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I. ОБЩА ЧАСТ 
 
 

i. Увод          
  

 
Природозащитното право на Европейския съюз се основава на две Директиви: 

Директивата за птиците от 1979 г. (79/409/ЕЕС) и Директивата за местообитанията от 1992 
г. (92/43/ЕЕС). Най-важната цел на тези две Директиви е обявяването и трайното 
осигуряване на мрежа от специални защитени зони. Тази система от защитени зони носи 
името НАТУРА 2000.  

Мерките, които според чл. 2, т. 2 на Директивата за местообитанията трябва да бъдат 
взети, „целят да съхранят или възстановят до благоприятно природозащитно състояние  
природните местообитания и видовете диви животни и растения, които са от интерес за 
Общността.” 

Природозащитното състояние на едно природно местообитание се счита за 
“благоприятно”, ако: 

‐ неговият естествен ареал, както и площите, които то заема в този ареал, са 
постоянни или се разширяват и 

‐ са налице специфичната структура и функции, необходими за дългосрочното му по-
нататъшно съществуване, и вероятно ще продължават да са налични в обозримо 
бъдеще и 

‐ Природозащитното състояние на характерните за него видове е благоприятно.  
 

Природозащитното състояние на един растителен или животински вид се счита за 
“благоприятно”, ако: 

‐ въз основа на данните за динамиката на популацията на вида може да се приеме, 
че този вид е жизнеспособен елемент на природното местообитание и ще продължи 
да бъде такъв в дългосрочен аспект и 

‐ естественият район на разпространение на този вид нито намалява, нито е 
вероятно да намалее в обозримо бъдеще и  

‐ съществува, и вероятно ще продължи да съществува достатъчно голямо 
местообитание за запазване на популациите в дългосрочен аспект.  

 

Понятието „природозащитно състояние” на едно природно местообитание обхваща 
всички фактори, които могат да окажат дългосрочно влияние върху естественото му 
разпространение, структура и функции, както и върху оцеляването на характерните за него 
видове. Това определение трябва да се има пред вид както при промени, планове и 
проекти и свързаните с тях възможни действия в зони от НАТУРА 2000, така и при 
разработването и прилагането на планове за поддържане и развитие за тези зони.  
 

При планове и проекти, които ще се осъществяват извън зони от НАТУРА 2000, също 
трябва да се има пред вид, че те могат да окажат въздействие върху НАТУРА 2000 зоните 
и намиращите се в тях местообитания и видове. Така например, внасяне на вредни 
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вещества по въздушен път, шумови замърсявания, емисии на хранителни вещества или на 
препарати за растителна защита (чиито източник са инвестиционни намерения, 
осъществявани извън границите на зоната. Бел.р.) могат да повлияят на благоприятното 
природозащитно състояние.  
 

Според Директивата за местообитанията важни са само значителните въздействия 
върху целите на опазване. От една страна, самостоятелно извършвани действия могат да 
повлияят значително. От друга обаче няколко действия, които поотделно имат 
незначително въздействие, могат взаимно да се подсилят и да доведат до значително 
въздействие („кумулативен ефект ”).  
 

Освен изискванията, които произлизат от Директивата за местообитанията, 
трябва да се имат пред вид и другите законови норми, засягащи съответните 
природните местообитания (напр. опазване по реда на чл. 24а от Закона за опазване 
на природата или чл. 30 от Закона за горите на провинцията1).  
 

По отношение на въздействието, което оказват върху природозащитното състояние на 
дадено местообитание или даден негов вид, могат да бъдат обособени следните три 
категории действия: 

‐ такива, които по принцип не представляват значително въздействие,  

‐ такива, които могат да окажат значително въздействие и 

‐ такива, които са важни за опазването (мерки за опазване).  

 

В глави II и III на този материал ще бъдат разгледани примерни действия за всяка една 
от изброените три категории за отделните типове местообитания и видове.  
 

Значително въздействие е налице, когато отделни фактори на средата (напр. 
биотични или абиотични фактори и тяхното взаимодействие) биват повлияни така, че да 
бъдат нарушени функциите на системата или да намалее числеността на видовете. 
Въздействията са значителни, когато – чрез директни (на съответната площ) или 
индиректни (в съседство) действия – функциите на местообитанието или на 
местообитанието на вида бъдат така ограничени или нарушени в широк обхват и/или 
трайно, че целите на опазване не могат да бъдат постигнати в дългосрочен план. Колкото 
по-значимо от консервационна гледна точка или чувствително е дадено местообитание или 
местообитание на вид (напр. приоритетни типове местообитания и/или видове), толкова 
по-голяма трябва да е вероятността, въздействията върху него да се оценят като 
значителни.  
 

Под мерки за опазване се посочват такива примерни мерки, които следва да 
предотвратят влошаване на досегашното качество на докладваните пред ЕК 
местообитания (типове местообитания и местообитания на видове). Мерки, които 
произлизат от целите на опазване, не могат да бъдат изискани от собственика или 
ползувателя без компенсации.   2
 

                                                 
1  Тук се има пред вид законодателството на провинция Баден-Вюртемберг. Бел.р. 
2  Това изречение не следва директно от Директивата за местообитанията и не важи за България. Бел.р. 
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В глави II и III се посочват и възможни мерки за развитие, които могат да допринесат 
за подобряване на качеството на местообитанието. Такива мерки не могат да бъдат 
изисквани от собственика или ползувателя без компенсации и се прилагат на доброволна 
или договорна основа.  
 

Посочените в следващите редове действия, които принципно не представляват или 
могат и да представляват значително въздействие, следва да послужат като ръководство и 
помощно средство за планиране в работата на общини, държавни институции, съюзи, 
ползватели (селско и горско стопанство, рибарство), консултантски фирми, но и на 
стопански предприятия, занаятчийски сдружения, частни лица и др. Описанията се отнасят 
винаги за съответния тип местообитание или местообитание на вид, и следователно не са 
насочени нито към определена площ (в смисъла на една НАТУРА 2000 зона), нито към 
един обект (обект в смисъла на един конкретен пространствен план или инвестиционно 
намерение). Дава се дефиниция на това, кои възможни мерки и действия могат и кои не 
могат до доведат до значително въздействие върху типа местообитание или 
местообитание на вид, независимо от локалните или регионални особености.  
 

По този начин става принципно възможно дадени обектни планове и проекти да бъдат 
предварително преценени от гледна точка на това, доколко въздействието им ще бъде 
незначително по отношение на целите на опазване или пък ще наложат провеждането на 
оценка за съвместимост по чл. 6, т. 3 на Директивата за местообитанията въз основа на 
възможни значителни и трайни въздействия. По-детайлни определения във връзка с 
оценката за съвместимостта се съдържат в административната разпоредба (VwV) Натура 
2000 от 16.07.2001, ГАБИ, стр. 891 и следващите3.  
 

ii. Обичайни примери за незначителни въздействия в Натура 
2000-зони  

 

 На преден план в Директивите за местообитанията и птиците е опазването на 
определени типове местообитания и видове. Съответните конкретни цели на опазване 
също произлизат от основните цели на Директивите. Всички намерения, планове и 
ползвания трябва да бъдат оценявани от тази гледна точка. За това не съществуват 
генерални забрани за определени проекти и ползвания. От значение е много повече, дали 
намерението, планът или ползването могат да окажат значително въздействие върху 
съответното местообитание или местообитание на вида, който следва да бъдат опазвани. 
Заедно с това важи и следното: Всички планове, съгласувания и други разрешителни, 
които способстват за опазване на съществуването (на популации, находища и др. Бел.р.), 
остават незасегнати.  

 

 На тази основа по-долу ще бъдат изброени примерни намерения и ползвания, които 
принципно не представляват значителни въздействия върху целите на опазване (сравни 
също и административната разпоредба Натура 2000, 4.1, т.2, 5.1.2 и 5.1.3): 
 

                                                 
3  Има се пред вид административна разпоредва в провинция Баден-Вюртемберг. Бел.р.  
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‐ Съобразено с изискванията4 селскостопанско ползване. Доколкото то засяга типове 
местообитания и местообитания на видове, значително въздействие липсва само 
при положение, че пасищата и ливадите не се разорават, досегашното ползване в 
общи линии се запазва и не настъпва дълготрайна и съществена интензификация  

‐ Природосъобразно стопанисване на горите 

‐ Първични залесявания и голи сечи в зони от НАТУРА 2000, ако типове 
местообитания и местообитания на видове, посочени в Директивата за 
местообитанията, не се засягат пряко 

‐ Варуване с цел опазване на почвите въз основа на експертиза на горската 
администарция, доколкото чрез тази мярка нивата на pH не бъдат завишени над 
типичните за местността (Изключение: Находища на видовете от Директивата за 
местообитанията 1386 Buxbaumia viridis и 1381 Dicranum viride) 

‐ Подходяща употреба на средства за растителна защита на места, предназначени и 
използвани за съхранение на дървен материал 

‐ Лов и риболов по реда на съответните закони 

‐ Мерки, които налагат изключение по реда на чл. 3, т. 4 на Наредбата за торенето 
или освобождаване по реда на чл. 10 на Наредбата за защитените територии и 
компенсациите5, освен в случаите, когато тези мерки засягат непосредствено 
местообитания или местообитания на видове от Директивата за местообитанията 

‐ Строеж, разширяване или поддръжка на колоездачни или пешеходни маршрути, 
както и на селскостопански (черни) пътища в границите на Натура 2000-зона, освен 
в случаите, когато тези мерки засягат непосредствено местообитания или 
местообитания на видове от Директивата за местообитанията 

‐ Мерки за строеж на горски пътища под контрола на горската администрация, 
доколкото не се стига до прекомерно разработване на местността и се използват 
само материали, съобразени с местообитанията; това не се отнася за строителство 
на нови горски пътища в границите на местообитания или местообитания на видове 
с площ под 50 ха.  

