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биоразнообразие 

26 2005 9 - 27 Федерална служба за защита на 
природата, гр. Бон 

 
Изисквания и препоръки към  планиране на управлението в защитени 
зони от Натура 2000 в Германия 
 
ГЬОЦ ЕЛВАНГЕР, ЕКХАРД ШРЬОДЕР И АКСЕЛ СИМАНК, ГР. БОН 
 

 
1   Увод 

 
Европейската екологична мрежа от защитени зони (Натура 2000) приема все по-

конкретни очертания чрез вече почти завършилото внасяне на предложенията за 
зоните от значение за Общността (зони по Директивата за местообитанията) и зоните 
по Директивата за птиците. С близкото приключване на този процес управлението на 
зоните от Натура 2000 придобива особено голямо значение във връзка с определянето 
и осъществяването на мерките за поддържане и възстановяването на благоприятното 
природозащитно състояние на защитените типове местообитания и видове.  

Управлението на зоните обхваща не само изготвянето на планове за управление, 
включващи базисни елементи като например определянето на целите на опазване и 
развитие и планирането на мерки. Също толкова важни са участието на хората, 
извършващи стопанска дейност в тези зони, на организациите и местното население 
при изготвянето и прилагането на плана за управление,  осигуряването на финансиране 
за предложените мерки, както и контролът на резултатите.  

В тази статия са представени изискванията към управлението на зоните от 
Натура 2000 (основно зоните по Директивата за местообитанията) в Германия от 
федерална гледна точка. Тук на преден план като инструмент стои планът за 
управление, като са включени и препоръки към подхода при изготвянето на плановете 
за управление.  
 

2   Правна основа 
 
Правната основа за управленските мерки в зоните по Директивата за 

местообитанията е чл. 6 от Директивата. За да се съхрани или възстанови 
„благоприятното природозащитно състояние на природните местообитания и видовете 
диви животни и растения, които са от интерес за Общността” (чл. 2, ал. 2 от 
Директивата за местообитанията), чл. 6, ал. 1 предвижда страните-членки да определят 
необходимите природозащитни мерки, „които евентуално включват подходящи 
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планове за управление, специално разработени за териториите или включени в други 
развойни планове, и подходящи мерки от правно, административно и договорно 
естество”. Освен това според чл. 6, ал. 2 страните-членки вземат съответни мерки „за 
предотвратяване в териториите със специален режим на защита на влошаването на 
състоянието на природните местообитания и местообитанията на видовете, както и 
безпокойство на видовете (...)”.  

В допълнение според чл. 17 страните-членки са задължени на всеки 6 години да 
изготвят доклад за проведените мерки за съхраняване и развитие, както и за 
въздействието на тези мерки върху природозащитното състояние на типовете 
местообитанията и видовете. Необходимо е да се вземе предвид и това, че взетите въз 
основа на Директивата за местообитанията мерки трябва да вземат предвид 
„икономическите, обществените и културните изисквания, както и регионалните и 
местните особености” (чл. 2, ал. 3).  

Чл. 6, ал. 2 важи във връзка с чл. 7 от Директивата за местообитанията и за 
предложените защитени зони за птиците. При защитените зони за птиците на 
разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Директивата за местообитанията съответства чл. 3 от 
Директивата за птиците. В него се предвижда страните членки да 'вземат необходимите 
мерки за опазване, поддържане или възстановяване на необходимите разнообразие и 
площ на местообитанията” за редица диви видове птици, които са местни видове в 
европейската част на страните-членки.  

Съответно за защитените зони за птиците също е препоръчително изготвянето на 
планове за управление по принципно същите критерии като тези за зоните по 
Директивата за местообитанията. Тъй като така или иначе голяма част от зоните от 
Натура 2000 са предложени едновременно за зони по Директивата за местообитанията и 
зони по Директивата за птиците с частично или изцяло съвпадащи територии, в тези 
случаи е достатъчен интегрален план за управление за съответната зона, като се вземат 
под внимание всички типове местообитания и видове според двете директиви.  

В германския Федерален закон за защита на природата тези предписания на 
Директивата за местообитанията и Директивата за птиците са транспонирани в чл. 33. 
Според чл. 33, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 22, ал.1 федералните провинции са задължени 
да обявят зоните по Директивата за местообитанията, включени в списъка на зони от 
значение за Общността, както и зоните по Директивата за птиците, за защитени части 
на природата и ландшафта. Чл. 33, ал. 3, изр. 3 препраща директно към текста на 
Директивата за местообитанията: „Трябва да се гарантира чрез подходящи заповеди и 
забрани, както и чрез мерки за опазване и развитие, че са спазени разпоредбите на чл. 6 
от Директива 92/43/ЕИО”. Като отклонение от това правило, в чл. 33 ал.4 е записано, 
че формалното поставяне под защита може да отпадне, „при условие, че се гарантира 
равностойна защита на зоните според други правни норми, административни 
разпоредби, или чрез даване на разрешение за разпореждане на публично лице или 
лице, извършващо общественополезна дейност, или чрез договорно споразумение”. 
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От тези правни норми следва, че плановете за управление и интегрираните 
планове за стопанисване могат да бъдат основа за следните дейности: 

