Директивата за местообитанията, съотв. чл. 33, ал. 5 на Федералния закон за защита на 
природата, забрани за влошаване или увреждане. Бел.р. 
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- заеманата от природното местообитание площ вече не е постоянна, 
намалява или не може да се разширява или развива26 в съответствие с 
целите на опазване или  
- необходимите за дългосрочно съществуване на природното местообитание 
структури и специфични функции не съществуват вече или в обозримо 
бъдеще могат да престанат да съществуват или 
- състоянието на опазваните в зоната характерни видове е вече 
неблагоприятно. 

 
• Значително отрицателно въздействие върху видове от Приложение ІІ на 
Директивата за местообитанията и Приложение І и чл. 4, ал.2 от Директивата за 
птиците, които трябва да бъдат опазвани или възстановявани в защитената зона 
според специфичните � цели на опазване, е на лице по правило тогава, когато в 
следствие на изпълнението на план и проект: 

- заеманата от местообитанието на вида площ или популацията му в 
съответната защитена зона намалява или в обозримо бъдеще вероятно ще 
намалее или  
- при съблюдаване на данните за динамиката на популациите би могло да се 
установи, че този вид вече не е жизнеспособен елемент на заемания от него 
хабитат или няма да бъде такъв в дългосрочен план. 

 
В тази връзка следва да се има предвид, че значително отрицателно въздействие не 
възниква едва тогава, когато напр. оцеляването на даден вид в зоната видимо е 
заплашено (виж непосредствено и присъда на Федералния върховен съд от BverwG 
1.4.2004 – 4С 2.03). Значителното въздействие не произлиза само на база регистрирани 
промени на стойностите от скалата за оценяване на благоприятното му природозащитно 
състояние, напр. при промяна от степен А към степен Б (от отлично в добро състояние). 
Много по-правилно е да се приеме, че още с настъпването на промяната към по-
неблагоприятно състояние, вече има основание за определяне на въздействието като 
значително (сравни  BMVBW 2004: 40 или BERNOTAT 2006а). Посочените по-горе оценки 
на благоприятното природозащитно състояние, съдържащи се в стандартните формуляри 
и съотнесени към зоната като цяло, представляват агрегирани оценки с груби граници на 
степените. Те са от значение за обявяването на зоните и за задълженията по докладване, 
но за определяне на прага на значителността в рамките на ОС те са непригодни или най-
малкото недостатъчни. 
 
Европейската комисия (2000: 29) пояснява напр. в ръководството по прилагане на чл. 6 
на Директивата за местообитанията във връзка с дефинирането на понятието 
благоприятно природозащитно състояние, че „влошаване на природно местообитание в 
защитена зона (...) настъпва, ако заеманата от него площ в съответната зона намалява 
или са нарушени специфичните структура и функции, необходими за дългосрочното 
просъществуване или е нарушено доброто състояние на характерните за природното 

                                                 
26 Последното важи особено за областите, където конкретно е предвидено възстановяване на природно 

местообитание. Бел.р. 
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местообитание видове по отношение на изходното състояние (при обявяване на зоната). 
Оценката се извършва на база на приноса на защитената зона към кохерентността на 
мрежата”. 
 
Следователно е необходимо да се гарантира, че защитената зона осигурява изпълнението 
на определените � от целите на опазване функции за природни местообитания или 
видове на количествено и качествено непроменено ниво, и че зоната може да изпълнява 
отредената � с включването в мрежата Натура 2000 роля да поддържа първоначалното 
им състояние, дори да го подобрява или възстановява27. Ключовите елементи на мрежата 
Натура 2000 в никакъв случай не могат да бъдат предоставяни на разположение (на 
целите на опазване) след извършване на действията по осъществяване на проекта или 
плана. Това би направило трудния процес на обявяване и дообявяване на зони28 от 
Натура 2000 не само абсурден, но и ще доведе до съществена деградация и намаляване 
на находищата, които трябва да бъдат опазени. 
 
Критерият „стабилност” на находищата на видове не бива да бъде интерпретиран 
погрешно. Напр. не бива за определянето на едно въздействие като незначително да се 
изхожда от обстоятелството, че въпреки прогнозираните въздействия, популацията на 
засегнатия вид в зоната ще остане стабилна. Такъв напр. би бил случаят с присъда на 
Федералния административен съд от 1.4.2006 по дело за шосе В 50n, ако се кажеше, че 
загубата на 74 гнездящи двойки в резултат от осъществяване на проект е незначителна, 
тъй като оставащите 100 двойки в зоната осигуряват стабилна, в смисъл способна да 
оцелее популация. От гледна точка на дефиницията на благоприятното природозащитно 
състояние Европейската комисия стига също до следното заключение: „Всяко 
осъществяване на проект или план, което води до продължително намаляване на 
популацията на вида в дадена защитена зона, би могло да се определи като значително 
нарушение” (Европейска комисия 2000: 29). Това означава, че понятието „стабилност” 
като критерии в рамките на ОС означава най-вече количествена и качествена стабилност 
на популациите, съответстваща на нивото от времето, когато защитената зона е 
предложена за такава или е трябвало да бъде предложена за такава. 
 
 

                                                 
27 Значението на аспектите за възстановяване и развитие, съдържащи се в целите на опазване и 

свързаното с това значително въздействие в резултат на предприетото начинание е посочено на други 
места. Във връзка със стойностите на благоприятното природозащитно състояние може да се направи 
препратка към становището на BirdLife International (2006) на същата тема за защитените зони за 
птици. Бел.р. 

28 Процесът на обявяване на Натура 2000 зони в Германия е бил действително много труден. Той започва 
с около 7-8 години закъснение. Освен това, първоначалните списъци от потенциални зони са оценени 
като крайно недостатъчни от ЕК, която изисква избора и представянето на допълнителни зони. За това 
в тази връзка, в Германия се говори за два транша на обявяване или за дообявяване на зони. Бел.р. 
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ІІІ. СТРУКТУРА И ПРИЛАГАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА 
ЕКСПЕРТНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ 
 
Преценката на значителността на въздействията зависи във всеки отделен случай от 
определените според правото на общността цели на опазване в зоната, заповедта за 
нейното обявяване (вкл. и други актове) и евентуално от плана за управление. 
 
Предложенията за експертните споразумения представляват рамка за оценка, която 
позволява на участващите в процедурата във всеки единичен случай да използват научни 
критерии и условия за оценка на значителността на въздействията и да стигнат до 
валидно и правово обосновано решение. Съдържащите се в експертните споразумения 
стойности са ориентировъчни. Те не трябва и не могат да заменят преценката и 
съответната професионална обосновка при всеки отделен случай, а представляват 
помощно средство и възможност за обективно ориентиране. 
 
Предложенията за експертни споразумения (глава IV и V) се състоят от: (виж фиг. 2): 

• основна презумпция29, 5 критерия и условия, които са ориентировъчна мярка за 
отклонение от основната презумпция: 

- Качествени особености (специални форми на природното местообитание 
или на хабитата на даден вид, които са налице в засегната площ) – условие а); 
- Ориентировъчна стойност „абсолютна загуба на площ” (превишаване на 
даден праг, производен на спецификата на типа местообитание или вид) – 
условие б); 
- Допълнителна относителна прагова стойност (1%-ов критерий) за 
специално опазване на малки по площ находища – условие в); 
- Кумулативни въздействия с други планове и проекти – условие г) и 
- Други фактори на въздействие – условие д). 

                                                 
29 Думата презумпция се използва в смисъл на положение, предположение, което се приема за вярно до 

доказване на обратното. Бел.р.  
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Заключение за значителни въздействия или 
съответно за съвместимост с целите на опазване

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отклонение от основната презумпция: 

Проверка на пет критерия и на изпълнение на определени условия 
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Фиг. 2 Принципна структура на предложенията за експертни споразумения 
 
Изходна точка на предложенията за експертните споразумения е винаги основната 
презумпция. Изхожда се от това, че находището на местообитание или вид, върху което 
се въздейства в зоната от Натура 2000, е посочен като обект на опазване в целите на 
опазване на зоната. 
 
Ако проект или план въздействат върху онези съставни части на защитена зона чрез 
директно и дълготрайно отнемане на площи, които са предмет на конкретно опазване в 
нея, по правило се приема, че въздействието е значително.  
 
Въздействието се приема за значително, защото при цялостно или частично застрояване 
или запечатване на природни местообитания от Приложение І на Директивата за 
местообитанията, които в съответствие с целите на опазване на зоната са сред основните 
й компоненти, те се отстраняват или увреждат непосредствено и очевидно. С 
унищожаването на такъв тип местообитание или на части от него в резултат от 
застрояване или запечатване на площта се предизвиква неминуемо (принудително) 
разрушаване на съответстващите на местообитанието и характеризиращи го, абиотични 
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и биотични елементи на засегнатата площ. Същевременно с това същата площ губи и 
важните си био- екологични функции. 
 
Значителността на едно такова въздействие е очевидно30. В същото време трябва да се 
има предвид и факта, че едно директно отнемане на площи не трябва задължително и  
винаги да представлява значително въздействие, ако до известна степен такова 
изменение не е решаващо за осигуряването на благоприятното състояние на природно 
местообитание в защитена зона с такъв предмет на опазване. В такъв контекст 
съответната загуба на площ може да се приеме за „малка и незначителна“. Това обаче е 
допустимо и мислимо само, ако са налице определени рамкови условия и при 
изключително минимална загуба на площ. 
 
Като рамкови условия са формулирани пет условия, които трябва да бъдат изпълнени 
едновременно. Следователно в отделния случай, преценката за значителност, съответно 
незначителност на въздействие на база само основната презумпция е недостатъчна. 
Трябва винаги да се проверят и останалите същностни критерии. Към всяко едно от 
определените условия трябва да се вземе квалифицирано решение. Отделните условия 
трябва да бъдат изпълнени кумулативно. При извършване на преценката не е важна 
последователността на разглеждане на отделните условия. Напр. в някои случаи 
изясняването на условие д) (други въздействащи фактори) може да е решаващо, затова 
то трябва да бъде проверено първо. 
 
Предимство на предложените споразумения на експертите е това, че въпросът, дали в 
конкретен случай ще има значително или незначително въздействие, в по-голямата част 
от ситуациите може да бъде отговорен просто и ясно – когато очевидно не са изпълнени 
качествените и количествените изисквания на експертните споразумения. В тази връзка 
от прилагането на предложенията за експертните споразумения се очаква да опростят 
процедурата по оценката за съвместимост. 
 
Предложенията за експертните споразумения като помощно средство имат 
ориентировъчен и препоръчителен характер при оценката. Това става ясно и от това, че 
отделни характеристики, съответно проявления на различните условия трябва да бъдат 
зоново специфично конкретизирани и при прилагането им това трябва да бъде 
съблюдавано на всяка цена. 
 
Определянето на значителността на въздействията трябва принципно да бъде извършено 
като превенция (сравни Европейски съд EuGH, присъда от 7.9.2004 - С 127/02 –улов на 
миди). Конкретните, опазвани в зони от Натура 2000, био-екологични субстанции трябва 
да се опазват и да се предпазват от влошаване по смисъла на чл. 6 от Директивата за 
местообитанията. За това е предложена логична схема за оценка съгласно дефинираните 
                                                 
30 Това заключение произтича и от логиката на законовите разпоредби и беше напр. формулирано от 

Административния съд в Касел с позоваване на правораздаването на Европейския съд: „Трябва да се 
изхожда от факта, че намерения, които водят до продължително отнемане на площи от природно 
местообитание в защитена зона, определена за опазването му, представляват по правило значително 
въздействие” (VHG Kassel, присъда от 28.6.2005 – 12А 8/.5). Бел.р. 
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условия. Спазването на критериите и съблюдаването на условията може да се извършва 
само във всеки случай по отделно, тъй като за преценката често се изисква специфична 
за зоната и за случая информация. 
 
В някои особени или извънредни случаи, са възможни отклонения от дефинираните 
условия, съответно от ориентировъчните стойности. Те трябва във всеки конкретен 
случай да са научно валидно и проследимо обосновани и представени. 
  
По отношение на съдържащите се в предложенията за експертни споразумения 
ориентировъчни стойности е необходимо в конкретния случай първо – както впрочем се 
прави обикновено в практиката – да се изчисли количествената абсолютна загуба на 
площ от природното местообитание, съответно от хабитата на дадения вид, както и да се 
прецени относителната загуба спрямо находищата в цялата зона. При това, в 
съответствие на законовите разпоредби, е задължително да се имат предвид освен 
причинените от определения проект загуби, и кумулативните въздействия с други 
проекти или планове. 
 
При природните местообитания на база на процентното участие в находищата на зоната 
(Табл. 2) трябва да се определи каква абсолютна „количествена ориентировъчна 
стойност” в конкретния случай може да бъде използвана според рамковите условия на 
експертните споразумения и дали тя (стойността) ще бъде прекрачена или не. Подобен 
методичен подход беше разработен и за животинските видове. 
 
Критериите и условията на предложенията за експертните споразумения са представени 
и обяснени в части ІV и V с подробности, които да онагледят практичното им 
приложение и да осигурят квалифицирано им разглеждане. 
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ІV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЕКСПЕРТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА 
ОЦЕНКА НА ЗНАЧИТЕЛНОСТТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ПРИ 
ДИРЕКТНО ОТНЕМАНЕ НА ПЛОЩИ ОТ ПРИРОДНИ 
МЕСТООБИТАНИЯ В ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, ВКЛЮЧЕНИ В 
ПРИЛОЖЕНИЕ I НА ДИРЕКТИВАТА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА 
 
 
ІV.1. Предложение за експертни споразумения 
  
 
Прилагането на експертното споразумение протича в рамките на представените в общата 
част (глава ІІ и ІІІ) рамкови условия. Основната презумпция и особено петте критерии, 
съответно условия за отклонения от нея са обяснени по-подробно в ІV.2.  
 