‐ Мерки за природосъобразна поддръжка на водни тела, канали и диги 

‐ Мерки за природосъобразно разширяване на малки езера или малки по площ и 
природосъобразни преустройства на зауствания на потоци и канали (чл. 31, т. 3, 
номер 1 на Закона за водното стопанство).  

‐ Поддръжка на дренажи 

‐ Строеж и експлоатация на измервателни станции за водите 

‐ Насърчавани намерения в извънградска среда по реда на чл. 35, т.4 на 
Строителния закон 

‐ Привилегировани намерения в извънградска среда по реда на чл. 35, т. 1, номер 1 и 
2 на Строителния закон в пространствена връзка с двор (с или без жилищни сгради) 
на селско, горско или рибовъдно стопанско предприятие или градинарско 

                                                 
4  Принципните изисквания на селскостопанските ползвания. Бел.р.  
5  на провинция Баден-Вюртемберг. Бел.р. 
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предприятие, както и селскостопански постройки (напр. обори), задължително 
необходими за поддържане на екстензивното ползване на пасища и ливади 

‐ Намерения, не изискващи процедура, по реда на чл. 50, т. 1 от Наредбата за 
строителството на провинцията (напр. селскостопански бараки до 70 кв.м. и 5 м 
височина). Това не важи за намерения в извънградска среда по реда на номера 3, 
24, 26, 27, 29, 31, 38 до 42 и 67 от Приложение към чл. 50, т. 1 от Наредбата за 
строителството на провинцията (напр. парници, съоръжения за третиране на 
отпадни води, строителни съоръжения, подлежащи на контрола на водното 
стопанство, съдове за съхранение на газ и ферментиращи материали, съдове за 
съхранение на застрашаващи водите вещества, насипи и изкопи), когато тези мерки 
засягат непосредствено местообитания или местообитания на видове от 
Директивата за местообитанията 

‐ Затваряне на дупки в застрояването в градска среда по реда на чл. 34 от 
Строителния закон  

‐ Промени на сгради, не изискващи процедура, в границите на НАТУРА 2000 зони, с 
изключение на случите, когато се засягат непосредствено местообитания на видове 

‐ Мерки, които служат за поддръжка и осигуряване на безопасността на напр. 
транспортни пътища, проводи, съоръжения за напояване и др.  

‐ Мерки за разширяване и допълване на съществуващи транспортни пътища, 
предимно върху площите, принадлежащи към пътищата, с изключение на случите, 
когато се застрояват непосредствено природни местообитания и местообитания на 
видове 

‐ Стени и диги за шумозащита покрай пътища и железопътни релси, с изключение на 
случите, когато се застрояват непосредствено местообитания на видове 

‐ Преместване на тръбопроводи за водоснабдяване или отвеждане на отпадни води, 
или други проводи, когато това преместване се осъществява в границите на или 
покрай пътища и шосета, с изключение на случите, когато се засягат 
непосредствено природно местообитания и местообитания на видове 

‐ Дейности, свързани със свободното време, доколкото те са съвместими с целите на 
поддържане и опазване на типовете природни местообитания и местообитания на 
видове или не са ограничени от законови норми или особени споразумения (напр. 
ред за влизането в защитени територии, маршрути за катерене). Разновидност са  
места за изкарване на сушата и пускане на вода на канута, с изключение на 
случите, когато се засягат непосредствено природни местообитания и 
местообитания на видове. 

 

iii. Примери за възможни значителни въздействия върху 
местообитания и местообитания на видове 

 

 Възможни значителни въздействия могат да настъпят в следствие на действия и 
мерки, които влияят директно върху природното местообитание или местообитанието на 
вида или пък в следствие на такива мерки, които се случват в съседство на 
местообитанията (индиректни въздействия). Директно отразяващите се действия могат да 
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засегнат всички или голяма част от местообитанията. За такива мерки, възможността за 
значително въздействие трябва да бъде проверена във всеки отделен случай, при което се 
вземат пред вид и условията на средата.  

 

 В следващите редове са изброени примерни намерения и ползвания, които – при 
условие, че се проверява всеки отделен случай – могат до доведат до значителни 
въздействия върху целите на опазване.  

 

 Чрез директно действие: 

 За всички местообитания: 

‐ Застрояване (напр. създаване на индустриални зони, строителство на пътища, 
строителство на железопътни трасета) 

‐ Прекъсване на свързаността на елементите на ландшафта/фрагментация (напр. 
строителство на пътища, железопътни трасета, канали) 

‐ Промяна на релефа (напр. запълване, моделиране, почвени мелиорации, 
строителство на голф игрища) 

‐ Добив на материали (напр. добив на инертни материали, разкриване на кариери) 

‐ Промени във водния баланс (напр. промени в течащи води, отклоняване на води за 
питейни и други потребителски нужди, създаване на нови и разширение на съществуващи 
дренажи), които значително въздействат върху целите на опазване. 

 

Специално за местообитания в откритите пространства: 

‐ Употреба на тор в количества, които значително въздействат върху целите на 
опазване на местообитанията 

‐ Употреба на средства за растителна защита, които значително въздействат върху 
целите на опазване на местообитанията 

‐ Разпръскване/депозиране на недостатъчно пречистени отпадни води, тиня от 
пречиствателни станции 

‐ Промяна на ползванията (напр. разораване, първично залесяване, създаване на 
дивечови ниви) 

‐ Интензификация на ползванията (напр. увеличаване честотата на косене на ливади, 
увеличаване гъстотата на пашуващите животни) 

‐ Наслояване на остатъчен дървен материал след сечите, складиране на дървен 
материал върху малки по площ местообитания или местообитания на видове и 
складиране на дървен материал във води 

‐ Наслояване на остатъчния материал след орязване на дървета и храсти, градински 
отпадни материали 

‐ Създаване на места за хранене на дивеч, когато това може да доведе до 
значителни въздействия върху целите на опазване 
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‐ Построяване на съоръжения за упражняване на лов в чувствителни към утъпкване и 
към внасяне на хранителни вещества местообитания (напр. в пресъхнали участъци 
на неподвижни водни басейни, блата, ливади за производство на слама6, варовити 
извори). 

 

Специално за горски местообитания  

‐ Голи сечи, изискващи разрешителни по реда на закона за горите на провинцията 
(чл. 15)7 

‐ Строителство на нови пътища в природни местообитания или местообитания на 
видове с площ по-малка от 50 ха 

‐ Мелиорационни мерки като пълно разораване с цел създаване на култури или 
отводняване на природни местообитания или местообитания на видове, за които е 
типично високо ниво на подпочвените води 

‐ Торене 

‐ Внасяне на дървесни видове, нетипични за местообитанието в значителни 
количества. Преценката на значителните количества се извършва от горската 
администрация, вземайки пред вид местоположението и бъдещия състав на гората 

‐ Употреба на препарати за растителна защита на големи площи, освен в случаите, 
когато става дума за сериозна заплаха и последно възможно средство за защита на 
гората и нейното подмладяване на основание лесовъдска експертиза. Последното 
не важи, ако чрез употребата на препаратите се стигне до значително въздействие 
върху природозащитното състояние на видове от Приложение 2.  

‐ Неправомерно използване на извличаща техника (особено в гори с високи 
подпочвени води) 

‐ утъпкване на почвата на големи площи в следствие на преминаване с коли  

‐ Много висока гъстота на дивеча 

‐ Превръщане на гората (безсрочно превръщане в друг вид ползване). 

 

Чрез индиректни действия: 

За всички местообитания: 

‐ Внасяне на хранителни вещества или вещества за растителна защита от съседни 
селскостопански площи, които значително въздействат върху целите на опазване 

‐ Шумово натоварване от околността особено при видове, чувствителни към 
обезпокояване 

                                                 
6  Ливади за производство на слама – традиционна форма на ползване на влажни ливади в Германия (особено в 
предпланините на Алпите), които не са подходящи за производство на сено за изхранване на добитъка. Косят се през есента, 
когато повечето тревни видове на влажните ливади са израсли високо и са образували суха слама, която се използва за 
постелка на обора. Възниква като форма на ползване още през Средновековието, но най-силно се развива през 19ти век, 
когато започва целогодишното гледане на добитък в закрити помещения. Към края на 60те години на 19 в. този тип ползване 
почва да изчезва. Бел.р. 
7  Чл. 15, ал. 3 на Закона за горите на провинцията казва, че всички голи сечи на площ по-голяма един хектар 
изискват разрешение на лесничейството. Бел.р. 
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‐ Изкуствено осветление при типове местообитания с находища на нощно активни 
видове 

‐ Затопляне на води с наличие на видове, чувствителни към затопляне. 

Във всеки отделен случай, значителността на въздействията зависи още и от следните 
критерии: площно измерение на въздействието, продължителност на действието, сезон и 
обремененост (натовареност) от предишни въздействия. Това ще бъде разяснено със 
следващите примери. 

 

 

 

 

 

Пример 

Внасяне на хранителни вещества в приоритетен тип местообитание „6230 – Богати 
на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините” 

Пашуването на стада овце води до обогатяване на площите с хранителни вещества. 
Следователно, отрицателните последствия следва да се сметнат за значителни при 
малки по площ картълови съобщества, докато при обширни и свързани по между си 
територии, временната паша на овце не представлява значително въздействие. 