 
• осъществяване на мерки за опазването и развитието на благоприятно 
природозащитно състояние на типовете местообитания и видовете от интерес за 
Общността (според Директивата за местообитанията), както и на съответните видове 
птици (според Директивата за птиците),  
• мерки за опазване на видовете (чл. 12 и следв. от Директивата за 
местообитанията) за срещащите се строго защитени видове според Приложение ІV на 
Директивата за местообитанията и за видовете птици в предложените зони, при 
необходимост с включени проекти за реинтродукция в съответствие с чл. 22 от 
Директивата за местообитанията, 
• оценяване на природозащитното състояние на типовете местообитания и 
видовете (мониторинг според чл. 11 и задължение за докладване според чл. 17 от 
Директивата за местообитанията), 
• оценяване на планове и проекти, които могат да имат отрицателно въздействие 
върху целите на опазване на определена зона (оценка за съвместимост според чл. 6 ал. 
3, 4) (вж.  Europäische Komission 2001), 
• съгласуване на настоящо ползване и права за ползване с целите на опазване и 
развитие, и във всички случаи изясняване на допустимата степен и необходимостта от 
ползването, 
• осигуряването на планова и правна сигурност в зоните и тяхната 
непосредствена околност (поради възможни външни въздействия).  
 

 
 
 
3   Концепцията за благоприятното природозащитно състояние 
 
Ключово понятие в систематиката на Директивата за местообитанията е 

„благоприятното природозащитно състояние”. Природозащитното състояние на 
типовете местообитания се дефинира като „съвкупността от въздействия, които оказват 
влияние върху едно природно местообитание и типичните за него видове, и които могат 
да въздействат дългосрочно  върху естественото му разпространение, структура и 
функции, както и на дългосрочното оцеляване на характерните видове” (чл. 1, буква 
„д”). По подобен начин в чл. 1, буква „и” се дефинира природозащитното състояние на 
видовете: „съвкупността от въздействия, които могат дългосрочно да повлияят върху 
разпространението и големината на популациите на съответните видове”. Следователно 
трябва да се вземат под внимание както абиотични и биотични природни фактори като 
климат, воден баланс, почви, сукцесия или специфичната междувидова конкуренция, 
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така и директните и индиректните въздействия на човешката дейност, доколкото тези 
фактори могат да въздействат върху наличието и разпространението на типовете 
местообитания и видовете. 

Природозащитното състояние на един тип местообитание или вид се разглежда 
като благоприятно, когато естественият му район на разпространение нито намалява, 
нито е вероятно да намалее в обозримо бъдеще, и когато са гарантирани необходимите 
за дългосрочното му съществуване структури и специфични функции на типа 
местообитание (вкл. типичните за него видове) и съотв. дългосрочното съществуване на 
популациите на видовете (срв. чл. 1, букви „д” и „и” от Директивата за 
местообитанията).  

От тези дефиниции следва, че не става дума само за предотвратяване на 
изчезването на типове местообитания и видове, и че в много случаи не е достатъчно да 
се запази настоящото състояние. Затова и в момента за много видове и типове 
местообитания от интерес за Общността не може да се разчита на гарантирано 
благоприятно природозащитно състояние, защото голяма част от тях са включени в  
приложенията на Директивата, именно защото са силно застрашени в европейски план, 
или са силно намаляващи или вече намалели (срв. дефинициите за типове 
местообитания и видове от интерес за Общността в чл. 1, букви „в” и „ж” от 
Директивата за местообитанията). Необходимо е да се постигне и положително 
развитие в посока подобряване на природозащитното състояние или да се подпомогне 
достигането му. Директивата за птиците също предвижда да се запазят или повишат 
численостите на съответните значими видове птици (чл. 2), както и „да опазят или 
възстановят достатъчно разнообразие и площ на местообитанията” (чл. 3). 
 

4   Нуждата от изготвяне на планове за управление 
 
Според чл. 6, ал. 1 от Директивата за местообитанията плановете за управление 

представляват подходящ, но не задължителен инструмент за опазването и 
поддържането на защитените зони по Директивата за местообитанията ( Europäische 
Komission 2000). В Директивата за птиците планът за управление не се споменава 
изрично като инструмент, но естествено е приложим и за зоните по тази директива. От 
гледна точка на природозащитната наука е необходимо изготвянето на план за 
управление най-малко в следните случаи (ELLWANGER  2005):  
 

• за зони, съдържащи типове местообитания и/или видове, които са зависими от 
поддържане или ползване, 

• за зони, съдържащи типове местообитания и/или видове, които в съответната 
зона са с неблагоприятно природозащитно състояние, 

• за зони, съдържащи типове местообитания и/или видове, които вероятно няма да 
имат стабилни находища или популации в дългосрочен план, 
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• при научни природозащитни конфликти при определянето на целите в рамките 
на една зона (срв. напр. Ssymank 1997), 

• за зони, разположени във водосборни райони, за които се изготвят планове за 
управление според Рамковата директива за водите, 

• когато актуални или бъдещи планове и проекти могат да окажат влияние върху 
съответната зона (ПУ с цел избягване на конфликти/ повишаване на 
приемливостта на зоните), 

• за зони, в които има съществуващи предишни утежняващи фактори (напр. 
антропогенни намеси преди влизането в сила на Директивата за 
местообитанията, негативни въздействия в следствие на ползване), които налагат 
мерки за гарантирането на благоприятното природозащитно състояние, 

• за зони, намиращи се в гранични райони, и за чиито граничещи зони, намиращи 
се в съседна провинция или държава, се изготвят планове за управление.  