Предложение за експертни споразумения за оценка на значителността на 
въздействията при директна загуба на площ в природно местообитание от 
Приложение I на Директивата за местообитанията 
Основна презумпция: 
Директното и окончателно отнемане на площ от природно местообитание от 
Приложение I на Директивата за местообитанията, което трябва да бъде опазвано или 
възстановявано в защитена зона за опазване на природни местообитания и на дивата 
флора и фауна, по правило е значително въздействие. 
Отклонение от основната презумпция: 
В отделни случаи е възможно въздействието да бъде определено като незначително, 
ако едновременно са изпълнени следните условия31: 
 
А) Качествено-функционални особености: 

На съответната площ няма специални форми (проявления) на местообитанието, които 
да представляват особеност и съответно да имат съществен принос за биологичното 
многообразие на типа природно местообитание в защитената зона. Тук трябва да се 
има предвид и функциите като местообитание за характерни видовете; 
и 

Б) Ориентировъчна стойност „количествено-абсолютна загуба на площ” 
Отнеманата при реализиране на проекта площ от даден тип природно местообитание 
не надхвърля посочените в табл. 2 ориентировъчни стойности;  
и 

В) Допълнителна ориентировъчна стойност „количествено-относителна загуба на площ” 
(1 %-ов критерий) 

Отнеманата при реализиране на проекта площ от даден тип природно местообитание 
не е по-голяма от 1% от общата площ на типа природно местообитание в защитената 
зона, съответно в една определена част от зоната32;  

                                                 
31 В нетипични случаи не е изключено да има отклонение от този начин на процедиране, за което са 

необходими особени и обосновани аргументи. Задължително е обаче и при такива случаи да се 
съблюдават условията от А до Д взети заедно. 
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и 
Г) Кумулация „Загуба на площи чрез други проекти и планове” 

Сумарната загуба на площ от даден тип природно местообитание в следствие на 
разглеждания проект и на други планове и проекти не прекрачва ориентировъчните 
стойности (т. Б и В) 
и 

Д) Кумулация с други фактори на въздействие  
И чрез други въздействащи фактори на съответния проект или план (или чрез 
взаимодействието им с такива на други проекти и планове) не се нанасят значителни 
въздействия върху зоната. 

 
 

                                                                                                                                                           
32 Тази формулировка означава, че там, където това е научно обосновано, може да се вземе пред вид само 

пространствено и функционално отделена част от зоната, към която да се отнасят условията и 
ориентировъчните стойности. Това може напр. да се налага там, където зоната се състои от площно и 
функционално разделени части, напр. при големи зони, включващи протичащи през няколко 
провинции големи реки със съществени различия между горно, средно и долно течение. Бел.р. 
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Табл. 2 Ориентировъчни стойности при директна загуба на площ от тип местообитание от Приложение I като 
част от експертните споразумения за оценка на значителността на въздействие  
Типове природни местообитания 
според Приложение I на 
Директивата за местообитанията 

Ориентировъчна стойност „количествено-
абсолютна загуба на площ” 
Площната загуба от един тип местообитание съотнесена 
към цялата му площ в зоната не трябва да се прекрачват 
следните граници (площта е дадена в кв.м, ако не е 
посочено друго) 

Код 
*приоритетн
и 
за опазване 

 
Име 

Клас 
(виж. 
гл.  
VII.1) 

Ниво I 
Когато 
относи-
телна 
загуба 
≤ 1% 

Ниво II 
Когато 
относи- 
телна 
загуба 
≤ 0,5 % 

Ниво III 
Когато 
относи- 
телна 
загуба 
≤ 0,1 % 

Природни местообитания в крайбрежна зона и халофитна растителност 
Постоянно покрити от 
морска вода пясъчни и 
тинести плитчини 

6b 0,5 ha 2,5 ha 5 ha 1110 

1130 Естуари 6a1 500 2.500 5.000 
Тинесто-песъчливи 
крайбрежни площи, 
които не са покрити 
или са едва покрити от 
морска вода 

6a1 500 2.500 5.000 1140 

1150* Крайбрежни лагуни 4 100 500 1.000 
Обширни плитки 
заливи  6a1 500 2.500 5.000 1160 

Съобщества с кафяви, 
червени и зелени 
водорасли по скалисти 
морски дъна (Рифове) 

6b 0,5 ha 2,5 ha 5 ha 1170 

Едногодишна 
растителност върху 
морски крайбрежни 
наноси  

1 0 1210 

Многогодишна 
растителност 
върху чакълести 
брегове 

2 25 125 250 1220 

Атлантическо-скално 
крайбрежие и източно-
морско скално и  
стръмно крайбрежие с 
растителност 

2 25 125 250 1230 

1310 Salicornia и други 3 50 250 500 
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едногодишни 
растения, коло-
низиращи тинести и 
пясъчни терени 
Глинесто тревисти 
местообитания 
(Spartinion matrimае) 

3 50 250 500 1320 

Атлантически солени 
ливади (Glauco-
Puccinellietalia 
maritimae) 

4 100 500 1.000 1330 

Континентални солени 
ливади 1 0 1340* 

Крайбрежни пясъчни и континентални дюни 
Зараждащи се 
подвижни дюни 2 25 125 250 2110 

Подвижни дюни с Am-
mophila arenaria по 
крайбрежната ивица 
(бели дюни) 

2 25 125 250 2120 

Неподвижни 
крайбрежни дюни с 
тревна растителност 
(сиви дюни) 

2 25 125 250 2130* 

Неваровите дюни с 
Empetrum nigrum 2 25 125 250 2140* 

Постоянни неваровити 
дюни от 
атлантическата зона 

2 25 125 250 2150* 

Дюни Hippophaë 
rhamnoides 1 0 2160 

Дюни със Salix repens 
ssp. argentea (Salicion 
arenariae) 

2 25 125 250 2170 

2180 Облесени дюни 3 50 250 500 
Влажни понижения 
между дюните 1 0 2190 

Сухи ливади с Calluna 
и Genista 3 50 250 500 2310 

Сухи ливади с Calluna 
и Empetrum nigrum 2 25 125 250 2320 

2330 
Дюни с отворени трев-
ни съобщества с Cory-
nephorus и Agrostis 

3 50 250 500 
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Сладководни природни местообитания 

Олиготрофни, много 
слабо минерализирани 
води в пясъчни 
долини (Littorelletalia 
uniflorae) 

2 25 125 250 3110 

Олиготрофни до 
мезотрофни стоящи 
води с растителност 
от Littorelletea 
uniflorae и/или Isoeto-
Nanojuncetea 

2 25 125 250 3130 

Твърди олиготрофни 
до мезотрофни води с 
бентосни формации от 
Chara 

3 50 250 500 3140 

Естествени еутрофни 
езера с растителност 
от типа 
Magnopotamion или 
Hydrocharition 

4 100 500 1.000 3150 

Естествени дистрофни 
езера 1 0 3160 

Временни карстови 
езера 1 0 3180* 

Гипсово-карстови 
езера на гипсова 
основа 

1 0 3190 

Алпийски реки с 
крайбрежна 
растителност 

3 50 250 500 3220 

Алпийски реки с 
крайбрежна храстова 
растителност от 
Myricaria germanica 

1 0 3230 

Алпийски реки с 
крайбрежна храстова 
растителност от Salix 
elaeagnos 

3 50 250 500 3240 

3260 

Равнинни или 
планински реки с 
растителност от 
Ranunculion fluitantis и 

4 100 500 1.000 
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Callitricho-Batrachion 
Реки с кални брегове с 
Chenopodion rubri и 
Bidention p.p. 

3 50 250 500 3270 

Умереноконтинентални ливади и храстова растителност 
Субконтинентални 
пери-панонски 
храстови съобщества 

1 0 40А0 

Северно атлантически 
Влажни ливади с 
Erica tetralix 

2 25 125 250 4010 

Сухи европейски 
ливади 3 50 250 500 4030 

Алпийски и бореални 
ливади 2 25 125 250 4060 

Храстова 
растителност с Pinus 
mugo и Rhododendron 
hirsutum (Mugo-
Rhododendretum 
hirsuti) 

3 50 250 500 4070* 

Твърдолистни храсталаци (Мatorrals) 
Buxus sempervirens 
върху скалисти отвеси 
(Berberidion p.p.) 

2 25 125 250 5110 

Съобщества на 
Juniperus communis 
върху варовик  

3 50 250 500 5130 

Естествени и полуестествени пасища 
Отворени калцифилни 
или базифилни тревни 
съобщества от Alysso-
Sedion albi 

1 0 6110* 

Сухи тревни 
съобщества върху 
богати на варовик 
пясъци (Koelerion 
glaucae) 

2 25 125 250 6120* 

Тревни съобщества 
върху тежки метали 
(Violetalia 
calaminariae) 

1 0 6130 

6150 Силикатни алпийски и 
бореални тревни съоб- 3 50 250 500 
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щества 

6170 

Алпийски и 
субалпийски 
варовикови тревни 
съобщества 

4 100 500 1.000 

3 50 250 500 Полуестествени сухи 
тревни и храстови 
съобщества върху 
варовик (Festuco 
Brometalia) (*важни 
местообитания на 
орхидеи) 

*1 0 6210 

Богати на видове 
картълови съобщества 
върху силикатен терен 
в планините 

2 25 125 250 6230* 

Субпанонски степни 
тревни съобщества 1 0 6240* 

Ливади с Molinia на 
карбонатни, торфени 
или глинести почви 
(Molinion caeruleae) 

2 25 125 250 6410 

Хидрофилни 
съобщества от високи 
треви в равнините и в 
планинския до 
алпийския пояс 

3 50 250 500 6430 

Алувиални ливади от 
съюза Cnidion dubii в 
речните долини 

2 25 125 250 6440 

Низинни сенокосни 
ливади Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba 
officinalis) 

4 100 500 1.000 6510 

Планински сенокосни 
ливади 3 50 250 500 6520 

Блата 
Естествени блата, 
подхранвани от 
дъждовни води 

1 0 7110* 

7120 

Деградирали блата, 
подхранвани от 
дъждовни води, които 
все още могат да бъдат 

3 50 250 500 
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възстановени 
Преходни блата и 
плаващи подвижни 
торфища 

2 25 125 250 7140 

Торфени понижения 
(Rhynchosporion) 1 0 7150 

Карбонатни мочурища 
с Cladium mariscus и 
видове от съюза 
Caricion davallianae  

1 0 7210* 

Извори с твърда вода с 
туфести формации 
(Cratoneurion)  

1 0 7220* 

7230 Алкални блата 2 25 125 250 
Алпийски пионерни 
формации на Caricion 
bicolorisatrofuscae 

1 0 7240* 

Скалисти местообитания и пещери 
Силикатни сипеи от 
планинския до 
снежния пояс 
Androsacetalia alpinae 
и Galeopsietalia ladani) 

2 25 125 250 8110 

Сипеи върху варовити 
терени и калциеви 
шисти във високите 
планини (Thlaspietea 
rotundifolii) 

3 50 250 500 8120 

Силикатни сипеи в 
планинския пояс на 
Средна Европа 

2 25 125 250 8150 

Варовикови сипеи в 
хълмистия и 
планинския пояс на 
Средна Европа 

1 0 8160* 

Хазмофитна 
растителност по 
варовикови скални 
склонове 

2 25 125 250 8210 

Хазмофитна 
растителност по 
силикатни скални 
склонове 

2 25 125 250 8220 

8230 Силикатни скали с 1 0 
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пионерна растителност 
от съюзите Sedo-
Scleranthion или Sedo 
albi-Veronicion dillenii 
Неблагоустроени 
пещери 1 0 8310 

8340 Постоянни ледници 1 0 
Гори 

Букови гори от типа 
Luzulo-Fagetum 5 250 1.250 2.500 9110 

Атлантически букови 
гори върху киселинни 
почви с подлес от Ilex 
aquifolium и по-рядко 
Taxus baccata 
(Quercion roburi-
petraeae или Ilici-
Fagenion) 

3 50 250 500 9120 

Букови гори от типа 
Asperulo-Fagetum 5 250 1.250 2.500 9130 

Средноевропейски 
субалпийски букови 
гори с Rumex arifolius и 
Acer sp.  

3 50 250 500 9140 

Термофилни букови 
гори (Cephalanthero-
Fagion) 

4 100 500 1.000 9150 

Дъбово-габърови гори 
от типа Stellario-
Carpinetum 

4 100 500 1.000 9160 

Дъбово-габърови гори 
от типа Galio-
Carpinetum 

4 100 500 1.000 9170 

Смесени гори от съюза 
Tilio-Acerion върху 
сипеи и стръмни 
склонове 

3 50 250 500 9180* 

Стари дъбови гори 
върху киселинни 
пясъчни субстрати в  
низините с Quercus 
robur 

4 100 500 1.000 9190 

91D0* Мочурни гори 3 50 250 500 
91E0* Алувиални гори с 4 100 500 1.000 
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Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 
(Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 
Крайречни смесени 
гори от Quercus robur, 
Ulmus laevis и Fraxinus 
excelsior или Fraxinus 
angustifolia покрай 
големи реки (Ulmenion 
minoris) 

3 50 250 500 91F0 

Панонски гори с 
Quercus petraea и 
Carpinus betulus 

2 25 125 250 91G0* 

Средно европейски 
борови гори с лишеи 2 25 125 250 91T0 

Борови гори на 
сарматските степи 2 25 125 250 91U0 

Ацидофилни гори от 
Picea в планинския до 
алпийския пояс 
(Vaccinio-Piceetea) 

4 100 500 1.000 9410 

Алпийски гори от Larix 
и Pinus cembra 3 50 250 500 9420 

Указания за прилагане: 
1) При отчасти силно хетерогенно представени природни местообитания от клас 6а: 
Естуари(1130), обширни плитки заливи (1160) и Тинесто-песъчливи крайбрежни площи(1140) 
може в случаи, в които се срещат големи по площ и доминирани от вода части от природно 
местообитание (напр. по-дълбоко разположени хомогенни полупясъчни до глинести области 
или големи хомогенни влажни зони), да се използват ориентировъчните стойности от клас 6б. 
От друга страна при други типове местообитания, които са частично интегрирани (3270, 6430, 
91ЕО или 91FО в естуарите) следва да се приложат тези специално разработени за целта 
ориентировъчни стойности. 