Пример  

Рекреационни дейности I 

В наши дни, рекреационните дейности представляват натоварване за много 
местообитания и водят до необходимост от разработване на концепции за 
управление и насочване на туристопотока. За екосистемата течащи води 
например, кану-спортът може да означава значително въздействие чрез 
нанасяне на механични щети на водната и крайбрежната растителност, както и 
на значителни вреди на гнездящите птици (напр. земеродно рибарче, наземно 
гнездящите (в чакъл и между камъни) и на няколко вида, живеещи в тръстиката). 
За да се изключат въздействия, е необходимо разработването и въвеждането на 
пространствени и времеви ограничения на достъпа за туристи (напр. затваряне 
на някои участъци с чувствителна подводна и/или брегова растителност, на 
съответни участъци по време на гнезденето на чувствителни видове птици).  
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Някои от посочените по-горе въздействия ще бъдат споменати още веднъж изрично в 
таблиците на глави II и III, в случите, когато те представляват решаващ фактор за 
природното местообитание или местообитанието на вида и могат да доведат до 
значително въздействието върху тях, както и до тотална им загуба.  

 

 

 

 

 

Пример  

Рекреационни дейности II 

Къпането и плажуването могат да доведат до значителни въздействия върху 
екосистемата стоящи води. Генерална забрана на къпането във всички защитени 
от Директивата за местообитанията водоеми обаче не може да бъде 
аргументирана и от природозащитна гледна точка. В този случай, за всяка 
отделна зона могат да се разработят режими за пространствени или времеви 
ограничения на достъпа с цел опазване на засегнатите природни местообитания 
и/или местообитания на видове (виж и гл. I.4). (напр. разрешаване на къпането 
само в конкретни участъци от брега при големи водоеми, забрана за навлизане в 
участъци от брега или зони на пресъхване по време на гнезденето на 
чувствителни видове)  

Пример 

Приоритетен тип местообитание „7220 – *Извори с твърда вода и туфести 
формации (Cratoneurion)”. 

Решаващ фактор за опазването на този тип местообитание е наличието на 
варовита изворна вода. Всички мерки, които оказват влияние на този фактор на 
средата, могат до доведат до пълно унищожаване на местообитанието. Мерки за 
отводняване от всякакъв вид са недопустими при този тип местообитание и по 
тази причина се назовават изрично в глава II и III.  

Пример 

Приоритетен тип местообитание „6230 – Богати на видове картълови съобщества 
върху силикатен терен в планините” 

Ключови фактори за картъловите съобщества са киселинни, бедни на хранителни 
вещества условия на средата. За опазването на това местообитание задължително са 
необходими екстензивни методи на паша или косене веднъж в годината. Някои действия, 
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които могат да се отразят отрицателно върху факторите на средата или директно да ги 
променят (напр. торене, варуване, интензификация на ползванията, разораване или 
залесяване) представляват принципно значителни въздействия и се посочват изрично 
при този тип местообитание.  

iv. Мерки за развитие на доброволна и договорна основа 
  

 
Възможните мерки за развитие се разглеждат в глави II и III, визуално отделени от 

другите мерки, и по отделно за всеки тип природно местообитание и местообитание на 
вид. Предложени са природозащитни мерки, които могат да повишат качеството на 
местообитанието. Такива мерки са например създаването на буферни зони или мерки за 
наводняване. Прилагането на подобен тип мерки може да стане само по начин, 
специфично разработен за зоната и става възможно чрез следните, основаващи се на 
доброволно сътрудничество природозащитни инструменти:  

‐ Чрез споразумения в рамките на договорната природозащита (най-вече в рамките 
на Директивата за грижа за ландшафта8) 

‐ Чрез МЕКА9 

‐ Чрез програмата за финансиране «Природосъобразно горско стопанство»10 

‐ Чрез включване на площи с природни местообитания и местообитания на видове в 
комунални „еко-сметки”, чрез което особено подходящи площи се предоставят на 
разположение на природозащитата. На тези площи могат да се прилагат мерки за 
компенсиране или замяна при реализация на инвестиционни предложения. И за 
тези площи могат да се прилагат споразумения на доброволна основа срещу 
заплащане.  

‐ Чрез специални финансиращи програми като LIFE-Nature 

‐ Чрез други подходящи финансиращи и стимулиращи инструменти. 

Необходимо е за всеки отделен случай да се конкретизират кои мерки за развитие са 
подходящи за дадена зона, като се развият или адаптират подходящи концепции. Това 
остава задача на вече разработените (напр. в съществуващи защитени територии) 
планове за управление или за такива, които тепърва ще бъдат разработвани. В горите 
конкретизирането на мерките за развитие става в лесоустройствените проекти. В тези 
планове и проекти могат да се включат аспекти, които надрастват централизирания, 
статичен подход на Директивата за местообитанията, и които са съобразени с 
динамичните процеси на развитие. Например, описаните в таблиците мерки за развитие 
могат да бъдат подходящи само за части от площите. Времеви/сезонни различия също са 

                                                 
8  Директива за грижа за ландшафта – Директива на Министерството на храните и селските райони за стимулиране 
развитието на природозащитата, грижата за ландшафта и културата на провинция Баден-Вюртемберг от 2007. Бел.р.  
9  МЕКА – Коменсации за облекчаване на пазара и за културните ландшафрти. Програма на провинция Баден-
Вюртемберг с цели: опазване на естествените ресурси; въвеждане и запазване на щадящи околната среда и съответно 
екстензивни и облекчаващи пазара производствени практики; опазване и поддръжка на културните ландшафти. Бел. р. 
10  Програма за осигуряване на субсидии за устойчиво горско стопанство на Министерството на храните и селските 
райони. Бел.р. 
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възможни. Допустими и дори необходими са адаптации на предложените мерки, в 
зависимост от площите или зоните. 

 

 

 

 

Мерки за развитие, с цел подобряване качеството на местообитанията предполагат 
създаването на буферни зони или могат да бъдат подпомогнати от концепции за зониране. 
Такива мерки не могат да бъдат предписани, а са приложими в рамките на договорните 
споразумения на доброволна основа.  

 

 

 

Пример  

Местообитание „6510 – Екстензивни низинни секонокосни ливади” 

От гледна точка на защита на видове (най-вече защитата на насекоми) може да се 
окаже удачно, в някои зони части от площите на местообитанието да се косят на по-
големи интервали от време (напр. на всеки 2-3 години), въпреки че за подържане на 
благоприятното природозащитно състояние на типа местообитание ежегодна коситба би 
била оптимална. При някои ливади, които по настоящем се косят два пъти в годината, е 
възможно прилагането на концепция, предвиждаща вариране между еднократна и 
двукратна коситба годишно. 

Пример 

Мъртва дървесина в горите 

Мъртвата дървесина играе много важна роля в горските екосистеми. 
Съществуването на много животински видове (между тях и приоритетни видове от 
Приложение 2 на Директивата за местообитанията, като например Osmoderma eremitа 
или Rosalia alpinа) зависи от такива качества на дървесината. В повечето стопанисвани 
гори фазите на старост и гниене липсват. Следователно, увеличаването на участието на 
старата и мъртвата дървесина в горите може да бъде възможна, доброволна мярка за 
развитие (напр. чрез програми за мъртва дървесина). 

Пример 

Буферни зони по протежение на течащи води 

Течащите води могат да бъдат отрицателно повлияни чрез вливане на седименти. 
За да бъде минимизиран този застрашаващ фактор, е логично да бъдат създадени 
буферни зони покрай реките във формата на сервитутни ивици, които да граничат 
непосредствено с местообитанията, а широчината им да бъде определяна във всеки 
отделен случай. Подобни странични ивици могат например да задържат внасянето на 
ерозиралия в следствие на силните дъждове почвен материал от съседните ниви. 
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Всички тези мерки са особено целесъобразни, когато дадено местообитание притежава 
висок потенциал за развитие, и за което се цели не само запазване на природозащитното 
му състояние, но и неговото възстановяване и качествено подобряване.  

 

Пример 

Екстензификация на площи, използвани в селското стопанство 

Намаление на възможни вливания на хранителни вещества и/или седименти (чрез 
високи нива на подпочвените води) в бедни на хранителни вещества местообитания, 
може да се постигнате чрез промяна на ползването или екстензификация в околността. 
Възможни са напр. доброволни мерки като превръщане на съседни ниви в екстензивно 
ползвани ливади и пасища, отказ от торене, отказ от ползването на средства за 
растителна защита или също и отказ от всякакво ползване.  

Пример 

Концепция за зониране на стоящи водоеми 

Стоящите водоеми често са важно място за почивка на населението. За да стане 
възможно едновременното им ползване за рекреация, изживяване на усещането за 
природа, защитата и опазването на съответните типове местообитания, трябва да се 
определи във всеки отделен случай или в съответните планове за поддръжка и 
развитие, кои части от водоема трябва да бъдат обявени за ползване за нуждите на 
плажуващите, без да се стига до значителни въздействия върху целите на опазване и 
съответно в кои зони трябва да се забрани всякакво влизане.  

Пример 

Концепция за зониране на мочурища 

Мочурищата (особено подхранваните от дъждовните води блата) са чувствителни и 
силно застрашени местообитания, тъй че всякакви действия в тях трябва са съобразени 
с целите на опазване и развитие. В случая на мочурищатата и блатата е добре да бъде 
дефинирана сърцевинна зона, в която да бъдат забранени всякакви действия (напр. 
влизане на посетители, лесовъдски ползвания и др. ). Втората зона, която граничи със 
сърцевинната, е такава, в която са разрешени само определени ползвания, съобразени с 
целите на опазване и развитие на типовете местообитания. Напр. преминаването на 
посетители през блатата извън сърцевинните зони може да бъде направено възможно 
чрез специално изградени дървени скари и мостове (виж и насочване на туристопотока). 
Същото важи и за екстензивно ползване на преовлажнените гори. Може да бъде 
дефинирана и трета (буферна) зона, гранична на втората, която да минимизира 
възможни въздействия върху блатата, но чията площ сама по себе си да не принадлежи 
към групата на блатните типове местообитания.  
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v. Дефиниции на някои понятия, използвани в глави II и III  
 

Буферни зони: За опазването на някои типове местообитания, съответно местообитания 
на видове е необходимо изключване или минимизиране на въздействията от 
непосредствената околност в дългосрочен план (напр. внасяне на хранителни вещества, 
средства за растителна защита и вредни вещества). В някои случай може да се окаже 
много удачно, площите, граничещи с местообитанията да бъдат включени в планирането 
на опазването и развитието като буферни зони. Те могат да бъдат създадени на основа на 
доброволни споразумения с ползувателите на земята, а техните големина и ползване 
трябва да бъдат съобразени с целите на опазване и развитие на съответното 
местообитание или местообитание на вид. Буферната зона може да се намира както в 
границите така и, при добра обосновка, извън границите на зоната от Натура 2000.  