 
В обобщение може да се каже, че за по-голямата част от зоните по Натура 2000 е 

препоръчително да се изготвят планове за управление. 
Измеренията на тази задача могат да се изяснят чрез един преглед на 

предложените зони по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците. Към 
момента (юни 2005 г.) 9,3 % от сухоземната територия на Германия са предложени за 
защитени зони по Директивата за местообитанията, а 8,4 % от сухоземната територия – 
за зони по Директивата за птиците (за подробна информация вж. 
http://www.bfn.de/03/030303.htm). Поради частичното съвпадане на зоните по 
Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, зоните заемат общо 13 % от 
сухоземната територия на Германия.  
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Снимка 1: Зависими от ползване местообитания: ливади в защитена територия Хюленбухски ливади 
(защитена зона 7819-341 Източен голям Хойберг в планината Schwäbische Alb (снимка: Г. Елвангер, 
2000)  
 

Типовете местообитания в рамките на 4596-те предложени зони по Директивата 
за местообитанията (включително в рамките на 8 зони в Изключителната икономическа 
зона (ИИЗ) в акваторията) заемат обща площ от около 2,56 милиона хектара (Ssymank 
2005, BfN 2005). Това съответства на около 48 % от общата площ на всички зони по 
Директивата за местообитанията (41 % от сухоземните зони по Директивата за 
местообитанията, 60 % от акваториалните зони вкл. в ИИЗ). Най-голяма част от общата 
площ на местообитанията е заета от акваториалните (46,8 %) и горските (31,2 %) типове 
местообитания (вж. таблица 1). 
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Таблица 1: Площ в хиляди хектари и процентен дял от общата площ на типовете местообитания в 
рамките на предложените зони по Директивата за местообитанията по групи местообитания 
 
 
Групи местообитания 

            Площ 
[хиляди ха] 

Част от общата 
площ [%] 

Морски местообитания (вкл. плитчини) 1 202 46,9 

Крайбрежни местообитания 40 1,6 

Вътрешноконтинентални дюни 12 0,5 

Сладководни местообитания 169 6,6 

Ерикоидни съобщества и храсталаци 53 2,1 

Тревни съобщества 200 7,8 

Тресавища, мочурища и извори 59 2,3 

Скални местообитания и сипеи 27 1,1 

Гори 801 31,3 

Общо 2 563 100,2 

 
 

Необходимите от природозащитно-научна гледна точка минимален обхват на 
плановете за управление и необходими ресурси за тяхното изготвяне могат да бъдат 
много различни в зависимост от даденостите на отделните зони. Те зависят от една страна 
от вече наличните данни и качеството на евентуално наличните планове за ползване и 
стопанисване, а от друга страна от особеностите на самата зона. Зони, в които се среща 
само един вид или тип местообитание от интерес за Общността („single interest sites“), 
изискват по-малко ресурси от зони с многобройни видове и типове местообитания и 
свързаните често с тях конфликти между различните цели в зоните. При зоните, които 
вече са защитени територии по националното законодателство, често още с обявяването 
са изяснени целите на опазване и развитие, както и конфликтите с ползването, и е 
необходимо само допълнително идентифициране на нуждите във връзка с Натура 2000. 
В най-простия случай, както напр. в защитен участък от естествена гора без конфликти в 
ползването, може да е достатъчно само определяне на целите на опазване и развитие и 
при необходимост на първи устройствени мерки. По-големи защитени зони, които вече 
имат собствена администрация (като например националните паркове), често имат и 
готови планове за управление, които само трябва да бъдат адаптирани.  

Поради недостатъчните финансови и човешки ресурси, големия брой зони от 
Натура 2000 и заеманата от тях площ, федералните провинции трябва да поставят ясни 
приоритети по отношение на зоните/частите от зоните, които се нуждаят спешно от 
планове за управление. Особено приоритетни според Ellwanger (2005) биха могли да 
бъдат (без да са подредени по важност): 
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• зони с типове местообитания и/или видове, за които Германия носи особена 
отговорност (напр. за ендемичния вид Oenanthe conioides),  
• зони с най-важни находища на един тип местообитание и/или вид в Германия 
(напр. бивши и настоящи терени за военни учения с находища на местообитание тип 4030  
„Европейски сухи ерикоидни съобщества”), 
• зони, съдържащи приоритетни типове местообитания и/или видове, 
• зони, за които има опасност при забавяне да се стигне до изчезване/драстично 
намаляване на даден тип местообитание и/или вид със значими находища, 
• зони с предстоящи планове за тях (напр. промяна на земеделско и горскостопанско 
ползване, проекти за строеж на пътища),  
• зони с висока нужда от правна сигурност за договорни и недоговорни ползвания (в 
съчетание със заповед).  