 
 
 
ІV.2. Пояснения и указания за прилагане 
 
Предложенията за експертни споразумения се отнасят принципно както за природните 
местообитания, чието състояние се опазва в зоната, така и за такива, които според 
определените цели на защитената зона трябва да бъдат възстановени. С основната 
презумпция се взимат под внимание специфично дефинираните във всеки конкретен 
случай цели на опазване за съответната зона. Изхожда се от това, че тези цели по 
правило съдържат следната цел: „Опазване или възстановяване на благоприятното 
природозащитно състояние на природните местообитания от Приложение І на 
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Директивата на местообитанията, които имат (или трябва да имат) значими находища в 
защитената зона, по-конкретно това са следните местообитания:.....”.33

 
За по-добро разбиране на другите критерии от предложенията за експертните 
споразумения се дават следните разяснения: 
 
А) Качествено-функционални особености 
 
Площ, определена като даден тип природно местообитание, при по-точно наблюдение не 
винаги представлява напълно хомогенна единица, а често е комплекс от доста различни 
елементи. Най-често това са различни растителни съобщества и типове биотопи34 
(включително и техни подтипове), които могат да се причислят към типа 
местообитание35, и които съществуват в съседство и постепенно преминават едни в 
други. Освен това се установяват и качествени различия, обусловени от конкретното 
природозащитно състояние.36

 
При това, особено формираните от гледна точка на техните качествени  характеристики 
и специфичната им структура части от местообитанията могат да се разглеждат като 
сърцевинни елементи на защитената зона. 
  
При качествената преценка на функциите на природните местообитания трябва да се 
взема предвид и тяхното значение като местообитания на характерни видове. 
Определени проявления на местообитанието могат да имат особена функция като 
частичен хабитат на характерен вид за съответния тип природно местообитание. 
Примери за специално проявление на тип природно местообитание, представляващо 
особеност, са напр. хралупести стари или мъртви дървета във всички горски типове 
природни местообитания, които са от жизнено важно значение за голям брой характерни 
за горите животински видове (кълвачи, хищни птици, привързаните към горите прилепи, 
бръмбари, живеещи в мъртва дървесина). Други примери са места с находища на ценни 
видове (напр. орхидеи), с особени условия на средата (извори на подпочвена вода, 

                                                 
33 Конкретизираните до сега цели на опазване на защитените зони, вкл. съответните разпоредби в 

заповедите за обявяване на зоните, имат в повечето случай такава формулировка. Бел.р. 
34 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. 

35 Виж Ssymank et al. (1998), Riecken et al. (2003). Бел.р. 
36  Сравни Оценителната рамка за преценка на благоприятното природозащитно състояние на природно 

местообитание според Приложение І на Директивата за местообитанията на интернет страницата на 
Федералната служба за защита на природата (http://www.bfn.de/0316_monitoring.htm); също и 
Doeringhaus et al. (2003), както и различните рамки за преценка на отделните провинции (напр. 
Институт по околна среда (ИОС=LfU) на Баден-Вюртемберг LfU Baden-Würtemberg (2003), Bayer. LfU 
& Bayer. LWF (2004), Ellmauer (2005с), LÖBF NRW (2004), LfU Sachsen-Anhalt (2004). Бел.р. 
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специално изложение или плитки почви) за приспособени към тези условия – най-често 
стенобионтни – характерни растителни видове. При морските рифове такива са 
биогенните рифове, а при пясъчните коси – местата за почивка на тюлените. Към 
особените проявления могат да се причислят участъци с особена функция за връзка 
между местообитанията, от особено значение като място за разпространение на 
местообитанието (чрез разположение на границата на ареала на вида или като рядко 
изолирано находище в съответния биогеографски регион, съответно в отделните 
провинции) или с особена важност за опазване на зоната (напр. с централни функции на 
буфер или опазване). 
 
Площи с такива специални или особени проявления изискват особена защита от 
отрицателни промени, каквато е отнемане на територия от тях; в такъв случай 
прилагането на ориентировъчните стойности (условия Б и В) за тези площи принципно 
не се предвижда37. 
 
 
Б) Ориентировъчна стойност „количествено-абсолютна загуба на площ” 
 
Природни местообитания, чието съществуване е локализирано чрез картиране в 
границите на защитената зона, са очевидни установени елементи на защитената зона. 
Ако те са и предмет на опазване в зоната, то те подлежат на специфичната система за 
опазване в нея. При това, част от най-малкото по площ находище на съответното 
местообитание в зоната може да има същите функции и значение, както част от голямо 
по площ находище на този тип местообитание. В конкретния случай няма съществена 
разлика, дали засегнатата от проекта част е от малко или голямо по площ местообитание 
в зоната. И в единия и в другия случай при директна или продължителна загуба на площ, 
функциите на местообитанието биват загубени. Големината на площното покритие на 
едно местообитание се явява специфична, придаваща му стойност характеристика38, 
която прави възможни други негови екологични функции, най-вече такива от значение 
за животните. Големината на площното покритие на дадено местообитание принципно 
не прави въздействието върху него по-малко или повече значително.  
 
Следователно, преценката за значителността на въздействието само на база съотнасяне 
на засегната площ към цялата площ на съответния тип местообитание в зоната (напр. с 
помощна на фиксирана %-на стойност като прагова, Бел.р.) е недопустима. При такъв 
подход може да се очаква, че големи местообитания, съответно зони, биха загубили 
големи площи, без това да се сметне за значително въздействие и без да бъдат 
предприети мерки за компенсирането им с цел осигуряване на кохерентността между 
зоните. Такъв подход не би могъл да бъде защитен от научна и професионална гледна 
точка. 

                                                 
37 Тук можем да направим извода: ако план или проект е свързан с отнемане на площ, върху която е 

разположено специално проявление на даден тип защитено местообитание, то въздействието му винаги 
се смята за значително. Бел.р. 

38  Сравни Bernotat (2003:22), Trautner & Lambrecht (2003:127). Бел.р. 
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Като подход за определяне на прагови стойности при загуби на площи, които все още 
могат да бъдат толерирани или определени като несъществени, може да се приеме само 
такъв, при който дадени абсолютни стойности са дефинирани като ориентировъчни 
стойности и по правило не могат да бъдат надвишавани (прекрачвани). Така до някъде е 
възможно коректното определяне на абсолютна загуба на площ от местообитание с 
малко покритие в зоната като значително, а в големи зони – незначително или 
приемливо (сравни ЕК EU-Komission 2000: 37). Особено важно е също, 
ориентировъчните стойности за една все още приемлива загуба на площ да бъдат 
диференцирани в известна степен в зависимост от относителното покритие на 
местообитанието в зоната.  
 
Представените в Табл. 2 ориентировъчни стойности за показател „количествено- 
абсолютна загуба на площ” за всеки отделен тип природно местообитание са свързани с 
определена стойност на относителната загуба на площ. За целта беше определена рамка 
и диапазон на стойностите за всеки тип природно местообитание (виж гл. VII.1). 
Праговете маркират в смисъл на толерантност към промени диапазона на изменения, в 
който директна загуба на площ от местообитанието може все още да се определи като 
незначителна. 
 
Принципната приложимост на ориентировъчните стойности беше проверена с помощта 
на статистиката на площното покритие на отделните типове природни местообитания 
към момента на предаване на списъка със зоните на ЕК (виж Приложение 1)39. За 
обосноваването на праговите стойности и причисляването им към определени типове 
вижте поясненията в глава VII.  
 
Ако в даден случай площната загуба от местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади 
възлиза на 400 кв.м., то може да бъде приложена ориентировъчна прагова стойност от 
ниво ІІ от 500 кв. м. само тогава, когато общото площно покритие на местообитанието в 
зоната е най-малко 8 ха, тъй като иначе ще настъпи относителна загуба на площ ≥ 0.5%. 
Ако обаче общото площно покритие на местообитанието в зоната е ≥ 100 ха, то загуба на 
площ до 1000 кв.м. (относителна загуба ≤ 0.1%) попада в рамките на определения 
диапазон – ниво ІІІ. В този случай е изпълнено условие Б) от предложенията на 
експертите.  

                                                 
39 Тук трябва да се има пред вид, че в Германия, във всяка отделна провинция, съществува картиране на 

биотопи дълго време преди Директивата за местообитанията да влезе в сила. Тези картирания залягат в 
основата на стандартните формуляри и документацията при избора и обявяване на зоните. В много 
случаи наличните картирания, особено на защитените по немския федерален закон за защита на 
природата биотопи, са в мащаб 1:5000. Следователно, наличната информация, от която немските 
колеги извличат изводи за ориентировъчните стойности е много повече в сравнение с наличната в 
нашата страна и това им дава солидна основа за аргументация. В България извличане на такива 
ориентировъчни стойности може да стане по разглеждания тук пример, но едва след като се събере 
достатъчно информация за площните покрития на типовече местообитания в страната. Бел.р.  
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Дали площната загуба в приведения пример ще бъде определена като значителна или не, 
зависи – при съблюдаването на всички критерии от експертните споразумения – от 
конкретния план и от конкретната зона. 
 
В някои случаи, при особени и извънредни условия, които не са обхванати от 
експертните споразумения, представени в табл. 2, предложените ориентировъчни 
стойности могат да бъдат прекрачвани под и над пределните. Това трябва непременно да 
е подробно и квалифицирано обосновано. Такова основание за отклонение от 
посочените ориентировъчни стойности може да има тогава, когато се засягат площи, 
чието природозащитно състояние поради стари натоварвания е оценено като 
„неблагоприятно лошо“ в стандартния формуляр и според специфичните цели на 
опазване в зоната няма възможност те (местообитанията, Бел.р.) да се подобрят до 
състояние „неблагоприятно незадоволително” или „благоприятно”. Може да настъпи 
особена ситуация и тогава, когато защитената зона още при обявяването си се е състояла 
от различни и функционално несвързани части, като всяка отделна част е могла да бъде 
обявена като самостоятелна зона. Това важи и за обратния случай, когато поради 
попадането им в различни провинции, са обявени отделни зони, които обаче имат 
действителна функционална връзка помежду си. 
 
Ако липсват данни за общата площ на местообитанието в зоната, е достатъчно да се 
преценят добре относителните стойности (1%, 0,5%, 0,1%, виж примера), за да бъдат 
приложени праговите стойност на нивата. Това е изпълнимо за природни местообитания 
без особени проблеми. Ако по някаква причина не може да бъде направена такава 
преценка със сигурност, то във всички случаи е необходимо да се изхожда от 
показателите на Ниво І. 
 
 
В) Допълнителна ориентировъчна стойност „количествено-относителна загуба на 
площ” (1%-ов критерий) 
 
Като допълнение към определените за условие Б) ориентировъчни стойности е създадена 
специфична относителна прагова стойност. Правилото на 1%-я процент служи за 
особено опазване на малки по площ, но важни за целите на опазване, местообитания и 
техните функции. Иначе много ограничени териториално местообитания в зоната могат 
да бъдат съществено намалени, въпреки че ориентировъчната стойност ”количествено-
абсолютна загуба на площ” не е достигната. 
 
1-%-вият критерии е съобразен като условие с дадените в ниво І на табл. 2 
ориентировъчни стойности за абсолютна загуба на площ. 
 
Площта, към която се прилага правилото на 1% е площта на защитената зона. В някои 
случаи критерият може да бъде приложен не само за зоната като цяло, но и за 
пространствено обособена част от нея. Това се отнася за онези защитени зони, които при 
обявяването си обединяват няколко пространствено и функционално разделени части. 
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Такова е положението в няколко защитени зони в Германия, чиито предмет на опазване е 
местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади. 
 
В някои големи зони, като напр. такива, включващи поречия, може да се налага 
разглеждането на различия от научно естество в горното, средното и долното течение, 
както и от друга страна напр. да се налага единното разглеждане на разделен от 
политически съображения (граници между провинциите) речен участък в няколко 
самостоятелно обявени защитени зони. 
 
Фиксирането на представения праг върху стойност от 1 % се смята за особено важно за 
опазване на малки по площ находища на местообитания. Методичен подход, който 
принципно ще остави без компенсация загуба на повече от 1% от площта на 
местообитание, предмет на опазване в зоната, е недопустим спрямо преследваните 
фактически цели на опазване в нея. 
 
Критерият 1 %, който се прилага в рамките на предложенията за експертни 
споразумения само кумулативно с останалите, беше не само поставен на обсъждане в 
научните среди, но и преобладаващо одобрен40. 
 
 
Г) Кумулация „загуба на площи чрез други проекти или планове” 
 
Значителността на въздействията трябва винаги са се определя чрез сумирането на 
въздействията, предизвикани от други планове и проекти и предходни натоварвания. 
Връзката с другите площи, съответно планове и проекти, трябва да предотврати 
прекрачването или несъблюдаването на праговите стойности, като резултат от 
кумулацията на въздействията върху местообитанието или в зоната. (т. нар. Салами 
слайзинг – ефект на салама). 
 
За да могат споменатите по-горе изменения да бъдат успешно отчетени, е необходимо 
систематична документация, т.нар. „памет” за промените. За да бъде възможно 
изискваното от закона отчитане на кумулативното въздействие в практиката, трябва да 
се запазват и документират проведените предварителни оценки за необходимостта от 
оценка за съвместимост и самите ОС (включително и евентуално необходимите мерки за 
гарантиране на кохерентност) от съответните компетентни институции. Ето защо е 
необходимо да се определят унифицирани методики и правила за водене на 
документацията. 
 

                                                 
40  Стойността 1 % се приема като утвърдила се референтна стойност в практиката на природозащитата 

(виж напр. определяне на прагове на недопустимост на въздействия върху морската среда в Dierschke et 
al. (2003: 69), оценка на местообитанията за почивка на птици в рамсарските зони, оценка на 
значението на различни миграционни територии за грабливи птици (Yosef et al. 2000, цит. в Dierschke et 
al. 2003: 66), прагове за картиране на типове местообитания в Бавария или използвания праг от 1 % от 
Европейския съд (EuGH, присъда от 15.12.2005) за годишната обща стойност на значителността при 
определяне на изземването „на малки площи“). Бел.р. 
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Д) Кумулация с други въздействащи фактори 
 
Въздействията от реализацията на проекти и планове са свързани по правило не само с 
отнемане на площи, но и с други отрицателни ефекти. Напр. би могло с директно 
отнемане на площ (фактор 1) да се предизвика бариерен ефект поради застрояване и 
емисии от инсталации (фактор 4-1, 4-2) или оптични дразнения (фактор 5-2). Трябва да 
бъде изключено настъпването на значително въздействие като резултат от всички тези 
фактори, което при спазване на останалите условия от предложенията на експертите не 
би възникнало. 
 