Варуване: Внасяне в местообитанието на субстрат, богат на карбонати (Забележка: Върху 
субстрати, бедни на основи, варуването трябва да бъде забранено с цел опазване на 
условията на средата; върху богати на основи и/или варовити терени варуването по 
правило не е необходимо). При торенето с опазваща цел, както и при варуването, трябва 
винаги да се имат предвид условията на средата.  

Варуване с цел опазване на почвата: Варуване в горите с цел дългосрочно 
стабилизиране на горските екосистеми и техните функции. Най-вече се има пред вид 
опазването на почвите и водите, както и намаляване на хранителните дефицити, които са 
следствие от продължително окисляване на почвите и намаляване на количеството на 
основите чрез внасяне на киселини отвън и вътрешно производство на киселини. Горското 
варуване следва да компенсира тези киселинни въздействия.  

Директива за местообитанията: Директива 92/43/ЕЕС  

Дървесни видове, типични за местообитанието: Тук се имат пред вид всички дървесни 
и храстови видове на гората, които са част от естествените горски съобщества и техните 
фази на развитие и се причисляват към даден тип местообитание.  

Интензивни/екстензивни рекреационни дейности: Под „интензивни” дейности се 
разбират такива, които оказват въздействие и пораждат щети поради броя на 
упражняващите ги лица (напр. висока гъстота на търсещите отмора в чувствителни към 
утъпкване области като скални височини с изглед; отделни лица по правило не 
въздействат върху тези местообитания) или поради употребата на спортни уреди (напр. 
мотокрос или езда извън предвидените за това пътища по сухи места с ерикоидни 
храсталаци 2310). Под „екстензивни” се разбират преди всичко дейности на тихата отмора 
като пешеходен туризъм например. Този вид рекреационна дейност може също да доведе 
до натоварвания (напр. в блата) и изисква концепции за насочване на посетителите и 
тяхното информиране.  

Интензивност на ползванията в пасищата и ливадите:  

Много екстензивно: методи на паша: паша с пастир (зимуване в постоянен обор) или 
временна паша на даден терен; ползване на ливади: коситба веднъж годишно (около юли-
октомври, в зависимост от целите на опазване и типа местообитание) 
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Екстензивно: методи на паша: Трайна паша на даден терен в много ниска численост на 
главите добитък или парцелирана паша11 (с един до пет парцела); ползване на ливади: 
коситба до два пъти годишно и евентуално последваща паша 

Зона за защита на птиците: (на англ. Special Protected Area, SPA); Зона, обявена по реда 
на чл. 4 (1) на Директивата за птиците за защитa на видове птици от приложение 1.  

Концепции за зониране: В някои типове местообитания е възможно едновременното 
съществуване на много чувствителни участъци и по-малко чувствителни площи. За да 
бъде възможно ползване, което е съобразено с условията и не оказва отрицателно 
въздействие, е удачно да бъдат приложени концепции за зониране, които са съобразени с 
различната чувствителност на местообитанията по отношения на дейностите. Описаната 
мярка за прилагане на концепции за зониране се отнася най-вече за зони, в които все още 
не са реализиране такива концепции; съществуващите концепции трябва да бъдат 
преценени и при нужда адаптирани в бъдещи планирания за поддържане и развитие.  

LIFE-Природа: Финансиращ инструмент за защита на природата и околната среда на 
Европейския съюз. В сферата на природозащитата първостепенна задача на този 
инструмент е финансовото подпомагане на прилагането на Директива за местообитанията 
и Директивата за птиците.  

Местообитание: (Типове местообитания от интерес за Общността според Директива за 
местообитанията); типове местообитания и комплекси от местообитания от Приложение 1 
на Директива за местообитанията, които трябва да бъдат достатъчно опазвани.  

Натура 2000: Система от защитени зони на Европейския съюз, обявени според Директива 
за местообитанията и Директивата за птиците.  

Опазване: Според Директивата за местообитанията, това понятие обхваща мерки на 
консервиращата защита и възстановяване на типове местообитания или местообитания на 
видове, вкл. и евентуалната реинтродукцията на изчезнали животински и растителни 
видове.  

Оценка за съвместимост: Oценка на планове и проекти по реда на чл. 6 от Директивата 
за местообитанията по отношение на въздействието върху обектите на опазване (типове 
местообитания от Приложение 1 и видове от Приложение 2) на Директивата за 
местообитанията.  

Приоритетни видове/типове местообитания: видове, съответно природни типове 
местообитания, чието опазване е от особено значение в рамките на Европейския съюз: в 
Приложения 1 и 2 на Директива за местообитанията, както и в този текст, са обозначени 
със звездичка (*). Процедурни значения: непосредствено признаване на съответните зони 
от националните списъци с предложени зони, особени възможности за финансова 
подкрепа чрез LIFE-Природа, по-строги правила за изключения. 

                                                 
11  Kopppelhaltung – парцелирана паша. Пасището се разделя на парцели, които се ограждат и стадото се пуска само в 
един от парцелите, където пребивава 6-8 седмици, а след това се пускат в следващия и т.н. През зимата стадото престоява в 
обор. Бел.р.  

 
19



Съобразен със средата материал за горски пътища: Има се пред вид такъв материал, 
който при отмиване или отвяване не променя значително условията на средата в 
съответната зона.  

Торене с опазваща цел при мезофилни пасища и ливади: макс. 40-50 кг N/ha*a-1, 
понякога и основно торене с P, K, Mg. 

 

vi. Разяснения на таблиците      
   

 

 Използваните в този текст имена на типовете местообитания следват следните 
изисквания: 

‐ с дебели шрифт: име на типа местообитание според SSYMANK ET AL. (1998): “Natura 
2000 – наръчник на BfN” 

‐ (в скоби): име на типовете местообитания според Директива 97/62/ЕС на съвета от 
27.10.1997 за адаптиране към Директива 92/43/ЕЕС на съвета 

‐ Обозначени със звездичка*: приоритетни типове местообитания по Директива за 
местообитанията (92/42/ЕЕС) 

‐ Кодов номер пред името на типа местообитание: номер според Директива 97/62/ЕС 

 

 Забележка: Редът на изброяване (на въздействията и мерките. Бел.р.) в отделните 
групи не съответства на ранг. Няма зависимост между позицията на изброените мерки и 
действия и тяхната важност.  
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II. ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ 
 

 Следващите редове трябва да се използват за отделните типове местообитания, а не 
за цялата Натура 2000 – зона. Конкретизирането трябва да се извършва зона по зона в 
рамките на план за управление или в рамките на лесоустройствения проект. 
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1. Крайбрежни и вътрешни дюни 
 

2330  Открити тревни местообитания с Corynephorus и Agrostis по вътрешни 
дюни 

 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Много екстензивно ползване (паша на овце) 
‐ Премахване на дървета и храсти от местообитанието 
‐ Пешеходен туризъм по определени маршрути 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Внасяне на хранителни вещества (особено на азот) от съседни площи, по въздушен 
път, чрез отпадъци или напр. чрез кучешки изпражнения 

‐ Добив на материали (напр. изгребване на пясък) 
‐ Рекреационни дейности извън маркираните маршрути (напр. мотокрос, планинско 

колоездене или езда) 
‐ Интензификация на ползването (напр. мелиорация с последващо варуване или торене 

на площите) 
‐ Промяна в ползването (напр. превръщане в ниви, залесяване) 

Важни мерки за опазване 

‐ Поради малката площ на тези местообитания тези мерки могат да се плануват само 
конкретно за отделните площи 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Възстановяване на традиционни начини на ползване (напр. паша на овце) или 
запазване/въвеждане на мерки за поддръжка 

‐ Създаване на открити пясъчни площи (пионерни места) чрез целево нарушаване на 
растителната покривка на избрани части от местообитанието 

‐ Отстраняване на дървесни видове (най-вече на бреза и бор, чиито семена са 
попаднали по въздушен път в местообитанието) 

‐ При паша: изграждане на кошарата винаги извън местообитанието 
‐ Създаване на буферни зони с цел предотвратяване на възможни внасяния на 

хранителни вещества 
‐ Намаляване на натиска от рекреационните дейности чрез пренасочване на туристите, 

ако до този момент няма концепция за това (напр. Ползване на пътища само в 
нечувствителни към утъпкване места, премахване или затваряне на пътища в 
чувствителни участъци) 
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2. Сладководни местообитания 
 

3130  Олиготрофни до мезотрофни, бедни на основи стоящи води от 
равнинните до субалпийските пояси на континенталния и алпийския регион и в 
планините 

 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Съобразени с целите на опазване рекреационни дейности (необходимо е насочване на 
туристопотока) 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Промени във водния баланс (също и в околността), изравняване на водните нива 
‐ Внасяне на хранителни вещества, средства за растителна защита или вредни 

вещества 
‐ Промяна на структурата на брега (напр. промени в плитките участъци, напр. 

