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Настоящият чек-лист представлява примерна схема за изготвянето на планове за 
управление и би трябвало да послужи за целенасоченото им изготвяне. Действителното 
изготвяне/структура на отделните планове за управление зависи от съответните 
изисквания на зоните. Това обобщение се основава на разсъждения и опитът на 
Федералната агенция за опазване на природата, както и на приложените до настоящия 
момент (схеми за налични) планове за управление в отделни немски и австрийски 
провинции. Отчетен е и анализ на слабостите при прилагането на процеса на планиране в 
Германия ,включен в дипломната работа на BÖHNKE-HENRICHS (2009 не публик..) и на 
чек-листа на NABU/BUND. 

Задължителният характер на плановете за управление в Германия не е достатъчно 
утвърден (експертно планиране, обвързващи за органите на властта ) и разчита трайно на 
договорно или доброволно уговаряне, за разлика от Франция, където плановете на 
управление са обвързващи (решение на префектура) и за чието прилагане съществуват 
утвърдени професии и комитети. 

При определяне/утвърждаване на мерките би трябвало да се вземат предвид и други 
задължение в областта на опазването на природата (например национални защитени 
територии), международни задължения, (например конвенцията от Рамцар, UNESCO 
World heritage – natural site) и опазване на природата от гледна точка на националните 
интереси (например от историческа гледна точка).  

Предложените мерки трябва да бъдат подредени спрямо техния приоритет. В случаите, 
когато съществуват различни възможности и варианти, те би трябвало да бъдат посочени 
с цел по-гъвкаво приложение и съгласуване с потребителите/ползвателите. Динамични 
концепции за управление и увеличение на нестопанисвани “wilderness areas”са 
допустими, доколкото това е допустимо за защитените видове и типове местообитания и 
другите цели на опазване. 

При трансгранични зони от НАТУРА 2000 трябва да се отчетат/съгласуват вече 
съществуващи планове за управление. 

Прогнозирани промени във връзка с промяната на климата трябва също да се отчетат в 
плановете за управление, доколкото това е възможно. В Германия съществува анализ на 
типовете местообитания, особено чувствителни към климатични промени (Petermann et al. 
2007) и нови научни изследвания. Освен сведения за сценариите, които биха настъпили 
при промяна в климата, могат да бъдат получени под формата на климатични диаграми на 
: 

http://www.pik-potsdam.de/infothek/klimawandel-und-schutzgebiete
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Чек-лист за разработка на планове за управление 

 

0. Обобщение или резюме 

Лесно разбираемо кратко описание на зоната и предмета на защита/ оценка на 
благоприятния статус на типовете местообитанията и видовете, вкл. целите на 
опазване и развитие 

 

Законова и административна база 

(Правова и организационна рамка, в дадени случаи ясни указания, че чрез плана за 
управление не могат да бъдат разрешени и съгласувани проекти и планове, а е 
необходима оценка за съвместимост; текущи дейности (разрешение преди включване на 
зони за хабитати и зони за птици в списъците за изграждане на мрежата НАТУРА 
2000 и изискване за спазване на забраната за влошаване на състоянието, съгл. чл. 6(2) 
също и в тези случаи), в дадени случаи политическа позиция по отношение на чл. 6, 
описание на значението на зоната за мрежата НАТУРА 2000.) 

 

Протичане на процеса и участие на обществеността 

Представяне на протичането на процеса и на привличането на обществеността в 
работата по изготвяне на плана за управление, както и на планираното му прилагане, 
вкл. и включването на неправителствени организации.  

 

Работа с обществеността 

Предложения за придружаваща работа с обществеността 

 

2. Общи основни положения, описание на зоната 

• Местоположение и граници 

• Физикогеографска подялба, характерни ландшафти  

• Климат, въздух 

• Геоложка основа, почви 

• Воден баланс, подпочвени води и повърхностни води (хидрологични особености) 

• Потенциална естествена растителност, евентуално данни за фази на сукцесия и 
скорост 

• Развитие на зоната, актуални и исторически форми на ползване 

• Защитени територии и обекти (съществуващи и запланувани, защитени 
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местообитания и защитени видове, ако е приложимо – зониране)  

• Планиране и проекти в зоната (проектна книга), предназначение на площи, 
стопанско и евентуално социално предназначение 

• Документация на предишни натоварвания/нарушения, проведени намеси/ оценки 
за съвместимост с кумулативни остатъчни въздействия 

 

3. Видове и типове местообитания в зоната 

3.1. Методика 

3.2. Събиране на данни за и картиране на типовете местообитания от приложение I 
(Количество и качество/картиране и ГИС) с посочване на типичните видове 

При употреба на налични данни да се проверят актуалността и качеството на данните 
(напр. време на провеждане на картирането, използвани методи, честота). Основно 
правило: използваните налични данни не би трябвало да са по стари от 3 (-5) години. 