В рамките на оценката за съвместимост – както е посочено по-горе – може да се окаже, 
че предвид интензивността на другите въздействащи фактори, тежестта на изследването 
(оценката) може да падне върху тяхното оценяване, вместо върху отнемането на площи 
от местообитания. 
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V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЕКСПЕРТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ОЦЕНКА 
НА ЗНАЧИТЕЛНОСТТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ПРИ ДИРЕКТНО 
ОТНЕМАНЕ НА ПЛОЩИ ОТ МЕСТООБИТАНИЯ НА ВИДОВЕ, 
ОПАЗВАНИ В ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ НАТУРА 2000  
 

V.1. Предложение за експертни споразумения 
 

Прилагането на експертното споразумение протича в рамките на представените в общата 
част (глава ІІ и ІІІ) рамкови условия. Основната презумпция и особено петте критерия, 
съответно условия за отклонения от нея, са разяснени по-подробно в глава V.2. 
 
 
Предложение за експертни споразумения за оценка значителността на 
въздействията при директна загуба на площ от местообитания на видове от 
Приложение IІ на Директивата за местообитанията в зоните по тази директива и 
от местообитания на видовете птици според Директивата за птиците 
Основна презумпция: 

Директното и продължителното отнемане на част или цяло местообитание на 
вид от Приложение IІ на Директивата за местообитанията или на вид от 
Приложение І, чл. 4, ал. 2 от Директивата за птиците, които са предмет на 
опазване или възстановяване в двата вида защитени зони, по правило е 
значително въздействие. 

Отклонение от основната презумпция: 
В отделни случаи е възможно въздействието да бъде определено като
незначително, ако едновременно са изпълнени следните условия41: 
 

А) Качествено-функционални особености: 
Отнеманата площ не е задължително необходима и съществена част от 
местообитанието на вида. Това означава, че засегнатите части не са с централна роля за 
животните, тъй като отсъстват на друго място или са представени недостатъчно в 
качествено или количествено отношение или са в отчетливо лошо състояние, 
и 

Б) Ориентировъчна стойност „количествено-абсолютна загуба на площ” 
Отнеманата при реализиране на проекта площ от дадено местообитание на целеви вид 
не надхвърля посочените в табл. 2 ориентировъчни стойности, доколкото те са 
приложими за въпросния хабитат42,  

                                                 
41  В нетипични случаи не е изключено да има отклонение от този начин на процедиране, за което са 

необходими особени и обосновани аргументи. Задължително е обаче и при такива случаи да се 
съблюдават условията от А до Д взети заедно. Бел.р. 

42  Ако в даден случай съществуват по-точни данни за изискванията на видове и популации към 
местообитаниято им, които са резултат от научни изследвания, то от тези данни могат да бъдат 
изведени съответните специфични ориентировъчни стойности, използвайки методиката, описана в 
предложенията за експертни споразумения (виж бележките в глава V.3.3). Във всички останали случаи 
следва да се ползват текстовите пояснения относно приложението на ориентировъчните стойности за 
определени частични местообитания и относно причисляването към различните типове. Бел.р. 
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и 
В) Допълнителна ориентировъчна стойност „количествено-относителна загуба на площ” 

(1 %-ов критерий) 
Отнеманата при реализиране на проекта площ от местообитание на целеви вид не е по-
голяма от 1% от общата площ на съответното местообитание в защитената зона, респ. в 
дефинираната част от зоната43, 
и 

Г) Кумулация„Загуба на площ чрез други планове/ проекти” 
Сумарната загуба на площ от местообитание на целеви вид от този и други планове и 
проекти не прекрачва ориентировъчните стойности (Б и В),  
и 

Д) Кумулация с „други действащи фактори” 
И чрез други въздействащи фактори на съответните проекти или планове (или чрез  
взаимодействието им с други) не се нанасят значителни въздействия върху 
местообитанията на видовете в зоната.  

 
 

 
V.2. Пояснения и указания за прилагане 
 
Предложението за експертни споразумения се отнася както за местообитания на видове, 
които трябва да бъдат опазвани в природозащитно им състояние, така и за такива, които 
според зоново специфичните цели на опазване трябва да бъдат възстановявани. С 
основната презумпция се взимат под внимание специфично дефинираните във всеки 
конкретен случай цели на опазване за съответната зона. Изхожда се от това, че тези цели 
по правило съдържат следната формулировка: „опазване и възстановяване на 
благоприятното природозащитно състояние на видове от Приложение ІІ на Директивата 
за хабитатите, съответно Приложение І и чл. 4, ал.2 на Директивата за птиците, които 
имат важни находища в зоната и техните местообитания. Конкретно това са следните 
видове със съответните местообитания:...“.44  
 
За по-доброто разбиране на критериите за оценка от предложенията за експертни 
споразумения се дават следни пояснения: 
 
 
А) Качествено-функционални особености 
 

                                                                                                                                                           
43  Тази формулировка означава, че там, където това се налага от професионална и научна гледна точка, 

следва да се разглежда общата площ на местообитанието във функционално самостоятелна част от 
зоната, а не в цялата зона. Това се налага напр. във случаите на големи зони, включващи протичащи 
през няколко провинции големи реки със съществени различия между горно, средно и долно течение. 
Бел.р. 

44 Конкретизираните до сега цели на опазване на защитените зони, вкл. съответните разпоредби в 
заповедите за обявяване на зоните, имат в повечето случай такава формулировка. Бел.р. 
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За животинските видове в повечето случаи, различни територии или структури от общия 
хабитат изпълняват различни функции45. Задължително е тези функционални аспекти да 
бъдат взети предвид при преценката, особено поради обстоятелството, че определени 
жизнено важни функции са присъщи често за малки площи от големия хабитатен 
комплекс. Примери за това са напр. постоянните „квартири” на прилепи в пещери или 
водоеми за отлагане на яйцата на земноводните в рамките на една значително по-голяма 
територия, използвана от тях ежегодно при хранене или обитаване. Загуба на площ от 
задължителните за размножаване водоеми или места за почивка е по правило, и според 
формулираните ориентировъчни стойности, значително въздействие, докато отнемане на 
части от постоянно обитавана и използвана факултативно (незадължително) територия, 
не се счита за значително отрицателно въздействие. Във всеки конкретен случай е 
необходимо да се съблюдават съответните функции на площта.  
 
Примери за качествено-функционални особености са площи с особено функционално 
значение за кохерентността на местообитанията (нaпр. коридори или „stepping stones”), 
за разпространението на даден вид (чрез местоположение на границата на ареала на вида 
или като рядко, съответно изолирано «находище» в съответния биогеографски регион) 
или за опазването на зоната (напр. изпълняващи буферна функция).  
 
Също така трябва да се направи разлика, доколко определена площ от цялото 
местообитание е от решаващо значение за дългосрочното съществуване на вида поради 
особеното си качество, докато други площи от същия тип хабитат имат второстепенна 
роля. Отчитането на тази разлика има значение преди всичко за видове, при които 
видово специфично формулираната ориентировъчна стойност е висока. Това означава, 
че отнемането на големи площи от местообитанието (в размер на един и повече ха) би 
могло да бъде оценено като незначително въздействие. Именно тук трябва да се има 
предвид, че такава преценка може да се направи само за площи, които не се използват 
задължително от индивидите, или ако са на разположение други площи с такива или по-
добри условия, без това да доведе до повишаване на конкуренцията между индивиди от 
същия вид върху останалите площи, съответно до съществен ефект на прогонване 
(примери следват след Табл. 3). 
 
Идентифицираните като жизнено важни за видовете хабитатни структури според 
техните типичните изисквания са представени обобщено в Табл. 3 и са разяснени в 
последствие. Съответните представени в глава V.3. изводи и указания са от принципно 
значение за извършване на преценката за въздействие според условие Б от 
предложението за експертните споразумения.  
 
 
Б) Ориентировъчна стойност „количествено-абсолютна загуба на площ” 
 
Оценка на значителността на въздействието само чрез съотнасяне на засегнатите площи 
към общата площ на хабитата на дадения вид в зоната, напр. чрез използването на 

                                                 
45 Примери има в Blab (1993), Riecken (1992) и др. Бел.р. 
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фиксирана %-на стойност като прагова, би могло – както и в случаите на засягане на 
природни местообитания – да доведе до засягане на големи площи в обширно обявени 
зони или при популации обитаващи обширни територии, без това въздействие да бъде 
отчетено като значително. Изхождайки от научните схващания, това е недопустимо, тъй 
като предпоставките за обитаване на мястото поне на отделни индивиди или части от 
популации биха били ограничени и дори загубени. При това, именно в този случай биха 
могли да бъдат засегнати в относително висока степен особено важни за опазване зони с 
голямо видово разнообразие и съответно голямо разнообразие на големи по площ 
местообитания. 
 
Затова и тук като централен подход при определяне на прагови стойности може да се 
приеме само този, при който дадени абсолютни стойности са дефинирани като 
ориентировъчни и не бива да бъдат прекрачвани. В някои случаи е ограничено възможно 
допускането по изключение на по-големи прагови стойности при по-големи зони и 
популации (виж по-долу). 
 
Количествените критерии определят най-вече праговите стойности, които маркират в 
смисъл на толерантност към промени диапазона на допустимото отнемане на площи. 
Изведените за отделните видове ориентировъчни стойности са представени в Табл. 3. 
 
Научно обоснованите ориентировъчни стойности бяха разработени въз основа на 
обширни литературни анализи и допитване до експерти във връзка с изискванията на 
всеки вид относно минимални площи, необходими за поддържане на жизнена 
популация, съответно във връзка с площните изисквания на индивиди. 
 
Разсъжденията изхождат от принципа, че отнемане на площ, която принципно би била 
достатъчна за една жизнена популация (при бозайници и птици е достатъчна за една 
размножителна единица), не може се сметне за незначително от гледна точка на 
функциите на площта, независимо от големината на целия хабитат, срещан в зоната. 
 
Това основно схващане е отразено и в правораздаването напр. на висшия 
административен съд в Кобленц и на Федералния административен съд по дело за шосе 
В 50n.46

 
Използваните от съда прагове на значителност по отношение на вида и неговите 
изисквания към местообитанието се намират в преходната/граничната област на 
диапазона на малко или несъществено въздействие. Едно ограничено и несъществено 
въздействие би могло да има, ако напр. определени промени в начина на ползване на 
територията като резултат от загуба на площ или увреждане са прогнозируеми, без 
загубата да доведе до намаляване на популацията на вида (напр. унищожаване на една 
размножителна територия) или съответно до намаляване на репродуктивната способност 
да една двойка гнездящи птици от засегнатия вид.  

                                                 
46  Виж Съд Кобленц (OVG Koblenz), присъда от 9.1.2003 – 1-С10187/01.OVG – NuR 2003, 441, 444; 

Федерален административен съд (BVerwG), присъда от 1.4.2004 – 4 С 2.03. Бел.р. 
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В тази връзка относно ориентировъчни стойности за все още приемливи площни загуби 
стои въпросът, каква част от необходимата площ на една популация, а при бозайници и 
птици на една размножителна единица, може да бъде загубена без това да се оцени като 
критично, като се има предвид функционално значение на частта от местообитанието 
като задължителна и/или факултативна и от гледна точка на благоприятното � в 
момента природозащитно състояние или необходимостта от осигуряване на такова. На 
фона на този въпрос бяха изведени и конкретизирани ориентировъчните стойности за 
отделните видове. 
 
Ориентировъчните стойности са обобщени в Табл. 3. За обосноваване на отделните 
предложени стойности към таблицата има разяснения. За практическо прилагане на 
ориентировъчните стойности се съблюдават по-нататъшните пояснения в глава V.3 за 
типизиране на изискванията на видовете към хабитатите. Поясненията се поставят и в 
основата на преценката на условията от т. Б) на предложенията за експертни 
споразумения. 
 
Тъй като – както и в случая при природните местообитания – до известна степен може да 
се приеме. че абсолютна площна загуба от малки находища е недопустима, докато от 
големи – обратното, и при видовете се прилага подход, в който ориентировъчните 
стойности на все още приемливите площни загуби са дефинирани в зависимост от 
големината на видовите находища в зоната. За част от видовете съответно също беше 
разработена тристепенна система от ориентировъчни стойности в зависимост от 
големината на популациите, съответно на засегнатата площ от местообитанието на вида 
спрямо общата му площ в съответната зона. Това означава, както и при природните 
местообитания, че освен основната ориентировъчна стойност има още две по-високи за 
възможно прилагане в практиката. 
 
Посочените основни ориентировъчни стойности биха могли да се прилагат във всеки 
конкретен случай в рамките на експертното споразумение при отчитане на направените 
забележки относно типовете съчетаване на хабитатите (виж глава V.4). Прилагането на 
ориентировъчните стойности на ниво ІІ или ІІІ обаче е предвидено само за определени 
зоново специфични ситуации, а именно когато в засегнатите зони са налични доказуемо 
определени минимални по големина находища, съответно се засягат само определени 
части от общата площ на хабитата (виж таб. 3 и глава VІІ.2, табл. 6). 
 
В отделните случаи, въз основа на наличните за зоната данни трябва първо да се проучи, 
дали спрямо дадената зона и нейните специфични особености е възможно въобще 
прилагането на ориентировъчните стойности, и ако – да, то и по какъв начин следва да 
се извърши това. 
 
Както обикновено, първоначално трябва да се проучи, каква абсолютна площ от 
хабитата ще бъде загубена при осъществяването на плана, а после да се изчисли и 
относителната загуба в зависимост от общата му площ в зоната. В случай, че загубата на 
местообитание на Гребенестия тритон възлиза напр. на 5000 кв.м., то, в съответствие с 
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ниво ІІ на ориентировъчните стойности се получава превишаване на определените за 
вида стойности от 3200 кв.м., дори ако в зоната са регистрирани повече от 500 възрастни 
индивида или ако площното покритие на хабитата е по-голямо от 100 ха (относителна 
загуба по-малка от 0,5 %) при едновременното отчитане на големината на популацията с 
„С“ (голяма популация). Ако общият брой на възрастните индивиди е по-голям от 1000 
или големината на местообитанието е повече от 500 ха (относителна загуба по-малка от 
0,1%) при едновременното отчитане на големината на популацията с „С“ (голяма 
популация), би била приложимо ниво ІІІ на ориентировъчната стойност. Представената с 
примера загуба на 5000 кв.м. площ е по-малка от посочената за вида ориентировъчна 
стойност от ниво ІІІ – (6400 кв.м.), така че условие В) при тези обстоятелства е 
изпълнено.  
 