 
Висока степен на приоритетност трябва да се даде и на зони, които се намират в 

гранично положение, когато в съседната провинция или държава се изготвя план за 
управление за тях. Този списък от приоритети обаче може да служи само като временно 
помощно средство за планиране на разпределянето на ресурси при изготвянето на 
плановете за управление. Той принципно не освобождава от необходимостта според 
гореизброените природозащитно-научни изисквания да се изготвят планове за 
управление на по-голямата част от зоните по Натура 2000.  
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Снимка 2: Сърцевинна зона без ползване в голям природозащитен проект1 Карстов район Хайнхолц: 
ветровал в букова гора (зона 4226-301 Гипсово-Карстов район при Остероде) в южните предпланински 
райони на планината Харц (снимка: Елвангер 1997)     
 

При това трябва да се вземе под внимание, че страните членки, а в Германия и 
провинциите, според чл.4 ал.4 са задължени най-късно шест години след приемането на 
зоните в списъка с територии от значение за Общността да обявят тези зони за 
„специални защитени зони”. При това страните членки установяват „приоритетите 
според важността на тези територии за опазване или възстановяване на благоприятен 
природозащитно състояние на тип естествено местообитание от Приложение I или на 
вид от Приложение II и за кохерентността на мрежата „Натура 2000“ и в светлината на 
застрашеността на тези територии от увреждане или унищожаване”. Според тези 
разпоредби необходимите природозащитни мерки трябва да бъдат определени, както и 
при необходимост плановете за управление трябва да бъдат разработени в рамките на 
този шестгодишен срок (Europäische Komission 1997).  
                                                 
1  „Голями природозащитни проекти“. Това е съществуваща от 1979 г. федерална програма за 

финансиране на опазването на големи, близки до естествените природни територии с характерни 
типове местообитания, видове и традиционни начини за ползване на ландшафта в тях. Изпълнители 
на проектите обикновено са общини, природозащитни сдружения и др. В рамките на проектите се 
правят планове за опазване и развитие и се провеждат различни мерки, както и научни изследвания. 
Площите се избират по определени критерии, като големина, представителност и др. 75 % от 
полученото финансиране може да дойде от Федерацията, а останалите от провинциите или на 
регионално ниво. Времетраенето на такъв проект може да достигне до 12 г. На тези проекти често се 
гледа като на възможност за устойчиво развитие на местен поминък в региона. За повече информация: 
http://www.bfn.de/0203_grossprojekte.html, страницата активна към 06.05.2010 г. Бел.р. 

http://www.bfn.de/0203_grossprojekte.html


 

 10

Проверката/доразработването на плановете за управление трябва да се предвиди 
в индивидуални периоди в зависимост от специфичните особености в отделните зони, 
например когато:  

 
• са получени нови данни напр. от мониторинга на местообитанията и видовете, 

които сочат към необходимост от промени в управлението или 
• са предприети или трябва да бъдат предприети промени в ползването, които 

могат да имат отрицателно въздействие върху природозащитното състояние на 
местообитанията и видовете.  

 

5   Изисквания към плановете за управление 
 
5.1 Съдържание 
 

В рамките на ирландското председателство и с подкрепата на Европейската 
комисия през октомври 1996 г. беше проведен международен семинар на тема 
планиране на управлението в зоните от Натура 2000 (Europäische Komission 1997). Една 
от целите беше да се формулира консенсус относно необходимите елементи на един 
добър план за управление, при което се получи следният резултат:  
 

• политическо изявление във връзка с чл. 6 на Директивата за местообитанията, 
• описание на зоната, вкл. анализ на предишните форми на ползване на земята, 
• описание на поставените цели вкл. краткосрочните и дългосрочните цели, 
• описание на трудностите и заинтересованите лица, които се противопоставят на  

целите, 
• списък от реалистични приложими мерки с времеви и разходен план, 
• интензивно участие на обществеността, 
• мониторинг и контрол на изпълнението. 

 
Този списък трябва да се допълва в съответствие с изходната ситуация в 

дадената зона. Доколкото при изготвянето на плана за управление няма налични 
никакви или няма достатъчно актуални данни, тогава (първоначалното) картиране на 
типовете местообитанията и местообитанията на видовете (включително на потенциала 
за развитие), както и оценката на природозащитното им състояние са друга съществена 
съставна част на плана за управление. При това трябва да се вземат под внимание 
всички значими находища на типовете местообитания и видовете, също и тези, които 
(все още) не са нанесени в стандартния формуляр. Като основа в планирането на 
мерките трябва също така да се проведе груб анализ на ситуацията с ползването в 
съответната зона и да се формулира визия за бъдещото й развитие. В рамките на тази 
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визия трябва да се представи значението на дадената зона и съотв. на принадлежащите 
й находища на типове местообитания и видове за мрежата Натура 2000.  

Освен това тази визия може да бъде от полза при разрешаването на конфликти 
между различните цели на зоната (вж. част 5.4). Под „интензивно участие на 
обществеността” (в английския текст „a detailed consultation process“) се разбира процес 
на участие, който включва процес на съгласуване на предложените мерки със 
собствениците и ползвателите, както и представянето на възможности за прилагането 
им (напр. възможности за финансиране).    