• Събиране на данни за моментното състояние на местообитанията от Приложение I 
с оценка на консервационния статус (в горите напр. с описание на наличието на 
стара и мъртва дървесина, структура) 

3.3 Събиране на данни за и картиране на видове (количество и качество, картиране и 
ГИС) 

• Събиране на данни за моментното състояние на видове от Приложение II с оценка 
на консервационния статус 

• Събиране на данни за моментното състояние на видове от Приложение IV и V с 
оценка на консервационния статус 

• Събиране на данни за моментното състояние на видовете птици от Приложение I, 
както и на значими прелетни птици (зони за защита на птиците) 

• Събиране на данни за местообитанията (или на части от тях) на видовете  

3.4. Други аспекти с консервационна значимост  

• Растителни съобщества и различни форми на местообитания (подтипове), 
комплекси  

• Описание на потенциалите за развитие 

• Други площи с консервационна значимост (напр. защитени местообитания по 
националното законодателство, по международни спогодби като Рамсар)  

Други забележителни видове (фауна и флора): 

• Флора – най-вече червената книга, характерни и/или типични видове за 
местообитанията , регионални/местни особености (уникални форми на 
местообитания, особености на флората и фауната, ендемити), които са от значение 
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за опазване и управление на зоната  

• Фауна (виж при флора) 

• Документация за защитения статут на значими видове и местообитания  

• Предварителни натоварвания/ заплахи и влияния  

 

4. Цели на опазване и на развитие 

Природозащитни ръководни цели и излизаща извън границите на зоната оценка, значение 
за европейската мрежа 

Специфична за зоната оценка и дефиниция на целите на опазване и развитие 

• Дългосрочни цели на опазване за местообитания и видове от значение за 
общността (SCI) и видове от Директивата за птиците (SPA) 

• Цели на развитие за местообитания и видове от значение за общността (SCI) и 
видове от Директивата за птиците (SPA) 

• Други цели на опазване и на развитие (цел за състояние на местообитания и 
видове от Приложенията) 

• Targets: краткосрочни цели (достижими цели в 1-2 периода за докладване, 
подходящи за контрол ефективността на мерките) 

• Боравене с природозащитни конфликти (между обекти на опазване в зони за птици 
и зони за хабитати, както и между обекти по други изисквания на 
природозащитата на регионално ниво) 

 

5. Ползвания, натоварвания и заплахи 

Собственост, аренда, карта на имотите 

Списък с адреси/ база данни на собствениците/арендаторите и лицата за контакт на групи 
ползватели 

Съществуващи ползвания (евентуално подялба на „договорни ползвания” и „недоговорни 
ползвания”, напр. във връзка с чл. 6 (2) и нуждата от проверки по чл. 6 (3/4) на 
запланувани планове и проекти) 

• Селско стопанство 

• Горско стопанство 

• Водно стопанство 

• Лов, риболов, изземване на видове 

• Туризъм, спорт и отмора 

• Други ползвания 
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Заплахи и влияния/предишни натоварвания на обектите на защита (евентуално при 
събиране на данни по т. 2) 

 

6. Планиране  на мерките 

• Евентуално, нужда от подобряване на консервационния статус на основа на 
последния национален доклад по чл. 17.  