Дали, както в посочения пример, установена загуба на площ от хабитат ще бъде оценена 
като значителна или незначителна, зависи – при съблюдаване на всички критерии от 
предложенията за експертното споразумение – от конкретния случай и от комбинацията 
на обстоятелствата в съответната зона. 
 
Съответните данни за всяка защитена зона би трябвало по правило да са налице или без 
проблем да бъдат приблизително преценени в рамките на оценката за съвместимост. Ако 
необходимите данни липсват или не могат да бъдат точно определени, то е 
задължително да се приложи видово специфичната основна ориентировъчна стойност. 
 
Като цяло, при употреба на ориентировъчните стойности трябва да се има предвид, че те 
са абсолютни стойности, но в изпълнение на ориентиращата си функция всъщност 
посочват съответното измерение на прага, който не трябва да се прекрачва в рамките на 
разделената на нива система за оценка. 
 
 
В) Допълнителна ориентировъчна стойност „количествено-относителна загуба на 
площ (1%-ов критерий)” 
 
По отношение на това условие важи изложеното в глава ІV.2, т. Б). Ограничението на 
поносимата абсолютна загуба на площ на база дефинирана относителна стойност служи 
за особена защита на малки по площ находища на видове и техните местообитания в 
границите на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора 
и фауна или в защитена зона за птици. Иначе, при използване само на стойностите за все 
още допустима абсолютна площна загуба, би могло много малки по площ местообитания 
на видове в зони да бъдат съществено намалени.  
 
 
Г) Кумулация „отнемане на площ чрез други планове/проекти” 
 
По отношение на това условие важи изложеното глава ІV.2, т. В). Законово 
регламентираното изискване за кумулативно съблюдаване на вече претърпени загуби на 
площ от определен хабитат в следствие на реализирането на други планове/проекти 

 62



Проект „Специализирана информационна система и експертни споразумения за определяне на значителността на 
въздействието в рамките на оценката за съвместимост (ОС) според Директивата за местообитанията“ 

Окончателен доклад към част Експертни споразумения към юни 2007 г 

трябва да предотврати прекрачването на горната граница на видово и зоново 
определените ориентировъчни стойности като резултат на сумирането на въздействието 
върху местообитанието на вида (ефект на салама).  
В някои случаи, може да се наложи в оценката на загуби на площи да бъдат включени и 
такива, които не се опазват в границите на зоните. На първо място това важи при случаи 
на засягане на видове и техните хабитати, които в конкретния случай не са представени в 
зоната в количество и качество, които да осигурят благоприятно природозащитно 
състояние на вида в зоната. В такива случаи използването на ориентировъчните 
стойности само в рамките на Натура 2000 зоната е или недостатъчно, или загубите на 
жизнено важни местообитания извън зоната трябва да се отчетат като кумулативно 
въздействие. 
 
 
Г) Кумулация с други фактори на въздействие 
 
По отношение на това условие важи изложеното в глава ІV.2, т. Г). Трябва да бъде 
изключена възможността, при съвместното въздействие в съчетание с други фактори да 
се получи значително въздействие, което не би се проявило при спазване на останалите 
условия от предложенията за експертно споразумение. Точно при животински видове в 
много случаи други въздействащи фактори, предизвикващи безпокойство, разпокъсване 
на местообитания или повишена смъртност, имат по-важно значение от предизвикваните 
от проекта загуби на площи. Те трябва да се оценяват самостоятелно като въздействието 
им да се разглежда кумулативно. 
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V.3 Типизиране на ползванията на местообитанията от видовете и 
конкретизиране на ориентировъчните стойности 
 
V.3.1. Въведение и основни разсъждения 
Таблица 3 съдържа ориентировъчните стойности за приемливи площни загуби от 
местообитания на животински видове от Приложение ІІ на Директивата за 
местообитанията в защитена зона за местообитания и дивата флора и фауна и от 
местообитания на видове птици от Приложение І, чл. 4, ал. 2 на Директивата за 
птиците47. Тези ориентировъчни стойности, бивайки прагови стойности, конкретизират 
условията на т. Б като част от предложението за експертните споразумения.  
 
Най-важното по отношение на основните принципи на употреба на предложените 
ориентировъчни стойности, беше изложено вече в подточка Б) на глава V.2. Освен тях 
има и други аспекти, които трябва да бъдат съобразени. Сред тях стои въпросът за 
диференциране на различните функции на местообитанията във възможно засегнатите 
площи. За прилагането на предложенията по отношение на ориентировъчните стойности 
се дават следните първоначални разяснения за типизиране на хабитатите. Те трябва да се 
спазват при преценяване на представеното в буква Б) условие като част от 
предложението на експертите. 
 
За прилагането на предложението на експертите при видове с различни частични 
хабитати е необходимо да се прави разлика между такива, които предвид качеството си 
са от особено значение за видовете и поради това могат да бъдат оценявани съгласно 
буква А) от предложенията на експертите (задължителни или жизнено важни частични 
хабитати) и такива, за които използването на количествените ориентировъчни стойности 
от буква Б ) до Г) е възможно, тъй като те нямат сравними специфични хабитатни 
функции за даден вид (факултативно ползване). 
 
Оценката на значителността на въздействията и подходът към предложените 
ориентировъчни стойности за видове се основава на обстоятелството, че 
местообитанията на видовете са достатъчно добре дефинирани и разграничени, както е 
обичайно за фаунистичните разработки48. При това от значение са различаването на 
                                                 
47  При видовете птици са взети предвид особено срещащите се в Германия гнездящи видове птици от 

Приложение І на Директивата за птиците, както и застрашените видове мигриращи и гнездящи птици в 
съответствие с Червената книга на Германия, но не и видове от предупредителния списък (списък с 
видове, които към момента не са застрашени, но за които се смята, че при продължително въздействие 
на съществуващи фактори до десет години ще бъдат застрашени). Бел.р. 

48  Картирането следва да се извърши с такава точност, каквато е възможна и картографски 
възпроизведима с прилаганите видово специфичните методи (по правило 1:5000 или по-голям). За 
съответните видове с точкови картирания (напр. центрове на територии, заемана от един мъжки) следва 
да се определят границите на размножителна територия, които със сигурност се използват като хабитат 
от съответния вид или вероятността за това е голяма. При това трябва да се включват всички онези 
типове частични хабитати и всички площи, за които се очаква да бъдат използвани нередовно. Тъй като 
в рамките на картирането най-често не могат да се направят детайлни изследвания за използването на 
пространството от съответния вид в продължение на няколко години, от голямо значение е опитът на 
експертите. Където е разумно и възможно, разграничаването на хабитатите, респ. на частичните 
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задължителни и факултативно (незадължително) използвани площи и дефиницията, 
каква функция изпълнява съответната площ (тип). 
 
Функционално разделение на частичните хабитати може да съдържа: 
 

• Специфичен хабитат за размножаване, съответно за гнездене и отглеждане на 
малките, напр. водоемите за отлагане на яйцата при Гребенестия тритон или 
място за гнездене на Черния щъркел, 

• Специфичен хабитат за хранене, напр. богат на рибни запаси водоем за Орела-
рибар или богати на насекоми ливади за Червеногърбата сврачка, 

• Специфично зимно убежище, напр. пещера с температури над нулата за Големия 
подковонос или участък от сладководен водоем с дълбоки езерца за рибата 
Leuciscus souffia agassizi, 

• Други специфични частични хабитати като напр. за чифтосване, за почивка, за 
почивка при миграция, за припичане на слънце, коридори за миграция  

• факултативни хранителни хабитати върху голяма площ, напр. на Червената каня в 
открити селскостопански ландшафти, доколкото в околността на гнездо на птици 
от този вид с голям радиус на активността има значително повече благоприятни 
места за хранене, отколкото е необходимо за вида, съответно които той може 
ефективно да използва. 

 
Принципът на прилагане на ориентировъчните стойности за случаите на значителна 
функционална диференциация на частите на хабитатни са представени във фиг. 3. 

 
Може да се изхожда принципно от това, че в зависимост от вида може да има: 
 
а) площи с трайно или времево ограничено специфично значение (задължителни 
части от хабитата) и освен това или само 
 
б) площи без такова специфично значение, които често са само факултативно 
използвани 
 

В случаите на значително функционално диференциране на частите на хабитата, 
ориентировъчните стойности не бива да се прилагат за задължително необходимите, 
жизнено важни части от хабитатите. Ориентировъчните стойности се прилагат редовно 
тогава, когато се засягат факултативно използвани площи. При видове, които повече или 
по-малко населяват еднородни хабитати (примерите от типове 2а, 2в, 4, виж по-долу), 
ориентировъчните стойности за хабитата по правило са изцяло приложими. 
 
По-особен е случая за площи, през които видовете мигрират (преминават или прелитат), 
но иначе не изпълняват друга функция за определения вид. В тази случай, един проект 

                                                                                                                                                           
хабитати трябва да следва границите на картираните природни местообитания или типове биотопи, 
миграционни коридори или документирани по друг начин територии (напр. видове почви, доколкото е 
от значение). Бел.р. 
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може само чрез отнемане на площ да не предизвика значително въздействие, ако не е 
свързан с допълнително въздействащи фактори (обикновено бариерен ефект, 
повишаване на смъртността). 
 
За да се премине от разглеждането на въздействието върху отделния вид към по-
разбираем общ поглед, всички подлежащи на оценка за съвместимост видове бяха 
категоризирани в съответствие с начина на ползване на различните съчетания от 
хабитати. Общо са дефинирани 7 главни типа и 9 подтипа (виж по-долу). Това 
подреждане по типове, както и поясненията за това, дават в определени случаи и 
указания за оценка на други въздействащи фактори. 
 
Изрично се подчертава, че това подреждане по типове не отразява всички възможни 
случаи и във някои региони може да има частични отклонения. За това при всеки 
отделен проект е необходимо да се прецени, какви изисквания към хабитатите на 
засегнатите видове има (ниво на обективност), което предполага едно предварително 
обстойно проучване на съответните времево-пространствени и структурни отношения. 
На този фон, следващите текстове предлагат рамкови, съответно генерални (общи) 
указания за оценка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Граници на защитена зона от Натура 2000, за която засегнатият вид е предмет на опазване  

 

факултативно използвани площи – само за тези области се използват ориентировъчните стойности 

 

Площи в защитена зона, със специално функционално значение (качествено – функционални 
особености) – ориентировъчните стойности не се използват 

 Съответстващи на ориентировъчните стойности големини на площи 
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Не използвани или не подходящи площи (не са местообитание на съответния вид) 

 

Ориентировъчните стойности не се прилагат 

Фиг. 3. Принцип на използване на ориентировъчните стойности при директна загуба на площ от 
хабитати на животински видове с отчетливо диференцирани частични хабитати 

 

 

V.3.2. Ориентировъчни стойности и класифициране на видовете по типове 
ползвания на местообитанията. 

Табица 3 съдържа определените за отделен всеки вид ориентировъчни стойности, както 
и класифициране по типовете, за които в последствие глава V.4. съдържа допълващи 
пояснения относно употребата на ориентировъчните стойности, съответно относно 
рамковите условия за преценяване значителността на въздействието. Ориентировъчните 
стойности не бива да прилагат изолирано от тези пояснения. 

 

Извеждането на предложените единични стойности в табл. 3 е пояснено в глава VII. За 
видовете риби като цяло не бяха определени ориентировъчни стойности, тъй като 
тяхното извеждане се оказа особено трудно, вкл. и от гледна точка на наличната научна 
литература. 
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Taбл. 3. Ориентировъчни стойности за все още приемлива площна загуба при директно отнемане на 
площи от хабитати на животински видове от Приложение ІІ на Директивата за местообитанията, 
опазвани в защитена зона по същата директива и на видове птици от Приложение І на Директивата 
за птиците в защитена зона по тази директива и категоризиране на видовете по типове като част от 
предложенията за експертни споразумения за оценка на значителността на въздействия 

Видова група / име на вид 

Клас 
виж
VІІ.2 

Ниво I 
Основна 
стойност Ниво II* Ниво III* 

Причисля
ване към 
тип 
ползване 
на 
местообит
анието Код 

Видове от Приложение II на Директивата за местообитанията, дивата флора и 
фауна 
Бозайници (Mammalia)

Rhinolophus hipposideros
Малък подковонос 

3 1.600 m² 8.000 
m² 

1.6 ha 6d 1303 

Rhinolophus 
ferrumequinum 
Голям подковонос 

3 Няма 
ориент. 

стойност1)

- - 6d 
1304 

Barbastella barbastellus 
Широкоух прилеп 

3 1.600 m² 8.000 
m² 

1,6 ha 6d 1308 

Myotis dasycneme  
Eзерен прилеп 

4 6.400 m² 3,2 ha 6,4 ha 6c 1318 

Мyotis emarginatus  
Трицветен нощник 

3 1.600 m² 8.000 
m² 

1,6 ha 6d 1321 

Myotis bechsteinii  
Дългоух нощник 

3 1.600 m² 8.000 
m² 

1,6 ha 4 1323 

Myotis myotis  
Голям нощник 

3 1.600 m² 8.000 
m² 

1,6 ha 6d 1324 

Castor fiber  
Бобър 

3 1.600 m² 8.000 
m² 

1,6 ha 2b 1337 

Lutra lutra  
Видра 

5 2,6 ha 2) - - 2b 1355 

Canis lupus 
Вълк 

7 Няма ориент. 
стойност1)

- - 6b 1352 

Lynx lynx  
Рис 

7 40 ha 2) - - 6b 1361 

Halichoerus grypus  8 160 ha 2) - - 1 1364 
Phoca vitulina  
Морско куче 

8 160 ha 2) - - 1 1365 

Phocoena phocoena  
Муткур (Морска свиня) 

8 160 ha 2) - - 1 1351 

Земноводни, влечуги (Amphibia et Reptilia)

1166 
Triturus cristatus/T. 
cristatus x carnifex 
Гребнест тритон 

4 640 m² 3.200m² 6.400 m² 6e 
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Bombina bombina  
Червенокоремнна бумка

4 640 m² 3.200m² 6.400 m² 6e 1188 

Bombina variegata  
Жълтокоремнна бумка 

4 640 m² 3.200m² 6.400 m² 6e 1193 

Emys orbicularis  
Обикновена блатна 
костенурка 

3 160 m² 800 m² 1.600 m² 6e 
1220 

Бръмбари (Coleoptera)
Carabus menetriesi ssp. 
pacholei  

2 Няма ОС1) - - 4 1914 

Dytiscus latissimus  2 Няма ОС1) - - 2b 1081 
Graphoderus bilineatus  2 Няма ОС1) - - 2b 1082 
Cucujus cinnaberinus 4 Няма ОС1) - - 5 1086 
Stephanopachys 
substriatus 

4 Няма ОС1)    1027 

Limoniscus violaceus  2 Няма ориент. 
стойност1)

- - 5 1079 

Lucanus cervus  
Бръмбар рогач 4 640 m²3) 3.200 

m² 6.400 m² 5 1083 

Osmoderma eremita 
Осмодерма 2 40 m²3) 200 m² 400 m² 5 1084 

Rosalia alpine 
Розалия  2 40 m²3) 200 m² 400 m² 5 1087 

Cerambyx cerdo  
Обикн. сечко 3 160 m²3) 800 m² 1.600 m² 5 1088 

                     Водни кончета (Odonata)
Ophiogomphus cecilia  
Офиогомфус 2 40 m² 200 m² 400 m² 2b 1037 

Oxygastra curtisii  3 Няма ориент. 
стойност1) - - 2b 1041 

Leocorrhinia pectoralis 
Леукориния 2 40 m² 200 m² 400 m² 2b 1042 

Coenagrion mercuriale  
Ценагрион 2 40 m² 200 m² 400 m² 2b 1044 

Coenagrion ornatum 
Ценагрион 2 40 m² 200 m² 400 m² 2b 4045 

                     Пеперуди (Lepidoptera)
Euphydryas maturna  
Хидриас 4 Няма ориент. 