 

 

По отношение на съдържанието, 
плановете за зоните от Натура 2000 са 
сравними в много точки с така 
наречените „планове за поддръжка и 
развитие”, разработвани например за 
защитени територии по националното 
законодателство или за големи 
природозащитни  проекти

 
Снимка 3: Растителен вид, допълнително 
включен в Приложение ІІ на Директивата за 
местообитанията в хода на разширяването на ЕС 
на изток: Adenophora liliifolia (снимка: Т. Мюр, 
1993) 

 

2 (HAGIUS & 
SCHERFOSE 1999, SCHERFOSE et al. 2001 ). 
Има обаче и някои разлики. Например 
като правило при изготвянето на 
планове за поддръжка и развитие за 
защитена територия, планирането се 
прави за цялата й площ и се изследват 
цели групи видове. При плана за 
управление на една зона от Натура 2000 
трябва да се картират само  площите, 
заемани от значимите за постигането на 
целите на Директивите типове 
местообитания и видове, както и 
функционалните им взаимоотношения. 
Те могат да не обхващат всички 
участъци в площи в раниците на зоната, 
но от друга страна могат да се 
простират и извън нея. При видовете 
пък фокусът е върху видовете от 
Приложения ІІ и ІV (при наличие на 
ползване и Приложение V), както и 
върху характерните видове за 
съответните типове местообитания. При 
                                                 
2 Виж Бел.р. 1.  
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планирането на управлението и 
опазването на предложените зони от 
Натура 2000 трябва да се вземат под 
внимание и местообитанията и 
видовете, добавени в приложенията 

след разширяването на ЕС на изток (вж. 
BALZER, SCHRÖDER & SSYMANK 2004, 
BALZER et al. 2004, PETERSEN & 
ELLWANGER 2005 ). 



 

5.2   Методика на картиране и оценяване 
 
Необходимите за плана за управление данни за наличието на типовете 

местообитания и видовете могат да бъдат от полза и за мониторинга по чл. 11 и за 
задължението за докладване по чл. 17, както и за оценяването на планове и проекти в 
рамките на оценка за съвместимост по чл. 6 на Директивата за местообитанията. 
Предпоставката за това е, при събирането на данните за плановете за управление да се 
осъществи съгласуване на методиката за картиране и оценяване с вече разработените 
предложения за мониторинг и задълженията за докладване.  

Отговорните институции на провинциите в сътрудничество с Федералната 
служба за защита на природата създадоха работен кръг „Мониторинг и задължения за 
докладване”, чиито седем работни групи разработват препоръки за инвентаризирането 
и оценяването на природозащитното състояние на всички местообитания и видове. 
Резултатите за видовете (NEUKIRCHEN et al. 2005), както и за тревните съобщества 
(DOERPINGHAUS et al. 2003 ), горските местообитания (BURKHARDT et al. 2004 ) и водните 
местообитания (SCHOKNECHT et al. 2004 ) вече за изготвени и са публикувани на 
интернет страницата на Федералната служба за защита на природата 
(http://www.bfn.de/03/030306.htm). Скоро ще са достъпни и схемите за оценяване на 
местообитанията на моретата и крайбрежията, на тресавищата и ерикоидните 
съобщества (DRACHENFELS et al. в печат), както и на скалните местообитания. Част от 
провинциите използват тези схеми за оценка с индивидуално адаптиране, а други 
провинции са изготвили отделни собствени схеми, напр. Баден-Вюртемберг 
(LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG 2003). 

При актуално картиране на зони от Натура 2000, което като правило се 
осъществява в мащаб 1:10 000 или по-точен, бяха установени отчасти неблагоприятни 
граници на зоните, които например преминават през отделни участъци от 
местообитания или местообитания на видове. Също така важни части от местообитания 
на видове се намират извън границите на зоните. Причина за това често са непълни, 
неточни или остарели данни, които са в основата на предложенията за зоните или по-
едрият мащаб (предимно 1:25 000) при определянето на границите на зоните. При 
конкретизирането на границите на ниво парцели е необходимо съответните обекти на 
опазване да бъдат включени възможно най-пълно в на границите на зоните. В по-
сложните случаи трябва да се осъществи и корекция на границите на зоната.  

По отношение на методиката за оценяване на природозащитното състояние 
определянето на оценъчни единици (полигони) е от особено голямо значение. Парцели 
или участъци с различно природозащитно състояние не бива да бъдат обединявани, за 
да не се получи осреднена стойност на природозащитното състояние, която е 
безполезна при докладването и планиране на управлението. Така за разлика от подхода 
при предлагането на зоните за включване в списъка от интерес за Общността (където 
основният принцип е пълно предлагане на един тип местообитание), за оценката на 
комплексни типове местообитания, напр. естуари, гори или големи водоеми, е важно да 
се разделят участъците с различно природозащитно състояние. Това е особено трудно 

 

http://www.bfn.de/03/030306.htm


 

при горски комплекси, при които наличието на различни стадии на развитие на гората 
се включва в оценката. Оценъчните единици трябва да имат еднакви условия (един и 
същи условия на средата, тип почва и растително съобщество). Идентифицираните 
оценъчни единици трябва да се документират (напр. в приложение към плана за 
управление), тъй като в противен случай не са възможни повторни оценявания, напр. на 
ефекта от проведените управленски мерки.  