 

мерки в зоната: 

• Необходими мерки за опазване и развитие (евентуално подялба на ниво зона: 
мерки за местообитания и мерки за видове)  

• Първични мерки 

• Мерки за развитие и възстановяване (евентуално вкл. реинтродукция на видове, 
евентуално картиране на потенциала на избрани типове местообитания и видове в 
лош консервационен статус) (евентуално да се разделят на необходими и 
желателни мерки)   

• Дефиниране на състояние на зоната, в което е постигнат благоприятния 
консервационен статус(прагове и критерии)   

• Мерки за определени групи ползватели (ограничения на ползването, в.т.ч. 
оптимиране на ползването от гледна точка на природозащитата) 

• Административни мерки (обявяване на защитени територии, покупка на земи, 
договори, програми за стимулиране)  

• Цели и мерки в областта на туризма, спорта и свободното време 

• Съпътстващи научни изследвания 

 

Мерки в околността на зоната 

(евентуално наложителни, ако напр. са на лице нарушения или предишни натоварвания 
от вън, необходими са буферни зони за олиготрофни типове местообитания или когато 
хидрологичната ситуация го изисква или при видове, чувствителни към безпокойство. 

 

Планиране на разходи/необходим персонал и отговорности при приложението 

 

• Финансов отчет за планираните мерки (отделно за приоритетни типове 
местообитания и видове, отделно за различните типове мерки) 

• Необходим персонал 

• Възможности за финансиране и подпомагане (напр. възможности за „договорна 
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природозащита”, програми за подпомагане от ЕС) 

• Ограничения за ползване в резултат от мерките, в отделни случаи компенсации 

• Кой какво прилага - отговорност 

• График (вкл. междинни цели) за приложението 

 

7. Мониторинг и контрол на ефикасност 

 

Мониторинг: 

 

• Документация за методите 

• Документация за пробите/опитните площи 

• Честота, период и продължителност на необходимите проучвания 

• Контрол на мерките (контрол на приложението) 

• Контрол на ефективността 

• Документация на методите, определяне на индикатори 

Ползване на данните за докладите  

Допълване/дописване/продължения на плана за управление 

 

8. Резултати от участието на обществеността  

• Достъпност на плана за управление (мин. Съкратена версия и основни карти, 
които да илюстрират площите и мерките) 

• Природозащитни задължения за приложение, алтернативи за приложение (само 
ако са необходими за решаване на конфликти) 

• Резултати на с ползвателите/имащи право на ползване 

• оставащи конфликти на цели, съответно пречки и участници, които се 
противопоставят на прилагането на целите/мерките 

 

9. Приложение на мерките 

• Постоянни контактни лица за групите от ползватели, когато е необходимо надзор 
и ръководство  

• Финансиране на мерките 

• Контрол на провеждането на мерките 
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• Интервали на допълване на плана за управление и задължения, за продълженията 
му 

 

10. Използвана литература и данни 

 

11. Адреси 

Адреси на: компетентни органи, контактни лица,управление на територията, 
администрация на градове и области, горско стопанство, асоциации (при 
необходимост )  

Евентуално работно и приемно време 

 

Приложения 

 

А. ГИС-Проект и документация 

По правило се използва дигитална обработка на картите, които стоят на 
разположение за бъдещо планиране, актуализиране на плана за управление и ползватели 
под формата на векторни данни (файлове). Тези данни позволяват прехвърлянето 
/приемането в бази данни за изпълняване националното задължение за докладване (чл.17, 
директива 92/43) 

 

• Списъци на мерките за опазване/развитие 

• Баланс на площите 

• Разпределение на площи 

• Списък на видовете (животни и птици) 

• Списък на типовете местообитания 

• Снимков материал (в дадени случаи сателитни и въздушни снимки) 

• Формуляр за картиране 

• актуалният стандартен формуляр  

В. Карти 

• Защитени зони (1:25.000) 

• Цели и основни насоки 

• Картиране на типовете местообитанията и тяхното състояние (1:5.000) 

• Картиране на видовете и техните местообитания (1: 5000) и оценка на 
статусът на опазване 
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• Цели на опазване и развитие (1:10.000) 

• Мерки, подробни карти (1:5.000-1:10.000, точни граници на парцели, т.е за 
всеки собственик или ползвател е ясно какви мерки къде трябва/би 
трябвало да се приложат) 

• Мерки в по-голям мащаб (например защитени зони според Директивата за 
птиците 1:10.000-1:15.000) 

Евентуално предложени за нови граници на защитената територия 

Отчитане на буферни площи 

 

CD-Rom с пълната документация (всички документи)  

Ако е необходимо, резюме и примерни листовки/брошури за работа с обществеността 
 

•  
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