удълбаване, увреждане на площите чрез утъпкване от хора и животни) 
‐ Рекреационни дейности (напр. къпане, използване на лодки, уинд-сърф, достъп до 

езерото в чувствителни участъци) 

Важни мерки за опазване 

‐ Запазване на водните нива, типични за местообитанието 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Създаване на буферни зони с цел предотвратяване на възможни вливания на 
хранителни и вредни вещества 

‐ При необходимост изграждане на кръгови канали около езерата за отвеждане на 
потенциални входящи води, носещи хранителни или седиментни вещества 

‐ Изграждане на концепции за зониране (най-вече за опазване на участъци от брега или 
плитки участъци, чувствителни към утъпкване, разработване на концепции за пътища) 
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3140 Твърди олиготрофни до мезотрофниводи с бентосни формации от Chara 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Съобразени с целите на опазване рекреационни дейности (необходимо е насочване на 
туристопотока) 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Промени във водния баланс (също и в околността), изравняване на водните нива 
‐ Внасяне на хранителни вещества, средства за растителна защита или вредни 

вещества 
‐ Промяна на структурата на брега (напр. промени в плитките участъци, площно 

натоварване чрез утъпкване от хора и животни) 
‐ Рекреационни дейности (напр. къпане, използване на лодки, уинд-сърф, достъп до 

езерото в чувствителни участъци) 
‐ Добив на материали (добив на чакъл) 

Важни мерки за опазване 

‐ Запазване на водните нива, типични за местообитанието 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Създаване на буферни зони с цел предотвратяване на възможни вливания на 
хранителни и вредни вещества 

‐ Изработване на концепции за зониране при големи водоеми (най-вече за регулиране на 
рекреационни дейности като уинд-сърф и движение на лодки 
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3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition 

 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Съобразени с целите на опазване рекреационни дейности (необходимо е насочване на 
туристопотока) 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Внасяне на хранителни вещества, средства за растителна защита или вредни 
вещества 

‐ Интензивни, неконтролирани рекреационни дейности (напр. къпане, използване на 
лодки, уинд-сърф, достъп до езерото в чувствителни участъци) 

‐ Промяна на структурата на брега (напр. застрояване, укрепване на брега, площно 
натоварване чрез утъпкване от хора и животни) 

‐ Добив на материали (добив на чакъл) 

Важни мерки за опазване 

‐ Не са необходими мерки за опазване, насочени директно към местообитанието 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Създаване на буферни зони с цел предотвратяване на възможни вливания на 
хранителни и вредни вещества 

‐ Изработване на концепции за зониране и ползвания (и за опазване на гнездящи в 
тръстиките застрашени птици, чувствителни към смущения) 
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3160  Естествени дистрофни езера 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Екстензивни рекреационни дейности (необходимо е насочване на туристопотока) 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Внасяне на хранителни вещества, средства за растителна защита или вредни 
вещества 

‐ Рекреационни дейности (пешеходен туризъм в страни от пътищата, бивакуване, 
къмпингуване, къпане) 

‐ Промяна на типичния за дадения басейн воден баланс (напр. всякаква форма на 
отводняване, дори и в околността) 

‐ Заустване на вода, богата на минерали  
‐ Изземване на торф 

Важни мерки за опазване 

‐ Не са необходими мерки за опазване, насочени директно  към местообитанието 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Създаване на буферни зони с цел предотвратяване на възможни вливания на 
хранителни и вредни вещества 

‐ Намаляване на рекреационните ползвания чрез концепции за насочване на 
посетителите (затваряне и премахване на дървени скари и мостове, в случай, че се 
забележат отрицателни за местообитанието ефекти (напр. еутрофикация в следствие 
натрупване на отпадъци) 

‐ Ако е приложимо, възстановяване на типичния воден режим при езера с нарушен 
хидроложки режим и тяхната околност 

‐ Употреба на местни материали при строителството на пътищата, водещи към 
местообитанието 
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3260  Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 
Callitricho-Batrachion 
 
Забележка: имат се пред вид участъци от течащи водни тела с естествена или близка до 
естествената динамика (малки, средни или големи реки), при качеството на водата на които 
не се наблюдават значителни въздействия 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Екстензивни рекреационни дейности са допустими (при нужда да се ограничат времево 
или пространствено) 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 
‐ Промяна на естествената структура на водното тяло (напр. ограждане с диги, укрепване 

на брега, напречни прегради, промяна на дъното, вкарване в тръби, строителство на 
буни) 

‐ Внасяне на нетипични за местообитанието животински и растителни видове  
‐ Подържка на водното тяло, което надхвърля прочистване на растителността в отделни 

единични участъци 
‐ Отнемане на голямо количество вода – напр. за производство на електроенергия, за 

охлаждане или за нуждите на рибарници 
‐ Внасяне на хранителни вещества, средства за растителна защита или вредни 

вещества 
‐ Интензивни рекреационни дейности (напр. кану-спорт, движение на лодки) 
‐ Премахване на или силно влияние върху бреговата растителност 

Важни мерки за опазване 

‐ Не са необходими мерки за опазване, насочени директно  към местообитанието 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Стимулиране на речната динамика (напр. чрез премахване на укрепването на брега, 
чрез премахване на хващания в тръби, на стръмни прагове по дъното), запазване на 
мъртва дървесина във водното тяло; допускане на динамика при високи води, опазване 
и възстановяване на площи, които се наводняват при високи води 

‐ Намаляване на вливането на термично променени и замърсени води в реките 
‐ Намаляване на изземването на вода от реката 
‐ Създаване на буферни зони с цел предотвратяване на възможни вливания на 

хранителни и вредни вещества 
‐ Намаляване на рекреационните ползвания чрез концепции за насочване на 

посетителите (напр. затваряне на съответни речни участъци за кану-спорт по време на 
гнездовия период на застрашени видове птици, затваряне на участъци с особено буйна 
и типична подводна растителност) 

‐ В околността: стимулиране на типична за заливни площи растителност и ползвания 
(тръстика, ивица с дървета около реките, ливади и пасища)  
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3270   Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention (p.p.) 
 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Промяна на естествената структура на водното тяло и на брега (напр. ограждане с 
диги, укрепване на брега, напречни прегради, строителство на буни, строителство на 
язовирни стени) 

‐ Силно разпространение на неофити (напр. Impatiens glandulifera) 
‐ Интензивни рекреационни дейности по брега (плажуване) 
‐ В случай, че типът местообитание се среща на малки по площ и малко на брой места12, 

то разнообразни действия, които иначе се смятат за сравнително безвредни, могат да 
доведат в отделни случаи до вреди и да имат значителни последствия за оцеляването 
на типа местообитание в цялостен аспект 

Важни мерки за опазване 

‐ Запазване на динамиката при високи води (особено при реки), иначе не са необходими 
мерки за подържане, насочени директно  към местообитанието 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Стимулиране на речната динамика (напр. чрез премахване на брегови укрепления, 
допускане на речна динамика при високи води, опазване и възстановяване на площи, 
които се наводняват при високи води) 

‐ Евентуално механично отстраняване на съобщества с неофити (вероятно удачно само 
в единични случаи) 

‐ Намаляване на рекреационните ползвания чрез концепции за насочване на 
посетителите (напр. затваряне на особено чувствителни участъци за посещения) 

‐ Създаване на буферни зони с цел предотвратяване на възможни вливания на 
хранителни и вредни вещества 

 

                                                 
12  Какъвто е случая в провинция Баден-Вюртемберг, от където произлиза и това ръководство. Бел.р. 
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3. Умереноконтинентални ерикоидни храсталаци 
 

4030 Европейски сухи ерикоидни съобщества 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Много екстензивно ползване (напр. паша на овце) 
‐ Премахване на дървета и храсти 
‐ Много екстензивни рекреационни дейности като пешеходен туризъм (необходимо е 

насочване на посетителите) 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Интензификация на ползванията (напр. мелиорация с последващо варуване; торене на 
площта особено с азот, употреба на естествена тор) 

‐ Промяна в ползването (напр. превръщане в ниви, залесяване, изоставяне на 
ползванията) 

‐ Интензивни рекреационни дейности (напр. мотокрос, както и планинско колоездене, 
езда извън маркираните пътища)  

‐ Натрупване на органични материали (напр. остатъци от сечи, обелени дървесни кори, 
остатъци след орязване на храсти и дървета, градински отпадъци, отпадъци от 
селското стопанство) 

Важни мерки за опазване 

‐ Подържане на традиционното ползване (напр. паша на овце, паша на говеда) 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Изграждане на кошарата извън местообитанието, което се опазва в зоната 
‐ Създаване на буферни зони с цел предотвратяване на възможни внасяния на 

хранителни и вредни вещества 
‐ Примерно/на малки площи: въвеждане на традиционното отнемане на горния почвен 

слой, заедно с тревния етаж (създаване на пионерни фази за ерикоидните съобщества 
на малки петна) 

‐ Премахване на храстите на рядко ползвани места; премахване на дървесни видове 
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5130 Съобщества с Juniperus communis върху варовик 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Много екстензивно ползване  
‐ Премахване на дървета и храсти 
‐ Много екстензивни рекреационни дейности като пешеходен туризъм по съществуващи 

пътища 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Промяна в ползването (напр. превръщане в ниви, залесяване) 
‐ Натрупване на органични материали (напр. остатъци от сечи, обелени дървесни кори, 

остатъци след орязване на храсти и дървета, градински отпадъци, отпадъци на 
селското стопанство) 

‐ Интензивни рекреационни дейности (напр. мотокрос, както и планинско колоездене, 
езда извън маркираните пътища)  

‐ Интензификация на ползванията (напр. мелиорация с последващо варуване; торене на 
площта особено с азот, употреба на естествена тор) 

‐ Внасяне на хранителни вещества, средства за растителна защита или вредни 
вещества 