 
 
5.3   Цели на опазване и развитие 
 
Под понятието „опазване” или „съхранение“ в Директивата за местообитанията 

според чл. 1, буква „а” се разбират серия мерки, необходими за поддържане или 
възстановяване на природните местообитания и популациите на диви животински и 
растителни видове в благоприятно природозащитно състояние. Освен опазване в 
смисъл на статукво (запазване на съществуващото състояние) тук изрично се включват 
и мерки за развитието. Съответно в рамките на един план за управление трябва да се 
формулират не само целите на опазването, но и целите на развитието.  

Като правило в заповедите за обявяване на защитени зони целите на опазване и 
развитие се формулират само най-общо. Например една такава обща цел на опазване 
може да бъде „Опазване, съотв. ако в момента това не е гарантирано, възстановяване на 
благоприятното природозащитно състояние на всички срещащи се в територията 
природни местообитания от значение за Общността според Приложение І на Директива 
92/43/ЕИО”. Следва назоваването на типовете местообитания, открити в съответната 
зона.  

За изготвянето на един план за управление такива общо формулирани цели на 
опазване и развитие не са достатъчни, а се нуждаят от конкретизиране според 
специфичните особености на зоната. Това важи и за оценката за съвместимост според 
Директивата за местообитанията, както показва правораздавателната практика (срв. 
т.нар. „Дело Долен Мозел3”). Специфичните за дадена зона цели на опазване и 
развитие напр. за местообитание тип 9180 „Гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и 
стръмни склонове” биха могли да са следните:  
 

• опазване на богатите на структури гори върху сипеи и стръмни склонове,  в 
близки до естествените строеж и възрастова структура, както и на естествения 
видов състав на дърветата, 

• гарантиране на естествената динамика на гората, както и на нейното 
месторастене 

• опазване и гарантиране на наличието на голямо количество стара и мъртва 
дървесина и на всички дървета с хралупи като основа за наличието на прилепи 

                                                 
3 Присъда на Федералния административен съд от 1.04.2004 - 4 C 2. 03, за разяснения виж 

BERNOTAT (2005, в настоящия брой).Бел.р.   

 



 

или на видове, хранещи се с дървесина или с мъртва дървесина, както и на 
дърветата с големи гнезда, 

• опазване на характерния видов състав на растителните и животинските 
съобщества.  

 
В границите на една зона според Директивата за местообитанията целите на 

опазване и развитие при необходимост могат да бъдат пространствено определени. 
Решаващо при това е актуалното състояние, както и потенциалът за развитие на 
отделните участъци. При целите на развитието обаче трябва по възможност да не се 
прави твърде тясно пространствено разграничаване на отделни парцели, например с 
цел по-добре да се отговори на социално-икономическите интереси на засегнатите 
собственици и ползватели на земята.    

 
5.4   Разрешаване на конфликти между различните природозащитни цели 
 
Във връзка с поставянето на цели на опазване и развитие може да се стигне до 

конфликти между целите, свързани с различните природозащитни изисквания. Тези 
конфликти трябва да се разрешат чрез плана за управление. Например участъци от една 
зона по Натура 2000 могат да са подходящи за развитието на различни типове 
местообитания или местообитания на видове от Приложение ІІ или пък да са от 
особено значение за други местообитания и видове, които не са включени в 
приложенията на Директивата за местообитанията. Редица местообитания от 
Приложение І могат в зависимост от полаганите грижи, интензивността на ползване 
или сукцесията да преминават един в друг (срв. напр. таблицата в Ssymank 1997). Също 
така целта „опазване на процесите” може да бъде в конфликт с опазването на 
определени типове местообитания или местообитания на видове, когато става дума за 
местообитания, чието опазване предполага определен вид ползване или грижи. 
Следователно в планирането на управлението трябва да се включат и природозащитни 
цели, които не са непосредствено необходими за прилагането на Директивата за 
местообитанията и Директивата за птиците.  

Принципно обаче чрез внасянето на предложения за зоните се поставя 
задължителна цел за опазване на местообитанията и местообитанията на видовете, 
доколкото те са в значима наличност в съответната зона. Общата площ на един тип 
местообитание или местообитание на вид в една предложена зона би трябвало по 
правило да се опазва в границите на съответната зона. Това важи и за местообитанията, 
които в следствие на естествената сукцесия могат да преминат в друг тип 
местообитание, както например местообитанията тип 4030 „Европейски сухи 
ерикоидни съобщества” или тип 6210 „Полуестествени сухи тревни и храстови 
съобщества върху варовик” могат да преминат в горски местообитания или пък 
местообитанието 9170 „Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum” върху 
вторични терени може да премине в 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum”. 