стойност1) - - 5 1052 

Euphydryas aurinia  
Еуфидриас 2 40 m² 200 m² 400 m² 4 1065 

Glaucopsyche teleius  2 40 m² 200 m² 400 m² 4 1059 
Glaucopsyche nausithous  2 40 m² 200 m² 400 m² 4 1061 

1060 Lycaena dispar 4 640 m² 3.200 6.400 m² 7a 
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Лицена m² 
Lycaena helle  2 40 m² 200 m² 400 m² 4 4038 
Eriogaster catax  
Торбогнездица 4 Няма ориент. 

стойност1) - - 5 1074 

Euplagia quadripunctaria 3 160 m² 800 m² 1.600 m² 7a 1078 
Gortyna borelii lunata  2 Няма ориент. 

стойност1) - - 4 4035 

                      Мекотели (Mollusca)
Vertigo geyeri  1 10 m² 50 m² 100 m² 4 1013 
Vertigo angustior-
Вертиго 

1 10 m² 50 m² 100 m² 4 1014 

Vertigo genesii  1 Няма ориент. 
стойност1)

- - 4 1015 

Vertigo moulinsiana   1 10 m² 50 m² 100 m² 4 1016 
Anisus vorticulus  1 10 m² 50 m² 100 m² 2a 4056 
Theodoxus transversalis 
Ивичест теодоксус 1 Няма ориент. 

стойност1) - - 2a 4064 

Margaritiferamargaritifer
a 

1 10 m² 50 m² 100 m² 2a 1029 

Unio crassus 
Бисерна мида 

1 10 m² 50 m² 100 m² 2a 1032 

                      Други животински групи
Austropotamobius 
pallipes  

1 Няма ориент. 
стойност1)

- - 2а 1092 

Austropoamobius 
torrentium  
Ручеен рак 

1 10 m² 50 m² 100 m² 2а 1093 

Anthrenocherner stellae  1 Няма ориент. 
стойност1)

- - 5 1936 

Видове птици според Приложение I на Директивата за птиците  и мигриращи 
птици според чл. 4 (4)на същата     

Botaurus stellaris 
Голям воден бик 3  1.600 m²  8.000 

m²  1,6 ha  2b  A021 

Ixobrychus minutus  2  400 m²  2.000 
m²  4.000 m²  2b  A022  

Nycticorax nycticorax  
Нощна чапла 5  2,6 ha 2)

- - 2b  A023  

Ardea purpurea  
Ръждива чапла 5  2,6 ha 2)

- - 2b  A029  

Ciconia nigra  
Черен щъркел 6  10 ha 2)

- - 6d  A030  

Ciconia ciconia  
Бял щъркел 6  10 ha 2)

- - 6d  A031  

A034  Platalea leucorodia  5  Няма ориент. - - 1/2b  
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стойност1)

Cygnus cygnus  
Поен лебед 4  6.400 m²  3,2 ha  6,4 ha  2b  A038  

Branta leucopsis   4  Няма ориент. 
стойност1) - - 6b  A045  

Anas [penelope] 
penelope  
Фиш 

2  400 m²  2.000 
m²  4.000 m²  2b  A050  

Anas querquedula  
Лятно 
бърне 

2  400 m²  2.000 
m²  4.000 m²  2b  A055  

Netta rufina  
Червено-клюна 
потапница 

2  400 m²  2.000 
m²  4.000 m²  2b  A058  

Aythya nyroca  
Белоока потапница 2  Няма ориент. 

стойност1) - - 2b  A060  

Mergus serrator  2  400 m²  2.000 
m²  4.000 m²  1/2b  A069  

Mergus merganser  
Голям нирец 3  1.600 m²  8.000 

m²  1,6 ha  2b  A070  

Pernis apivorus  
Ососяд 6  10 ha 2)

- - 6d  A072  

Milvus migrans  
Черна каня 6  10 ha 2)

- - 6c  A073  

Milvus milvus 
Червена каня 6  10 ha 2)

- - 6c  A074  

Haliaeetus albicilla 
Белоопашат морски 
орел 

7  
40 ha 2)

- - 6d  A075  

Gypaetus barbatus  
Брадат лешояд 8  Няма ОС1)

- - 6d  A076  

Gyps fulvus  
Белоглав лешояд 8  Няма ориент. 

стойност1) - - 6d  A078  

Aquila pomarina 
Малък креслив орел 6  10 ha 2)  - - 6c  A089  

Aquila chrysaetos 
Скален орел 7  40 ha 2)

- - 6d  A091  

Pandion haliaetus  
Орел рибар 7  40 ha 2)  - - 6d  A094  

Circus aeruginosus 
Тръстиков блатар 5  2,6 ha 2)

- - 6d  A081  

Circus cyaneus  
Полски блатар 5  2,6 ha 2)

- - 6d  A082  

A084  Circus pygargus 6  10 ha 2) - - 6d  
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Ливаден блатар 
Falco subbuteo 6  10 ha 2) - - 6c  A099  
Falco peregrinus  
Сокол скитник 7  40 ha 2)  - - 6d  A103  

Bonasa bonasia  
Лещaрка 3  1.600 m²  8.000 

m²  1,6 ha  6b  A104  

Lagopus mutus helveticus 3  1.600 m²  8.000 
m²  1,6 ha  6b  A408  

Tetrao tetrix tetrix  4  6.400 m²  3,2 ha  6,4 ha  6b  A409  
Tetrao urogallus  
Глухар 4  6.400 m²  3,2 ha  6,4 ha  6b  A108  

Alectoris graeca saxatilis 4  Няма ориент. 
стойност1) - - 6b  A109  

Porzana porzana  
Голяма пъструшка 2  400 m²  2.000 

m²  4.000 m²  2b  A119  

Porzana parva  
Средна пъструшка 2  400 m²  2.000 

m²  4.000 m²  2b  A120  

Porzana pusilla 
Малка пъструшка 2  Няма ориент. 

стойност1) - - 2b  A121  

Crex crex 
Ливаден дърдавец 3  1.600 m²  8.000 

m²  1,6 ha  4  A122  

Grus grus  
Сив жерав 4  6.400 m²  3,2 ha  6,4 ha  6b  A127  

Otis tarda  
Дропла 6  Няма ориент. 

стойност1) - - 4  A129  

Recurvirostra avosetta 
Саблеклюн 2  400 m²  2.000 

m²  4.000 m²  2b  A132  

Burhinus oedicnemus  
Турилик 4  Няма ориент. 

стойност1) - - 4  A133  

Eudromias morinellus 
Планински 
дъждосвирец 

2 Няма ориент. 
стойност1)

- - 4 A139 

Pluvialis apricaria  
Златистопер 
дъждосвирец 

2  
Няма ориент. 
стойност1) - - 4  A140  

Vanellus vanellus  
Обикновена калугерица 2  400 m²  2.000 

m²  4.000 m²  4  A142  

Philomachus pugnax  
Бойник 2  400 m²  2.000 

m²  4.000 m²  4  A151  

Gallinago gallinago  
Средна бекасина 2  400 m²  2.000 

m²  4.000 m²  4  A153  

Limosa limosa  2  400 m²  2.000 
m²  4.000 m²  4  A156  

A162  Tringa totanus  2  400 m²  2.000 4.000 m²  4  
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Малък червеноног 
водобегач 

m²  

Numenius arquata  3  1.600 m²  8.000 
m²  1,6 ha  4  A160  

Calidris alpina  2  Няма ориент. 
стойност1) - - 4  A149  

Tringa glareola  
Малък горски 
водобегач 

2  
Няма ориент. 
стойност1)) - - 4  A166  

Actitis hypoleucos -  2  400 m²  2.000 m² 4.000 m²  2b  A168  
Larus melanocephalus  
Малка черноглава 
чайка 

6  10 ha 2) - - 1/2b  A176  

Sterna nilotica  6  10 ha 2) - - 1/6d  A189  
Sterna caspia  
Каспийска рибарка 6 Няма ориент. 

стойност1) - - 1 A190  

Sterna sandviciensis  
Гривеста рибарка 6 10 ha 2) - - 1 A191  

Sterna dougallii  6 Няма ориент. 
стойност1) - - 1 A192  

Sterna hirundo  
Речна рибарка 5 2,6 ha 2) - - 2b A193  

Sterna paradisaea  6 10 ha 2) - - 1 A194  
Sterna albifrons  
Белочела рибарка  6 10 ha 2) - - 1 A195  

Chlidonias hybridus  
Белобуза рибарка 5 2,6 ha 2) - - 2b A196  

Chlidonias niger  
Черна рибарка 5 2,6 ha 2) - - 2b A197 

Uria aalge ibericus 6 Няма ориент. 
стойност1) - - 1 A419 

Bubo bubo  
Бухал 6 10 ha 2) - - 6d A215 

Glaucidium passerinum  
Врабчова кукумявка 4 6.400 m² 3,2 ha 6,4 ha 4 A217 

Asio flammeus  
Блатна сова 4  6.400 m²  3,2 ha  6,4 ha  6d  A222 

Aegolius funereus  
Пернатонога кукумявка 4  10 ha 2)  - - 4  A223 

Caprimulgus europaeus  
Козодой 2  400 m²  2.000 m² 4.000 m²  6b  A224 

Alcedo atthis  
Земеродно рибарче 2  400 m²  2.000 m² 4.000 m²  2b  A229 

A231 Coracias garrulus 3  Няма ориент. - - 6b  
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Синявица стойност1)

Upupa epops  
Папуняк 3  1.600 m²  8.000 m² 1,6 ha  6b  A232 

Merops apiaster 
Пчелояд 3  1.600 m²  8.000 m² 1,6 ha  6b  A230 

Jynx torquilla  3  1.600 m²  8.000 m² 1,6 ha  6a  A233 
Picus canus 
Сив кълвач 4  6.400 m²  3,2 ha  6,4 ha  4  A234 

Dryocopus martius  
Черен кълвач 

5  2,6 ha 2)  - - 4  A236 

Dendrocopos medius  
Среден пъстър кълвач 

2  400 m²  2.000 
m²  

4.000 m²  4  A238 

Dendrocopos leucotos  
Белогръб кълвач 

4  6.400 m²  3,2 ha  6,4 ha  4  A239 

Picoides tridactylus 
Трипръст кълвач 

4  6.400 m²  3,2 ha  6,4 ha  4  A241 

Lullula arborea 
Горска чучулига 

2  400 m²  2.000 
m²  

4.000 m²  6a  A246 

Anthus campestris 
Полска бъбрица 

2  400 m²  2.000 
m²  

4.000 m²  4  A255 

Luscinia svecica 
Синьогушка 

2  400 m²  2.000 
m²  

4.000 m²  6a  A272 

Saxicola rubetra 
Ръждивогушо 
ливадарче 

2  400 m²  2.000 
m²  

4.000 m²  6a  
A275 

Oenanthe oenanthe  2  400 m²  2.000 
m²  

4.000 m²  4  A277 

Acrocephalus paludicola 
Водно шаварче 

2 Няма ориент. 
стойност1)

- - 2b A294 

Acrocephalus 
schoenobaenus  2 400 m² 2.000 

m² 4.000 m² 2b A295 

Acrocephalus arundina-
ceus  2 400 m² 2.000 

m² 4.000 m² 2b A298 

Sylvia nisoria  
Ястребогушо 
коприварче 

2 400 m² 2.000 
m² 4.000 m² 6a A307 

Ficedula parva  
Червеногуша 
мухоловка 

2 400 m² 2.000 
m² 4.000 m² 4 A320 

Ficedula albicollis 
Беловрата мухоловка 2 400 m² 2.000 

m² 4.000 m² 4 A321 

Lanius collurio 
Червеногърба сврачка 2 400 m² 2.000 

m² 4.000 m² 6a A338 

A341 Lanius senator 2 Няма ориент. - - 6a 
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Червеноглава сврачка стойност1)

Lanius minor 
Черночела сврачка 2 Няма ориент. 