Важни мерки за опазване 

‐ Подържане на традиционното ползване (напр. паша на овце, регионално паша на 
говеда) 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Стимулиране на пашата с пастир за сметка на пашата на едно и също място или на 
парцелираната паша13 

‐ Намаляване или насочване на туристопотока чрез съответни концепции 
‐ При по-големи площи: кошарата на пашуващите животни да е по възможност извън 

местообитанието; при по-малки площи: кошарата на пашуващите животни да е 
задължително извън местообитанието 

‐ При площи, на които е трудно да се осъществи паша поради голямо участие на 
дървесните и храстови видове (вкл. и хвойна): намаляване на хвойната и на другите 
дървесни видове 

 

                                                 
13  Виж стр. 19. Бел.р. 
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4. Естествени и полустествени тревни формации 
 

6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-
Sedion albi 

 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ За местообитания в комплекси със сухи тревни съобщества върху варовик, съответно 
полу-сухи съобщества: много екстензивна паша14 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Само за площи, възникнали в следствие дейността на човека или домашните животни: 
Промяна в ползването (напр. превръщане в ниви, залесяване, изоставяне на 
ползванията) 

‐ Само за площи върху скални върхове и разкрития: изземване на скална маса, спортно 
катерене, други рекреационни дейности като пешеходен туризъм  

‐ За местообитания в комплекси със сухи тревни съобщества върху варовик, съответно 
полу-сухи съобщества: натрупване на органични материали (напр. остатъци от сечи, 
обелени дървесни кори, остатъци след орязване на храсти и дървета, градински 
отпадъци, отпадъци от селското стопанство и др.) 

‐ Промяна на околността: (напр. залесяване в непосредствена близост до скални 
местообитания може да доведе до загуба на редки видове, нуждаещи се от светлина) 

Важни мерки за опазване 

‐ Малки по площ местообитания в контакт или в комплекс със сухи тревни съобщества 
върху варовик, съответно полу-сухи съобщества, могат да бъдат опазени чрез 
интегриране в съответни концепции за паша върху бедни на хранителни вещества 
тревни съобщества (създаване на места без тревна покривка) 

‐ Местообитания върху скалисти върхове и разкрития по принцип не се нуждаят от 
поддръжка 

 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ При някои местообитания: от време на време еднократно премахване на дърветата и 
храстите за период от няколко години 

‐ Създаване на места с открита почва чрез умишлено нарушаване 
‐ Само за местообитания в комплекс със сухи тревни съобщества върху варовик, 

съответно полу-сухи съобщества: изграждане на кошарата извън местообитанието, 
опазвано в зоната 

‐ Стимулиране на пашата с пастир за сметка на пашата на едно и също място или на 
парцелирана паша 

‐ При площи върху скални върхове и разкрития: затваряне на достъпа до съответните 
места, създаване на концепции за насочване на туристопотока 

 

                                                 
14 Определение за много интензивна паша на стр. 18. Бел.р. 
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6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 
(Festuco Brometalia) 

 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Много екстензивно ползване 
‐ Пешеходен туризъм по пътища, насочване на туристопотока е необходимо и от гледна 

точка на видовете орхидеи 
‐ Премахване на дървесна и храстова растителност 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Промяна в ползването (най-вече залесяване, изоставяне на ползванията) 
‐ Интензивни рекреационни действия (напр. мотокрос, както и езда извън маркираните 

пътища) 
‐ Изземване на видове орхидеи 
‐ За малки площи, изложени на паша: разположение на кошарата в границите на 

местообитанието  
‐ Натрупване на органични материали (напр. остатъци от сечи, обелени дървесни кори, 

остатъци след орязване на храсти и дървета, градински отпадъци, отпадъци на 
селското стопанство и др.) 

‐ интензификация на ползванията (напр. мелиорация, торене с азот, употреба на 
естествена тор и др.) 

‐ Внасяне на хранителни вещества, средства за растителна защита или вредни 
вещества 

Важни мерки за опазване 

‐ Запазване на традиционните ползвания (коситба един път годишно; паша на овце) 
‐ Мерките за поддържане на площи с характерни видове орхидеи трябва да се 

съгласуват със изискванията към условията на живот на вида 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Премахване на храсти/частично отваряне на места, силно обрасли с храсти (виж също 
и Briemle 1988) 

‐ Създаване на буферни зони за предотвратяване внасянето на хранителни и вредни 
вещества 

‐ При коситба: изнасяне на изкосения материал извън окосените площи 
‐ Стимулиране на пашата с пастир за сметка на пашата на едно място или 

парцелираната паша 
‐ Особено за малки находища или на места с  характерни видове орхидеи: изграждането 

на кошарата трябва да е извън местообитанието, обект на опазване в зоната 
‐ Места с  характерни видове орхидеи: съгласуване на ползванията с опазването на 

орхидеите (напр. адаптиране на датите за паша или коситба към жизнения цикъл на 
орхидеите) 
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6230 *Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в 
планините 

 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Много екстензивно ползване  
‐ Премахване на дървесна и храстова растителност 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Промени в ползването (най-вече разораване, залесяване, изоставяне на ползванията) 
‐ Внасяне на хранителни вещества, средства за растителна защита или вредни 

вещества 
‐ Интензификация на ползванията (напр. повишаване на гъстотата на пашуващите 

животни, прилагане на интензивна парцелирана паша15) 
‐ Ново строителство на ски-писти, ски-лифтове, писти за ски-бягане извън съществуващи 

пътища 
‐ Употреба на торове 
‐ Употреба на препарати за растителна защита 
‐ Натрупване на органични материали (напр. остатъци от сечи, обелени дървесни кори, 

остатъци след орязване на храсти и дървета, градински отпадъци, отпадъци от 
селското стопанство и др.) 

Важни мерки за опазване 

‐ Запазване на традиционните ползвания (напр. паша на говеда, коситба един път 
годишно или паша на овце) 

‐ Премахване на дървета, храсти и орлова папрат 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Стимулиране на пашата с пастир за сметка на пашата на едно място или на 
парцелирана паша  

‐ Възстановяване на други традиционни ползвания  
‐ Създаване на буферни зони за предотвратяване внасянето на хранителни и вредни 

вещества 
‐ Особено за малки находища: изграждането на кошарите трябва да е извън 

местообитанието, обект на опазване в зоната 
‐ Върху площи, върху които Nardus stricta силно увеличава своите популации: пашата 

може да бъде заменена с коситба един път в годината за опазване на картълови 
съобщества, богати на други видове 

 

                                                 
15  Интензивна парцелирана паша: Парцелите са по-малки от тези при парцелираната паша, а животните биват 
премествани на 2-5 дена. Бел.р. 
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6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion 
caeruleae) 

 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Много екстензивно ползване  
‐ Коситба с машини, които упражняват слаб натиск върху почвата (тежки трактори трябва 

да бъдат снабдени с гуми с ниско налягане) 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Внасяне на хранителни вещества, средства за растителна защита или вредни 
вещества 

‐ Промяна в ползването (напр. разораване, залесяване, изоставяне на ползванията) 
‐ Употреба на торове 
‐ Употреба на препарати за растителна защита 
‐ Интензификация на ползванията (напр. повишаване на честотата на косенето) 
‐ Паша, преминаване на тежки машини, снабдени с обикновени гуми 
‐ Промени във водния баланс (както и в околността, като създаване и разширяване на 

дренажи, строителство на инсталации за добив на вода) 
‐ Добив на мулч 

Важни мерки за опазване 

‐ Коситба за поддръжка най-малко веднъж на всеки две години; изнасяне на окосения 
материал от окосената площ 

‐ Запазване на типичния за местообитанието режим на (подпочвените) води 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Опазване или възстановяване на традиционни ползвания (веднъж годишно през есента 
= коситба за производство на слама) 

‐ Създаване на буферни зони за предотвратяване внасянето на хранителни и вредни 
вещества 

‐ При необходимост: намаляване на количеството на хранителни вещества, с които 
местообитанието разполага, чрез увеличаване на броя на коситбите или чрез промяна 
на времето за косене 
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6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс 

 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Нередовна коситба (с изключение на подтип 6432 – високи тревни съобщества в 
планинския-субалпийския пояс) 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Преминаване с машини по площта на местообитанието (напр. трактори и др.) 
‐ Само при високи тревни съобщества по водните течения: изгребване на брега, 

разширяване на водното тяло, поддръжка на брега и водното тяло, заграждане с диги, 
отводняване 

‐ Употреба на торове в непосредствена близост 
‐ Употреба на препарати за растителна защита в непосредствена близост 
‐ Високите тревни съобщества в планинския и субалпийския пояс могат да бъдат 

значително засегнати от залесяване с иглолистни видове 
‐ Натрупване на органични материали (напр. остатъци от сечи, обелени дървесни кори, 

остатъци след орязване на храсти и дървета, градински отпадъци, отпадъци на 
селското стопанство и др.) 