 



 

Това във всеки случай не изключва възможността да се даде предимство на 
опазването на едно местообитание за сметка на опазването на друго. Например е 
възможно да не се осъществи опазване на участъци от един тип местообитание със 
съвсем малка площ, когато необходимите ресурси за опазването им не са в 
съответствие с планираните ресурси, не става въпрос за особено значимо находище 
(напр. по отношение на особености, видов състав или свързваща функция) и няма 
възможности за развитие. В такива случаи обаче трябва да се подхожда по-скоро 
рестриктивно, тъй като в предложената зона в нормалния случай трябва да се запази 
обявеният състав на зоната. Най-малкото при голяма площ или важно находище на 
едно местообитание не може да се допусне отклонение в поставянето на целите във 
връзка с опазването или по-нататъшното развитие на типа местообитание. Например не 
би било нито приемливо, нито пък в съгласие с Директивата да се предвижда целта 
„опазване на процесите (т.е. целта да е опазване на сукцесията)” за големи площи от 
ерикоидните съобщества (местообитание 4030), които след прекратяването на военното 
ползване се захрастяват и могат да се превърнат в гори, с цел да се избегнат разходите 
за поддържането на ерикоидните съобщества.  

 
5.5   Допускане на динамични процеси 

 
При много типове местообитания и местообитания на видове от съществено 

значение за опазването им е адекватното земеделско или горскостопанско ползване. 
Същевременно е неизбежна промяната на природозащитното състояние на отделни 
участъци в следствие на стопанската дейност. Например според документа, приет от 
Работната група по природозащита на провинциите (LANA) и Горскостопанската 
общност на провинциите и федерацията, близкото до естественото, опазващо почвите и 
дървостоя горско стопанство не оказва отрицателно влияние в горите, доколкото в 
оценъчните формуляри не се посочва друго. Но стопанскии дейности, в следствие на 
които типичният за местообитанието вътрешен горски климат се променя значително в 
отрицателна посока, могат да имат силни въздействия и съответно не са допустими 
(BURKHARDT et al. 2004 , http://www.bfn.de/03/030306.htm).  

Според препоръките на Европейската комисия горскостопанското ползване на 
зони от Натура 2000 е допустимо, „когато приложените горскостопански мерки не 
водят до влошаване на природозащитното състояние на местообитанията и 
местообитанията на видовете, и когато не са в противоречие с основните принципи на 
опазване на съответната страна-членка” (Europäische Komission 2003: 34). 

Дори и при щадящи методи на ползване, динамиката на горския растеж – 
особено преминаването между различните фази на развитие на гората – трябва да се 
вземе под внимание в планирането на управлението. Природозащитното състояние на 
отделни участъци може да се подобри (напр. чрез застаряване на гората, запазване на 
мъртвата дървесина), но и да се влоши (напр. чрез прекалено отстраняване на мъртва 
дървесина). Общата площ на един тип местообитание с природозащитно състояние А 

 

http://www.bfn.de/03/030306.htm


 

и В обаче трябва да остане стабилна или да се увеличи в средносрочен план в рамките 
на дадената зона по Директивата за местообитанията.  

Същото важи и за земи със селскостопанско ползване, като в този случай става 
въпрос по-скоро за краткосрочни изменения. От такива динамични процеси произлиза 
един спектър на възможни действия, който може да се използва при съгласуването на 
плана за управление с ползвателите и собствениците на земята и прилагането му, напр. 
за да се отговори на социално-икономически интереси, доколкото целите на опазване и 
развитие не се застрашават от това. Този спектър се увеличава с по-голямата площ на 
зоната.  

 
5.6   Процес на обществено участие  
 
За успешното и ефективно прилагане на природозащитните мерки от решаващо 

значение е те да се приемат в достатъчна степен от обществеността на локално ниво. 
Проблемите с приемливостта често се основават на недостатъчна информираност и 
комуникация, както и на липса на знания (напр. LUZ 1994, SCHERFOSE & STEER 1998, 
WENDLER & JESSEL 2005). Особено голямо значение за приемането има възможността за 
въвличане на засегнатите страни ((BNL 1995 1995).  

В изготвянето на планове за управление за зони от Натура 2000 все повече се 
включват процедури, които разкриват възможности за обществено участие още на 
съвсем ранен етап (напр. LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG 

2003, IHL et al. 2005 ). Конкретните форми на процедурата за участие са доста различни 
по отношение на времевата рамка и интензивността. Важно е обаче, чрез всички такива 
процедури да се гарантира провеждането на непрекъснат и ефективен диалог и обмен 
на информация. Освен това те от една страна трябва да се провеждат по възможно най-
отворен начин по отношение на резултатите, но от друга страна някои основни точки 
като например общите цели на опазване за срещащите се в съответната зона 
местообитания и видове не могат да подлежат на преговори. За да се отстрани този 
източник на напрежение, процесът на участие трябва да започне възможно най-рано и 
да се характеризира с максимална прозрачност и честност, за да се предотврати 
създаването на неизпълними очаквания.  