стойност1) - - 6a A339 

Dryocopus martius 
Черен кълвач 3 1.600 m² 8.000 

m² 1,6 ha 6b A340 

Emberiza cia 
Сивоглава овесарка 2 400 m² 2.000 

m² 4.000 m² 6a A378 

Miliaria calandra 
Сива овесарка 2 400 m² 2.000 

m² 4.000 m² 6a A383 

Emberiza cirlus 
Зеленогуша овесарка 2 400 m² 2.000 

m² 4.000 m² 6a A377 

Emberiza hortulana  
Градинска овесарка 2 400 m² 2.000 

m² 4.000 m² 6a A379 
Указания за прилагане: 
1) Предвид екстремно критичното състояние на популациите на тези видове в цяла Германия, 
ориентировъчни стойности за приемливи площни загуби на техни хабитати в защитени зони не могат 
да бъдат защитени от професионална гледна точка, съответно признати за валидни. Това означава, че 
по правило всяка площна загуба от хабитати на тези видове, предмет на опазване в защитените зони, 
трябва да се оценява като значителна. Изключение има само при видове с голям радиус на 
активността, за които евентуално не всяка малка площна загуба трябва да се преценява като 
значителна. Към видовете без ориентировъчни стойности се причисляват видове, които от една страна 
в Германия са силно застрашени (класифицирани в категории 0 (изчезнал), 1 (застрашен от изчезване) 
или R (изключително рядък) от Червената книга на Германия, и от друга страна се опазват в много 
малко от обявените зони (максимум 10-15 зони). Относно разпространението на видовете от 
Приложение II бе възможно съблюдаване на подадените данни при обявяване на зоните от Натура 
2000 (сравни Raths et al. 2006, Приложение 5), при видовете птици бяха налични данни за 
разпространението им в страната при обявяването на зоните през 2005 г., както и анализ на данните от 
допълнително обявените зони през 2007 г. 

 
2) Особено при тези видове с относително голяма радиус на активност е необходимо да се изтъкне, че 
принципно за най-качествените площи –за които се смята, че са от особено значение (виж изложеното 
в основния текст) – не трябва да се прилагат ориентировъчните стойности, а ако са места за хранене 
не трябва да се допуска поне голяма по площ непропорционална загуба на значителни частични 
хабитати. Като относителна ориентировъчна стойност може да се използва определеният в рамките на 
предложението на експертите допълнителен 1 %-ов критерий – отнесен към отделни частични 
хабитати. Специално трябва да се спомене при тези видове също и това, че предвид тяхната голяма 
площна активност не е невъзможно части от хабитата им да попадат извън защитените зони, така че 
при използването на ориентировъчните стойности може да се наложи кумулацията и с евентуални 
площни загуби извън зоните.  

 
3) Актуални дървета с гнезда, съответно субстрати за чифтосване представляват задължителен елемент 
на хабитата като важни места за размножаване, за които по правило не е приложимо използването на 
ориентировъчните стойности. 

 
* Прилагането по отношение на видовете е възможно само при следните зоново специфични ситуации: 
 
Оценката е насочена към индивидите(бозайници, птици):  
Ниво ІІ: В зони с повече от 50 екземпляра, съответно двойки птици, повече от 100 възрастни индивиди 
при бозайници (код 4 , 5 и по-голям**)  
 
Ниво III: В зони с повече от 100 екземпляра, съответно двойки птици, повече от 250 възрастни 
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индивиди при бозайници, (код 5, 6 и по-висок **) 
 
Оценката е насочена към популациите (земноводни, влечуги): 
Ниво II: В зоната са налични популации с повече от 500 възрастни индивиди (код 7 и по-висок **)   
или загуба по-малка от 0,5 % от площта на хабитатите на вида в зоната и оценка на популацията С** 
(често срещащ се вид, големи популации) 
Ниво III: В зоната са налични популации с повече от 1000 възрастни индивиди (код 8 и по-висок **) или 
загуба по-малка от 0,1 % от площта на хабитатите на вида в зоната и оценка на популациите C**(често 
срещащ се вид, големи популации) 
 
Оценката е насочена към популациите (останалите животински групи): 
Ниво II: В зоната са налични популации с повече от 500 възрастни индивиди (код 7 и по-висок **)   
или загуба по-малка от 0,5 % от площта на хабитатите на вида в зоната и оценка на популацията С** 
(често срещащ се вид, големи популации) 
Ниво III Загуба по-малка от 0,1 % от площта на хабитата на вида в зоната и оценка на популацията C ** 

(често срещащ се вид, големи популации) 
 
** Споменатите кодове препращат към ключа от стандартните формуляри (виж приложение 6) 
Ако са срещат и посочват данни в друга форма, съответно кодиране, е необходимо да се направи 
научно обоснованото класифициране към съответните кодове при съблюдаване на референти 
литературни източници, както и специфични оценъчни рамки на национално или провинциално ниво. 
Ако липсват достатъчно данни за специфичната ситуация в зоната според посочената по- горе схема 
може и трябва – доколкото останалите предпоставки са на лице – да се използват само основните 
ориентировъчни стойности.  
 

 
 
V. 3.3. Извеждане на специфични ориентировъчни стойности в особени случаи 
 
Както беше споменато вече под черта при разяснението на предложението на експертите 
(виж бележка 36), във всеки конкретен случай могат да бъдат приложени по-точни данни 
за изискванията на видовете, съответно популациите към пространството, доколкото 
такива са на лице за съответната зона и произтичат от научни изследвания, на мястото на 
посочените в Приложение 4 основи за извличане на специфични за зоната 
ориентировъчни стойности и тяхното по нататъшно използване в рамките на 
предложенията за експертни споразумения. И в този случай се препоръчва първоначално 
– базирано на конкретните данни – причисляване към съответния клас площи (виж глава 
VII, т. 2). По-нататъшното извличане и приложение трябва да следват съответно 
посочените правила (виж глава VII, т. 2, определяне на ориентировъчни стойности). 
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V.4. Пояснения към класифицирането на видовете по типове ползване на 
местообитанията и прилагане на ориентировъчните стойности 
 
В следващите редове ще бъдат пояснени причислените към всеки отделен вид типове 
ползване на местообитанията и свързаните с това условията за прилагане на 
ориентировъчните стойности. 
 
Трябва да се отбележи, че посочените ориентировъчни стойности при видовете птици се 
отнасят преди всичко за местообитанията им по време на размножителния период. От 
гледна точка на местата за почивка на мигриращи птици е развито предложение от 
Шрайбер (Schreiber 2004), което прави връзка с представените тук методи. 
 
 
Тип 1 : Големи по площ хабитати от акваторията и бреговата част на зоните 
 
Класифицирани видове: муткур (морска свиня) (Phocoena phocoena), обикновен тюлен 
(Phoca vitulina), дългомуцунест тюлен (Halichoerus grypus),   
 
Групата съдържа видове, които използват големи части от акваторията и бреговата част 
предимно факултативно. Въпреки това обаче решаваща роля играят специфични площи 
в зависимост от местоположението им и абиотичните и биотични им параметри. Като 
пример могат да се споменат пясъчни коси като места за лежане, съответно за раждане 
при дългомуцунестите и обикновените тюлените, места за отглеждане на малките при 
муткура (морска свиня) (виж Sonntag et al. 1999) или сезонно използваните части от 
акваторията, обезпечаващи храненето на видовете.  
 
Посочените ориентировъчни стойности трябва да бъдат прилагани изключително и само 
при хабитати от общо значение и с по правило факултативно използване, т.е. за области, 
за които не е доказано специално значение или за които не се очаква да имат такова. 
 
Тип 2: Хабитати на стоящи и течащи сладки води 49

 
Групата съдържа видове, привързани към стоящи или течащи води, доколкото тези 
видове не мигрират между водоема и отдалечени сухоземни местообитания или видове, 
за които тези води не са първичния и основен елемент на хабитата. Анадромни видове 
риби не спадат към тази група (виж Тип 3). Различават се два подтипа: 
 
2а: Изключително водни местообитания (или за някои видове почти изключително 
водни местообитания, тъй като в развитието им има една неводна фаза) 
 
Класифицирани видове: Много видове риби50, миди, раци. 

                                                 
49 без мигриращите видове между вътрешни води и море; виж Тип 3. Бел.р. 
50 Въпреки, че за риби няма изведени ориентировъчни стойности, такова класифициране по типове е 

предприето (като основа за доразвиване на методиката). Бел.р. 
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Тук попадат видове, които не изминават дълги разстояния в сладководната екосистема, 
както и видове като рибата распер (Aspius aspius), за която – при наличие на непрекъснат 
сладководен континиум – е доказана миграция с изминаване на повече от 100 км. Вътре 
в сладководната система могат да бъдат решаващи повече или по-малко специфични 
параметри на хабитата, характеризиращи го като такъв (напр. при бисерната мида Unio 
crassus) или части от хабитата могат да са решаващи за отделни фази от индивидуалното 
развитие вкл. и заемани по различно време. Пример за последното е рибата Leuciskus 
suffia agassizi, при която зимните хабитати в дълбоки вирове могат да са значително 
отдалечени от местата за хвърляне на хайвер, а малките рибки често обитават потоци и 
канали, водещи към главния водоем (виж Schwarz 1998, Dußling & Berg 2001). Особено 
важни критерии са често зависимите от естествената хидродинамика субстратни и 
структурни параметри, както и параметрите на течението, отчасти подводната или 
крайбрежната растителност, а също и възможността за преминаване от единия в другия 
водоем (при речни и др. сладководни системи). 
 
При обитатели на повече или по-малко еднородни хабитати, като мидите например, 
ориентировъчните стойности се отнасят за хабитатите като цяло и могат да бъдат 
съответно прилагани. При видове, които използват големи части от сладководната 
екосистема само факултативно – аналогично на морските видове (виж Тип 1) – 
използването на ориентировъчните стойности по правило трябва да се ограничи само 
върху тях. И при бъдещо доразработване на експертните споразумения за някои видове 
риби, за териториално ограничените, особено подходящи за хвърляне на хайвера места 
(напр. за Zingel streber и Hucho hucho) не бива да се прилагат ориентировъчни стойности.  
 
Площни загуби извън водоемите (в близост до тях) не са от значение за видове от тази 
група. Въпреки това, често е възможно индиректно въздействие чрез други фактори 
(напр. въздействия върху естествената хидродинамика чрез ограничения на 
възможностите за развитие с различна продължителност). 
 
2б: Хабитатни комплекси от водни или близки до водата структури по брега, устията и 
периодично заливаните територии (използвани от видовете в отделни стадии от 
индивидуалното развитие) 
 
Класифицирани видове: много видове птици, като земеродно рибарче, дъждосвирци, 
бърнета, Acrocephalus arundinaceus и черна рибарка; водни кончета, водни бръмбари, 
видра, бобър 
 
При обитатели на повече или по-малко еднородни или динамични хабитати, 
ориентировъчните стойности се отнасят за хабитатите като цяло и могат да бъдат 
прилагани  и за бреговите зони. 
 
Изключения има при директно засягане на местата за размножаване (напр. гнездови 
дупки и камери при земеродното рибарче, леговища на видра или бобър), доколкото 
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необходимите структурни единици на хабитата са тясно ограничени или определен 
участък се обитава и от следващите поколения.  
 
Разликата следва да бъде пояснена с помощта на два примера за земеродното рибарче . В 
първия пример има наличие на вида по продължение на естествени динамични води с 
малко антропогенни нарушения и с отвесни брегове на много места. Местоположението 
на гнездовите камери може да бъде многократно сменявано в рамките на реката и няма 
повод да бъде съблюдавано само едно отделно такова място. Непосредствено отнемане 
на площ под ориентировъчната стойност около или от гнездовата камера (доколкото 
провеждането на мярката се осъществява извън времето за чифтосване, снасяне на яйца 
и отглеждане на малки) ще има при всички случаи малко въздействие върху 
използването на цялото местообитание, но няма да доведе до други последствия. Пример 
2 се отнася за водоем с тясно ограничени възможности за полагане на гнездови камери, 
породени от естествени дадености (липса на достатъчно по площ отвесни речни брегове) 
или антропогенна намеса (унищожаване на структурите в следствие на голям 
туристопоток).  В този случай никакво отнемане на площи не бива да се сметне за 
допустимо, дори и размерът им да е под ориентировъчната стойност.  
 
 
Тип 3: Големи по площ съчетания от хабитати вътрешни води – море 
 
Класифицирани видове:диадромни мигриращи видове риби и кръглоусти, напр. карагьоз, 
минога. 
 
Групата съдържа риби и кръглоусти, които мигрират между морето и големите 
сладководни реки за хвърляне на хайвер. В морето може да има обширно факултативно 
ползване, но дори и там може да има специални райони с решаваща роля в зависимост от 
местоположението и биотичните и абиотичните им параметри. Пример за това е 
карагьоза, при която малките рибки в първата и втората година от живота си се 
придържат към естуарите или в близост до устията на реките в моретата (виж Taverny 
1990, цитиран в Steinmann 2001) По отношение на местата за хвърляне на хайвера 
съществуват по правило много специфични изисквания, които днес почти не намират 
удовлетворение или на тях отговарят много малки участъци от реките. Местата за 
хвърляне на хайвер при карагьоза например са „в големи реки, в участъци с плоско дъно 
и силно течение (от 1,0 до 1,5 м/сек) и чакълест субстрат (Quignard & Douchement 1991, 
Boisneau 1992).” (Steinmann 2001) 
 
Ориентировъчните стойности за все още приемлива загуба на площ трябва да бъдат 
прилагани изключително и само за площи с факултативно ползване в морето, за които не 
се очаква да имат специално значение. В участъците от реките извън обявените Натура 
2000 зони, през които рибите само преминават, загубата на площ по принцип няма 
съществено значение. Площни загуби, които водят до бариерен ефект или повишаване 
на смъртността, трябва да бъдат разглеждани отделно. 
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Тип 4: Хабитати с почти изцяло хомогенна структура 
 
Класифицирани видове: много видове птици, като напр. черен кълвач, среден пъстър 
кълвач, обикновена калугерица; пеперудата Maculinea teleius, бръмбара Carabus 
menetriesi, някои видове сухоземни охлюви. 
 
Видове без пространствено или типово силно диференцирани частични местообитания, 
чиито структури те могат да използват в определен период от живота си или за 
определени свои функции, но които се срещат редовно в този хабитат и принадлежат 
към характеристиката му. 
 
Ако в една гора има достатъчно на брой подходящи дървета за черния кълвач, то загуба 
на площ под формулираната ориентировъчна стойност, независимо от специфичното 
място на отнемането �, е допустима, тъй като такова въздействие би имало слабо 
влияние върху по-нататъшното използване на територията от вида, но от друга страна 
никакви други последствия за популацията. 
 
При видове като пеперудата Maculinea teleius, не само местата за изхранване, но и 
местата за размножаване са разпределени приблизително равномерно по територията, и 
поради това площи под формулираните ориентировъчни стойности биха могли да бъдат 
отнети, без да се очаква съществено отрицателно въздействие. Формулираните 
ориентировъчни стойности се отнасят към хабитатите като цяло и могат да бъдат 
прилагани по съответния начин в рамките на предложението за експертното 
споразумение 51. 
 