Важни мерки за опазване 

‐ Обикновено няма нужда от особени мерки за поддръжка 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Особено за планински-субалпийски високи тревни съобщества от подтип 6432: 
създаване на буферни зони между местообитанието и околните горскостопански площи 

‐ Стимулиране развитието на степенувани16 екотони между гората и околните площи и 
между гората и горските поляни 

‐ Ако е приложимо: отстраняване на млади дръвчета (особено при планинско-алпийски 
високи тревни съобщества (подтип 6432) върху влажни места от гледна точка на 
опазването на ценните видове)  

‐ Развитие на достатъчно широки буферни ивици (напр. по протежението на реките) 
 

                                                 
16  Под степенувани екотони се разбира съществуването на поредицата: гора – гъст храсталак, опасващ гората – ивица от 
по-редки храсти. Бел.р. 
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6440 Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните долини 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Екстензивно ползване  
‐ Високи речни нива с най-много 20 дни с наводнения като дългогодишна средна 

стойност (много от видовете на алувиалните ливади са от части много издръжливи на 
наводнения и могат да бъдат опазени по този начин и в комбинация със съответни 
мерки за поддръжка) 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Внасяне на хранителни вещества, средства за растителна защита или вредни 
вещества 

‐ Промени в ползванията (напр. разораване, залесяване дори и когато е с цел 
създаване/възстановяване на алувиална гора, изоставяне на ползването) 

‐ Употреба на торове 
‐ Употреба на препарати за растителна защита 
‐ Интензификация на ползването (напр. увеличаване на честотата на косене) 
‐ Паша (с изключение на екстензивна паша след коситба) 
‐ Преминаване с тежки машини по площта на местообитанието, когато машините са 

оборудвани с обикновени гуми  

Важни мерки за опазване 

‐ Коситба (един до два пъти в годината: първа коситба през юни; ако е приложимо, е 
възможна втора коситба или екстензивна паша на овце през есента след коситбата); 
изнасяне на окосения материал от площта на местообитанието 

‐ Подържане/Създаване на типичния за алувиалните ливади режим на наводняване (вкл. 
продължително заливане на площта) 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Създаване на буферни зони за предотвратяване внасянето на хранителни и вредни 
вещества 

‐ Допускане на наводнения (ок. 8-20 дни с наводнение като средна стойност от 
дългогодишни изследвания, това означава в идеалния случай: непосредствена връзка 
на площта със съвременната речна система17)  

‐ Използване на площите в рамките на договорната природозащита 
 

                                                 
17  В много от случаите германските реки са вкарани в канали или са заградени с диги, което не позволява наводняване 
на площите. Бел. р.  
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6510 Низинни сенокосни ливади 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Екстензивно ползване (коситба два пъти годишно, възможна е паша след косенето с 
много ниска численост на животните) 

‐ Торене с цел опазване 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Промени в ползванията (напр. разораване, мелиорация, залесяване, стопанско 
ползване за паша, изоставяне на ползването) 

‐ Интензификация на ползването (напр. увеличаване на честотата на косене, 
увеличаване на числеността на животните при паша след косенето) 

‐ Мерки за отводняване при по-влажни форми 
‐ Торене, което не служи на целите на опазване 
‐ Употреба на препарати за растителна защита (с изключение на случаите за решаване 

на специфични проблеми)  

Важни мерки за опазване 

‐ Запазване на традиционното ползване (редовна коситба 2 пъти годишно, от части без 
торене или с торене само за целите на опазването, съобразено с необходимостта на 
конкретното място) 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Отказ от интензивно торене (особено при местообитания, богати на видове и при 
такива в комплекс с типовете местообитания 6210, 6230, 6410, 6430) 

‐ Пилотно въвеждане/запазване на други традиционни ползвания  
‐ Отстраняване на дървета и храсти при обрасли местообитания 
‐ Изнасяне на окосения материал 
‐ При по-интензивно използваните местообитания с по-малко на брой видове: изнасяне 

на хранителни вещества от местообитанието чрез увеличаване броя на коситбите 
 

 
37



6520 Планински сенокосни ливади 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Екстензивно ползване (коситба два пъти годишно, възможна е паша след коситбата с 
много ниска численост на животните) 

‐ Торене с цел опазване 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Промени в ползванията (напр. разораване, мелиорация, залесяване) 
‐ Интензификация на ползването (напр. увеличаване на честотата на косене, 

увеличаване на числеността на животните при паша след косенето) 
‐ Строителство на нови ски-писти, ски-лифтове, както и писти за ски-бягане извън 

съществуващите пътища 
‐ Торене, което не служи на целите на опазване 
‐ Употреба на препарати за растителна защита (с изключение на случаите за решаване 

на специфични проблеми, като напр. Rumex)  

Важни мерки за опазване 

‐ Запазване на традиционното ползване (редовна коситба 1-2 пъти годишно обикновено 
без торене или с торене само за целите на опазване, съобразено с необходимостта на 
конкретното място) 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Изнасяне на окосения материал 
‐ Отказ от торене (особено при местообитания, богати на видове и при такива в комплекс 

с типовете местообитания 6210, 6230, 6430) 
‐ При по-интензивно използваните местообитания с по-малко на брой видове: изнасяне 

на хранителни вещества от местообитанието чрез увеличаване броя на коситбите 
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5. Преовлажнени тресавища, калища и мочурища 

7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Екстензивни рекреационни дейности (пешеходен туризъм по маркирани пътища, 
необходимо е насочване на туристопотока)  

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Преходните и плаващи подвижни блата са изключително чувствителни екосистеми, 
чието равновесие може да бъде силно нарушено и чрез най-малките действия 

‐ Всякаква форма на отводняване (също и в околността); промени на типичния за 
местообитанието воден режим  

‐ Внасяне на хранителни вещества, средства за растителна защита или вредни 
вещества 

‐ Рекреационни дейности (пешеходен туризъм извън маркираните пътища заради много 
чувствителната към утъпкване растителност и чувствителната към обезпокояване 
фауна) 

‐ Промени в ползванията (напр. превръщане в пасища и ливади, залесяване) 
‐ Добив на торф  

Важни мерки за опазване 

‐ Подържане на типичния за местообитанието воден режим 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Възстановяване на типичния за местообитанието воден режим чрез повторно 
овлажняване на местата с нарушени хидроложки условия 

‐ Разработване на концепции за зониране 
‐ Насочване на рекреационните дейности (напр. ограничаване на пешеходния туризъм 

чрез предлагане на посещения само със специализиран водач и научнопопулярна 
насоченост; насочване чрез строителство на дървени скари и мостчета) 

‐ Създаване на буферни зони за предотвратяване внасянето на хранителни и вредни 
вещества 
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7210 *Карбонатни мочурища с Cladium mariscus и видове от съюза Caricion 
davallianae  

 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ (напр. пустеещи пасища и ливади): много екстензивно ползване (нередовно косене) 
‐ Само при вторично възникнали местообитания от този тип: отстраняване на дървета и 

храсти  

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Особено при вторично възникнали местообитания от този тип (напр. в изкуствени 
понижения като изкопи, на мястото на иззет торф): запълване на пониженията или 
изкопни дейности 

‐ Промяна на типичния за местообитанието воден режим (напр. създаване на дренажи 
или разширяване на съществуващи, изземване на вода за създаване на места за 
водопой на животни) 

‐ Внасяне на хранителни вещества, средства за растителна защита или вредни 
вещества 

‐ Само при първично възникнали местообитания от този тип (напр. брегове на стоящи 
води): интензивни рекреационни дейности (напр. плажуване) 

‐ Само при вторично възникнали местообитания от този тип: промени в ползванията 
(напр. разораване, изоставяне на ползването) 

‐ Интензификация на ползванията както при първично, така и при вторично възникнали 
местообитания  

Важни мерки за опазване 

‐ Подържане на типичния за местообитанието режим на подпочвените води 
‐ Само при вторично възникнали местообитания: поддържане на някакъв вид ползване 

(нередовна коситба, отстраняване на дървета и храсти) 
‐ При първично възникнали местообитания не са необходими мерки за опазване 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Възстановяване на водния режим 
‐ Ако е приложимо: изграждане на кръгови канали около езера, за отвеждане на 

потенциални вливания на хранителни или вредни вещества  
‐ Екстензификация на интензивно използвани селскостопански площи в околността 
‐ Създаване на буферни зони за предотвратяване внасянето на хранителни и вредни 

вещества 
‐ Насочване на рекреационните дейности: създаване на концепции за зониране на 

бреговете (само при по-големи стоящи водоеми), при необходимост цялостно 
затваряне на бреговия участък (само при по-малки водоеми) 
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7220 *Извори с твърда вода и туфести формации (Cratoneurion) 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Горскостопанско ползване на директната околност (изсичане на отделни дървета) при 
отчитане на местоположението на изворното местообитание 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Изграждане на каптажи за добив на питейна вода, както и за нуждите на туризма 
‐ Обграждане с диги или вкарването в тръби на потока, образуван от извора 
‐ Изграждане на места за водопой на селскостопански животни 
‐ Изграждане на нови или разширяване на съществуващи пътища 
‐ Внасяне на хранителни вещества, средства за растителна защита или вредни 

вещества 
‐ Залесяване с дървесни видове, нетипични за околните местообитания, в 

непосредствена близост до извора  
‐ Промяна на водния баланс (напр. всяка форма на отводняване, дори и в околността) 
‐ При извори, около които се практикува паша: утъпкване от домашните животни 
‐ Преминаване със горскостопански машини 
‐ Затрупване (напр. складиране на дървесен материал), съответно натрупване на 

органични материали (напр. остатъци от сечи, обелени дървесни кори, остатъци след 
орязване на храсти и дървета, градински отпадъци, отпадъци на селското стопанство и 
др.) 