На много места (например при големи природозащитни  проекти4) се предлага и 
вече успешно се практикува създаването на придружаващи работни кръгове или 
контролен съвет с участието на всички засегнати институции, организации и общности 
(природозащита, земеделие, горско стопанство, туризъм и т.н.) (вж. BDLA 2004, KAISER 

2004, LANDESANSTALT FÜR UMWELTSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG 2003, SCHERFOSE & 
STEER 1998). При това трябва текучеството на персонала да се намали до минимална 
степен, за да могат участниците да се запознаят лично едни с други и да могат да 
разберат начините на мислене и интересите на отсрещната страна. Например в Баден-
Вюртемберг се назначава специален служител, който ръководи процеса на планиране 

                                                 
4 Виж Бел.р. 1. 

 



 

на управлението. Той има задължението на координира процеса и да функционира като 
лице за контакти с участващите в процеса институции, организации, собственици, 
ползватели и други заинтересовани страни (OSSENDORF & MARX 2005 ). Подобна 
концепция вече се прилага и във Франция (WENDLER & JESSEL 2005 ). 

Трябва да се осигури непрекъснато наблюдение на зоните от Натура 2000 по 
възможност и след изготвянето на плановете за управление и прилагането на първите 
мерки. За тази цел могат да бъдат ползвани природозащитни организации или 
специално назначени служители (напр. вж. FROBEL 2005 за ситуацията в Бавария). Като 
наблюдатели-отговорници на зоната могат да действат напр. членове на 
природозащитни организации, организации за поддържане на ландшафта или други 
организации, както и служители на отговорните институции, доколкото те разполагат 
от една страна с необходимите познания и от друга са уважавани от местното 
население.  

Важна задача в процеса на участие представлява и модерирането, напр. на 
работните групи. Тази задача може да се възложи на специален служител или на друг 
човек, като при това е от значение той да има опит както в модерирането, така и в 
природозащитното планиране (напр. BDLA 2004, KAISER 2004 ). Особено за 
разрешаването на възникващи по време на процеса на планиране конфликти често се 
предлагат процеси на посредничество, т.е. преговори при конфликти чрез въвличане на 
неутрално трето лице (напр. GARBE et al. 2005, KRÜGER 1999 ). Използването на този 
инструмент е зависимо от определени предпоставки (вж. KRÜGER 1999 ) и дали ще се 
приложи, се решава в зависимост от специфичните рамкови условия в съответната зона 
от Натура 2000 (за разрешаване на конфликти без посредничество вж. KAISER 2004 ). 

 
6   Поглед напред 
 
Провинциите в Германия минаха по различни пътища, за да напреднат с 

управлението на защитените зони по Директивата за местообитанията. Някои 
провинции първо разработват концепции за единен подход при изготвянето на 
плановете за управление, други започват директно с разработването на тестови или 
примерни планове за управление за избрани зони. За трети провинции на първо място 
стои първоначалното картиране на типовете местообитания и видовете в рамките на 
зоните по Директивата за местообитанията и по тази причина основаното на него 
управленско планиране е още в самото си начало. Настоящите статии в този сборник 
съдържат преглед на актуалната ситуация на управленското планиране в общо осем 
провинции в Германия и в избрани страни членки на ЕС. В Бавария вече са разработени 
голям брой планове за управление, но за съжаление засега все още няма публикации за 
събрания в този процес опит.  

Като предпоставки за успешното осъществяване на управлението в зоните от 
Натура 2000 в Германия могат да се обобщят следните стъпки: 

 

 



 

• приключване на процеса по внасяне на предложенията за зоните (допълнителни 
предложения за зоните за птиците, пълно изготвяне на списъците на общността, 
правна сигурност), 

• бързо приключване на първоначалното картиране на срещащите се в зоните 
типове местообитания и видове, включително видовете от Приложение ІV, 

• изготвяне на планове за управление, за да се достигне необходимата 
прозрачност за стопанисването или за ползвателите и притежателите на земите, 

• използване на синергии чрез съгласуване с други инструменти за планиране като 
например планове за управление според Рамковата директива за водите или 
лесоустройствените планове, 

• повишаване на приемливостта на мрежата Натура 2000,  
• изясняване/ организиране на начините за финансиране и финансово подпомагане 

на Натура 2000. 
 

Осъществяването на европейската екологична мрежа в края на краищата ще 
бъде успешно само, ако планирането на управлението, осигуряването на необходимите 
инструменти за финансиране и правната сигурност на зоните вървят ръка за ръка и 
никой от тези три елемента не остане пренебрегнат.  
 

 
Обобщение 

 
След приключването на процеса по внасяне на предложенията за зоните по 

Натура 2000, тяхното управление представлява един от най-важните по-нататъшни 
етапи в прилагането на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците. В 
настоящата статия са формулирани изискванията към управлението на зоните от 
федерална гледна точка, като планът за управление на зоните по Директивата за 
местообитанията стои на предна позиция като инструмент. Представена е накратко 
правната основа за управлението на зоните. Назовават се природозащитно-научни 
причини за и приоритети в разработването на плановете за управление. Скицирани са 
най-важните точки от съдържанието на плановете за управление, като някои основни 
елементи са разгледани по-подробно, например методиката на картиране и 
оценяването, целите на опазване и развитие, справянето с конфликтите между целите и 
процесът на обществено участие.  
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