Тип 5: Хабитати с жизнено важни малки структури (извън водоеми) 
 
Класифицирани видове: преди всичко привързани към дървесината бръмбари, като 
обикновения сечко, както и отделни видове пеперуди. 
 
Видове, привързани към специални, обикновено малки по площ и (вече) не толкова 
често срещащи се структурни комбинации и комбинации от условия за средата, (в 
миналото) типични за местообитанията им.  
 
Ситуацията на тези видове в зоната се характеризира обикновено с това, че често много 
малки точково разположени площи или структури осигуряват репродуктивността и 
въобще оцеляването на популацията им, които структури обаче от друга страна не могат 
да съществуват продължително на едно и също място, и за възникването на които на 
друго място е необходимо по-продължително време. Пример за това са дърветата за 
размножаване на обикновения сечко (единични гниещи дъбове) или хралупи на 

                                                 
51 От друга страна обаче, ако при тази група се среща частично нехомогенна хабитатна структура, напр. 

концентрация на функционално значими места за размножаване върху малко пространство (напр. 
площи на границата на напоителни канали в пасища и ливади), е необходимо да се предприеме 
класифициране в Тип 6а или Тип 6b. Бел.р. 
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Osmoderma eremita (сравни Schaffrath 2003). Към същата група се причислява и 
бръмбарът-рогач, въпреки че обикновено се наблюдава по-голяма плътност на 
подходящи субстрати за размножаване в хабитата. Към тази група бяха причислени и 
силно застрашени, привързани към светли гори видове пеперуди (сравни  Herrmann & 
Schreiner 2000). 
 
Формулираните ориентировъчни стойности се отнасят изключително и само за отнемане 
на площи, които не се използват за репродукция към момента, но важни за 
дългосрочното развитие площи, които трябва да са винаги съставна част от хабитата в 
границите на зоната, за да могат да подсигурят опазването на благоприятното им 
природозащитното състояние или постигането му. От друга страна, отнемането на 
площи и структури, които към момента се използват като хабитат за размножаване, 
напр. отсичане на дърво, в което се размножава обикновеният сечко, трябва да бъде 
оценявано като значително. 
 
Тип 6: Съчетания от хабитати със структурно силно диференциращи частични 
хабитати 
 
6а: В най-често малки по площ комплекси от хабитати 
 
Класифицирани видове: някои видове птици като червеногърбата сврачка, въртошийка, 
синьогушка. 
 
Видове с малко на брой и пространствено тясно свързани частични хабитати, както и 
относително ограничен индивидуален радиус на активността по време на 
размножаването. Познат пример е червеногърбата сврачка, която гнезди в плетове и 
храсталаци, и която за изхранването си има нужда от богати на насекоми открити 
пространства в околността на гнездото.  
 
В повечето случаи пригодните за размножаване места са по-лимитиращ фактор от 
местата за хранене, а и местата за гнездене са с по-малка абсолютна площ в сравнение с 
местата за хранене. Използването на ориентировъчните стойности в такива случаи е 
възможно по принцип само за хранителното местообитание. Единичен къс плет като 
място за размножаване на червеногърбата сврачка сред ливади с богато видово 
разнообразие няма да възлиза на площ по-голяма от 400 кв.м., каквато е основната 
ориентировъчна стойност за този вид, а напр. на 30 кв.м. Последицата от унищожаването 
на плета би била изоставяне на размножителната територия. Загубата на площ би могла 
да се оцени като незначителна, само ако намерението е да се отнеме част от плета и тя е 
толкова малка, че плетът да може да продължи да изпълнява ролята си като място за 
размножаване на червеногърбата сврачка без съществени ограничения.  
 
Ако в комплекс на бедни на хранителни вещества тревни местообитания с множество 
храсти  лимитиращият фактор е хранителния хабитат, а не местата за размножаване, би 
следвало въздействията да се оценят от гледна точка на тези обстоятелства и загубата на 
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отделни плетове в посоченото по-горе измерение под основната ориентировъчна 
стойност, би следвало да се оценят като незначителни, вкл. и функционално. 
 
6б: В най-често големи по площ комплекси от хабитати при площно директно свързани 
частични хабитати и многообразно ползване на специални структури и субстрати 
 
Класифицирани видове: тетревови и др. видове птици, рис  
 
Частичните хабитати на тези видове подлежат изцяло или в по-голямата си част на 
естествена или обусловена от ползването, площно-времева динамика (изключение: 
Tetrao tetrix ). 
 
Ориентировъчните стойности се отнасят за хабитатите като цяло и могат по правило да 
бъдат прилагани по предназначение. При това не трябва да се допуска да бъдат засегнати 
непропорционално големи площи от съществени частични хабитати. Като относителна 
ориентировъчна стойност тук може да бъде използван 1%-овият критерии, изведен от 
предложението за експертни споразумения – отнесен върху отделните единични 
хабитатни части. 
 
За участъци със специални хабитатни функции, като напр. традиционно използвани за 
чифтосване, не бива да се прилагат ориентировъчните стойности за все още приемлива 
загуба на площ. 
 
6в: Площно не директно свързани и неспецифични/лимитиращи частични хабитати в 
обширни площи (видове с голяма радиус на активността и голяма пластичност) 
 
Класифицирани видове: червена каня, отделни други хищни птици, езерен прилеп 
 
Видове с диференциращи частични хабитати и голям радиус на активността, при които в 
повечето случаи частичните хабитати служат за различни видове ползване, т.е. както при 
хабитатите за размножаване така и при тези за хранене могат да се ползват посочените 
ориентировъчни стойности. 
 
Изключения може да има тогава, когато е налице специална местна ситуация напр. 
малко налични части от съществен хабитат. Пример в тази връзка е отнемане на площи 
от частични хабитати от размножителна територия на червена каня, в която са налице 
малко благоприятни места за чифтосване и гнездене, но в по-широката околност – почти   
неограничен брой подходящи места за хранене. Отнемането на площи от 
местообитанието за размножаване в този случай би било само по себе си значително, но 
дори и да бъдат унищожени няколко хектара от факултативното хранително 
местообитание (без да бъдат взети предвид възможните други въздействащи фактори и 
условия) би трябвало въздействието да се оцени като незначително. Последното поради 
факта, че не може да се очаква обективно последващо въздействие върху вида в зоната, с 
изключение на не особено важната промяна на модела на ползване на пространството от 
индивидите.  
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При езерния прилеп лимитираща част от хабитата са зимните му убежища в пещери, 
мини и бункери (сравни Dense & Mayer 2001). 
 
Загуба на площ в местата, разположени между частичните хабитати, които не се 
използват от видовете от тази група постоянно, не са от значение. Поради големите 
радиуси на активността особено на видовете от тази група, не е невъзможно части от 
хабитата да са извън Натура 2000 зоните, така че евентуални хабитатни загуби извън 
зоната да трябва да бъдат разглеждани кумулативно при използването на 
ориентировъчните стойности. В зависимост от границите на засегнатата зона не би било 
изключено, продължителни кумулативни въздействия около зоната да доведат след себе 
си значително въздействие върху природозащитното състояние на вид от тази група в 
зоната. 
 
6г: Площно не директно свързани частични хабитати, които поне отчасти са много 
специфични/лимитиращи, съответно видове с голям радиус на активността, но с 
относително ограничена пластичност 
 
Класифицирани видове: голяма част от видове прилепи, щъркели, повечето грабливи 
птици, вкл. совови 
 
Причислените към тази група видове имат най-често специфични изисквания към 
местата за размножаване или обитаване, на които отговарят малко места в хабитата или 
малко от тях са в оптимално състояние. Примери за това са многочислените колонии на 
големия нощник под покривите, местата за гнездене на бухалите в естествени скални 
масиви или кариери или гнездата на белия щъркел върху църковни кули. В някои случаи 
става дума за антропогенни структури. Специфичността на ловните хабитати, съответно 
на хранителните е различна и варира от много ниска (бухал) до висока (орел-рибар). 
 
Ориентировъчните стойности се отнасят в почти всички случаи52 само за хранителните 
хабитати. При това обаче най-висококачествените площи – тези с особено значение по 
смисъла на фиг. 3 – следва да се изключат (т.е. въздействието върху тях винаги да се 
оценява като значително) или поне да не се предизвиква голямо по площ 
непропорционално засягане на съществена част от хабитата. Като относителна 
ориентировъчна стойност може да бъде използван споменатият в рамките на 
предложението за експертни споразумения 1%-ов критерий, отнесен върху отделните 
части от хабитати, както беше показано за тип 6б. Пример са – доколкото не са предмет 
на опазване като природни местообитания в защитена зона за природни местообитания – 
влажни ливади с особено добро предлагане на хранителна база (безгръбначни, 
земноводни) сред голям по площ комплекс от тревни площи, използван като цяло от 
белия щъркел, но който комплекс не предлага толкова добри условия за хранене върху 

                                                 
52 Изключение е белият щъркел, при който по правило площите за хранене са по-ограничени в сравнение 

с тези за размножаване. Бел.р. 

 83



Проект „Специализирана информационна система и експертни споразумения за определяне на значителността на 
въздействието в рамките на оценката за съвместимост (ОС) според Директивата за местообитанията“ 

Окончателен доклад към част Експертни споразумения към юни 2007 г 

други площи. Съответните площи трябва да бъдат идентифицирани чрез особено 
високата честота и продължителност на ползване от страна на животните. 
 
Площни загуби между частите от хабитати (т.е. в радиуса на активността), които не се 
използват непосредствено, не са от значение за видове от тази група53. 
 
За преценка на значителността няма значение, както беше подчертано и на други места в 
доклада, дали въздействието – дори и най-малкото – може да бъде компенсирано. Това 
трябва да бъде изтъкнато в специалния контекст още веднъж, тъй в група 6г има много 
видове с частични хабитати в селищна среда, съответно разположени в и върху сгради, 
за които се води особено интензивна дискусия. Унищожаване на важно за прилепна 
колония убежище в подпокривното пространство чрез събаряне на сградата е директна 
площна загуба за засегнатия вид и при всички случаи трябва да бъде оценено като 
значително въздействие, дори в случаите на построяване на нова сграда, предлагаща 
същото качество за обитаване от прилепи54. 
 
Както и при видовете от предходната група, не е невъзможно, предвид големия им 
радиус на активността, части от хабитата да попадат извън Натура 2000 зоните, така че 
при използването на ориентировъчните стойности трябва да бъдат съобразени 
кумулативно евентуални хабитатни загуби извън зоната. В противен случай не би могло 
да се изключи, в зависимост от границите на зоната, че продължително кумулативно 
въздействие около зоната няма да доведе до значително въздействие върху 
природозащитното състоянието на вида в съответната зона. 
 
6д: Съчетание от хабитати с периодично мигриращи видове между специални частични 
хабитати (без птици и прилепи). 
 
Класифицирани видове:такива са земноводните и обикновена блатна костенурка. 
 
Групата обхваща видове, мигриращи между местата за отлагане на яйца и обитаваното в 
останалото време от тях пространство. При земноводните, водоемите представляват в 
почти всички случаи лимитиращ фактор и жизнено важна част от хабитата55. 
Заобикалящите или относително близките до водоема площи също се използват, макар и 
в повечето случаи факултативно, т.е. не всяка отделна площ в рамките на комплекса на 
местообитанието има особено значение за видовете. 
                                                 
53 Това не важи за линейни структури, които служат за ориентиране и с това имат специфична хабитатна 

функция. В такива случаи трябва да се съобрази, до колко тези линейни елементи са от жизнено важно 
значение за вида. Бел.р. 

54 Такива мерки могат да представляват мерки за осигуряване на кохерентността, ако е възможно 
одобрение на проекта по изключение съгласно изискванията на чл. 34, ал. 3-5 на Федералния закон за 
защита на природата. Съвместимостта на проекта може да се постигне само, ако строителните 
мероприятия са ограничени по момент на настъпване и продължителност така, че да не съвпадат с 
времето на ползване на местообитанието от съответния вид, и ако се осигури пълно възстановяване на 
необходимото качество (включително осигуряване на съответното ползване от засегнатия вид). Бел.р. 

55 Тук не се дават подробности за блатната костенурка, която полага яйцата си извън водоемите, отчасти 
на голямо разстояние от тях. Бел.р. 
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Ориентировъчните стойности важат при земноводните изключително и само за 
използваните през годината местообитания, но не и за местата за отлагане на яйца. При 
последните, в случай на малки водоеми, всяка площна загуба се оценява като 
значителна. При относително големи водоеми загуби от порядъка на няколко кв.м по 
правило не са значително въздействие. 
 
При жълтокоремната бумка (както и малко по-ограничено при червенокоремната) 
централна роля в много случаи играят малки и много малки по площ водоеми, 
подложени на голяма динамика. В рамките на  комплекса от местообитания трябва да се 
провери дали могат да се идентифицират по площ ясно ограничени части от 
местообитанията56, които имат особено важно значение в пространствено-времевата 
динамика на системата от водоеми, въпреки че към момента не са места за отлагане на 
яйца или не са подходящи за такива.  Примери са горски участъци с влажни почви или 
високо ниво на подпочвените води. Последните трябва да се схващат като площи с 
особено значение по смисъла на фиг. 3, за които не могат да бъдат използвани 
ориентировъчните стойности за допустима площна загуба. 
 
Загуби на площи между частите от хабитатите на мигриращите видове, които не се 
използват за друго освен за преминаване и по принцип са без директно значение за 
видовете,  в повечето случаи са свързани с други въздействащи фактори като бариерен 
ефект и повишаване на смъртността и трябва да бъдат оценявани самостоятелно. 
 
Тип 7 : Останали случаи 
 
7а: Малки по площ, често бързо променящи се в пространството и времето разпръснати 
части от хабитати сред големи ландшафтни единици (обитавани от организми с големи 
популации, краткотраен живот и не полагащи грижа за поколението си: р-стратези). 
 
Тази група включва видове като Lycaena dispar и испанската Euplagia quadripunctaria. 
Ориентировъчните стойности в рамките на формулираното предложение за експертно 
споразумение се използват за обитаваните от тях части от хабитати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Това означава, че те имат по-малко участие в комплекса в сравнение с останалите площи, използвани 

от вида през годината. Бел.р. 
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