Важни мерки за опазване 

‐ Не са необходими мерки за опазване, насочени директно  към местообитанието 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Отстраняване на дървесни видове, които не са типични за околните местообитания, 
в непосредствена близост до извора  
‐ Насочване на туристопотока при изворни местообитания, които представляват 
туристически интерес 
‐ Премахване на съществуващи изградени места за водопой 
‐ При извори в близост до пасища: опазване чрез ограждане 
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7230 Алкални блата 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Коситба с цел производство на слама (евентуално много екстензивна паша на овце) 
‐ Коситба с машини, които упражняват слаб натиск върху почвата (тежки трактори трябва 

да бъдат снабдени с гуми с ниско налягане) 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Промяна на типичния за местообитанието воден режим (напр. чрез създаването на 
нови или разширяване на съществуващи дренажи, отнемане на вода за водопой на 
селскостопански животни) 

‐ Внасяне на хранителни вещества, средства за растителна защита или вредни 
вещества 

‐ Промени в ползванията (напр. разораване, залесяване, изоставяне на ползването) 
‐ Интензификация на ползването (напр. ползване на торове, съдържащи фосфати) 
‐ Запълване на изкопи или ровове 
‐ Преминаване на тежки машини, снабдени с обикновени гуми 

Важни мерки за опазване 

‐ При алкални блата, които не са естествено безлесни: коситба с цел производство на 
слама на всеки една или две години (регионално е възможно и екстензивна паша на 
овце) 

‐ За местообитания, които са естествено безлесни: няма нужда от мерки за опазване, 
насочени директно към местообитанието 

‐ Поддържане на балансирано високо ниво на водите (най-ниските нива на водата не по-
дълбоко от ок. 20-30 см под повърхността на почвата) 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Повторно наводняване на площи, които са били нарушени в следствие на 
отводняване 
‐ Екстензификация на интензивно използвани селскостопански площи в околността 
‐ Изграждане на буферни зони за предотвратяване внасянето на хранителни и 
вредни вещества 
‐ При обрасли с храсти места: отстраняване на храсталаците 
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6. Скални местообитания и пещери 
 

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Природосъобразно горскостопанско ползване, съответно екстензивно 
селскостопанско ползване на околните местообитания 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Залесяване с дървесни видове, нетипични за околните местообитания, в 
непосредствена близост до скалите  

‐ Ползване за нуждите на рекреацията (напр. спортно катерене, делта- и 
парапланеризъм, утъпкване на скални върхове и разкрития от пешеходни туристи) 

‐ Добив на скален материал 
‐ Отрицателни промени в околността (залесяване в непосредствена близост на скалните 

местообитания може до доведе до загуба на редки светлолюбиви видове) 

Важни мерки за опазване 

‐ Регулиране на числеността на дивеча 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Затваряне на достъпа до скални върхове и разкрития, единични скали, скални 
масиви; регулиране на катераческата активност, контрол върху прилагане на правилата 
‐ Насочване на туристопотока за предотвратяване на нарушения 
‐ Затваряне на достъпа до скални масиви, които са места за мътене на гнездящи 
птици, типични за скалните местообитания (напр. бухал, сокол-скитник) 
‐ Разработване на концепции за поддържане на околността на скалите 
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8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Природосъобразно горскостопанско ползване, съответно екстензивно селскостопанско 
ползване на околните местообитания 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Залесяване с дървесни видове, нетипични за околните местообитания, в 
непосредствена близост до скалите  

‐ Ползване за нуждите на рекреацията (напр. спортно катерене, делта- и 
парапланеризъм, утъпкване на скални върхове и разкрития от пешеходни туристи) 

‐ Добив на скален материал 
‐ Отрицателни промени в околността (залесяване в непосредствена близост на скалните 

местообитания може до доведе до загуба на редки светлолюбиви видове) 

Важни мерки за опазване 

‐ Не са необходими мерки за опазване, насочени директно  към местообитанието 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Затваряне на достъпа до скални върхове и разкрития, единични скали, скални 
масиви; регулиране на катераческата активност, контрол върху прилагане на правилата 

‐ Насочване на туристопотока за предотвратяване на нарушения 
‐ Затваряне на достъпа до скални масиви, които са места за мътене на гнездящи 

птици, типични за скалните местообитания (напр. бухал, сокол-скитник) 
‐ Разработване на концепции за поддържане на околността на скалите 
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8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion 
или Sedo albi-Veronicion dillenii 

 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Природосъобразно горскостопанско ползване, съответно екстензивно селскостопанско 
ползване на околните местообитания 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Залесяване с дървесни видове, нетипични за околните местообитания, в 
непосредствена близост до скалите  

‐ Ползване за нуждите на рекреацията (напр. спортно катерене, делта- и 
парапланеризъм, утъпкване на скални върхове и разкрития от пешеходни туристи) 

‐ Добив на скален материал 
‐ Промени в околността (залесяване в непосредствена близост на скалните 

местообитания може до доведе до загуба на редки светлолюбиви видове) 

Важни мерки за опазване 

‐ Не са необходими мерки за опазване, насочени директно  към местообитанието 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Затваряне на достъпа до скални върхове и разкрития, единични скали, скални масиви; 
регулиране на катераческата активност, прилагане на правилата 

‐ Затваряне на достъпа до скални масиви, които са места за мътене на гнездящи птици, 
типични за скалните местообитания (напр. бухал, сокол-скитник) 

‐ Насочване на туристопотока за предотвратяване на нарушения 
‐ Разработване на концепции за поддържане на околността на скалите 
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8310 Неблагоустроени пещери 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Природосъобразно горскостопанско ползване, съответно екстензивно селскостопанско 
ползване на околните местообитания 

‐ Екстензивни рекреационни ползвания като нередовен достъп на посетители, но без 
използване или инсталиране на уреди (напр. осветление, осигурителни клинове в 
пещери, в които може да се практикува катерене) 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Интензивно рекреационно ползване (напр. бивакуване, изграждане на огнища, 
натрупване на отпадъци във входната част на пещерата и вътре в нея) 

‐ Благоустрояване за нуждите на туризма  
‐ Добив на скален материал 

Важни мерки за опазване 

‐ Не са необходими мерки за опазване, насочени директно  към местообитанието 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Временно затваряне на достъпа до пещери, които служат за зимни убежища на 
прилепите  

‐ Затваряне на достъпа до туристически неблагоустроени части от по-големи пещерни 
комплекси, концепции за насочване на туристопотока в околността на пещерни входове 
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7. Гори 

 

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  
‐ Стимулиране на естественото възобновяване 
‐ Попълващо залесяване с типични за местообитанието дървесни видове 
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящи местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Варуване на естествено киселинни почви с цел тяхното опазване, в случай, че чрез 
тази мярка стойностите на pH се повишат над типичните за мястото 

Важни мерки за опазване 

‐ Не са необходими мерки за опазване, насочени директно  към местообитанието 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Намаляване участието на видове, нетипични за местообитанието 
‐ Стимулиране на типичните за местообитанието видове 
‐ Развитие на различна възрастова структура на гората, разпределена под формата на 

мозайка 
‐ Стимулиране запазването на стояща и паднала мъртва дървесина 
‐ Запазване на естествената форма на съществуващи горски екотони около и във 

вътрешността на гората 
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9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  
‐ Стимулиране на естественото възобновяване 
‐ Попълващо залесяване с типични за местообитанието дървесни видове 
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящи местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 

Важни мерки за опазване 

‐ Не са необходими мерки за опазване, насочени директно към местообитанието 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Намаляване участието на видове, нетипични за местообитанието 
‐ Стимулиране на типичните за местообитанието видове 
‐ Развитие на различна възрастова структура на гората, разпределена под формата на 

мозайка 
‐ Стимулиране запазването на стояща и паднала мъртва дървесина 
‐ Запазване на естествената форма на съществуващи горски екотони около и във 

вътрешността на гората 
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9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  
‐ Стимулиране на естественото възобновяване 
‐ Попълващо залесяване с типични за местообитанието дървесни видове 
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящи местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ преминаване с машини с изключение на случаите на внимателно ползване18, ако това 
въобще е възможно 

Важни мерки за опазване 

‐ Не са необходими мерки за опазване, насочени директно към местообитанието 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Намаляване участието на видове, нетипични за местообитанието 
‐ Стимулиране на типичните за местообитанието видове 
‐ Стимулиране участието на съпътващи дървесни видове (Sorbus aria, Malus sylvestris, 

Pyrus pyraster) 
‐ Стимулиране на запазване на стояща и паднала мъртва дървесина 
‐ Запазване на естествената форма на съществуващи горски екотони около и във 

вътрешността на гората 

                                                 
18  В Баден-Вюртемберг съществува Директива за внимателното ползване, която е насочена към опазване на горските 
почви и регламентира как точно се ползват същестуващи и създават нови горски пътища с минимално утъпкване и въздействие 
върху почвата. Бел.р. 
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9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  
‐ Стимулиране на естественото възобновяване 
‐ Попълващо залесяване с типични за местообитанието дървесни видове 
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящи местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 

‐ Малки по площ голи сечи за възобновяване на дъба (до 0,5 ха; прочистването на 
етажа над подмладяващия се етаж не се смята за гола сеч)  

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Щети от утъпкване (при гори в околността на пещери или катерачески обекти) 

Важни мерки за опазване 

‐ Продължаване на традиционните начини на ползване. Цел на естествено 
възобновяване: запазване на типичната за местообитанието комбинация от дървесни 
видове 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Примерно: Запазване или възвръщане на традиционни форми на ползване (средна 
гора19)  
‐ Стимулиране на типичните за местообитанието видове (Rosa arvensis, Sorbus ssp., 
Lonicera xylosteum) 
‐ Развитие на различна възрастова структура на гората, разпределена под формата 
на мозайка 
‐ Стимулиране запазванеto на стояща и паднала мъртва дървесина 
‐ Запазване на естествената форма на съществуващи горски екотони около и във 
вътрешността на гората 

                                                 
19  В немския език, в сферата на природозащитата, екологията и горското стопанство съществуват следните понятия: 
Hochwald (буквално: висока гора, високостъблена гора с повече или по-малко затворен склоп и подлес, възникнала чрез 
естествено възобновяване или залесяване. Традиционно този тип гора се ползва чрез селективни сечи на отделни дървета или 
на групи от дървета, за да се позволява естественото възобновяване); Mittelwald (букв. средна гора, чието ползване се нарежда 
между ползванията на високо и нискостъблената гора, единични високи дървета и подлес, традиционно дърветата се използват 
за добив строителна дървесина, а подлесът като дърва за огрев; и Niederwald (буквално: ниска гора, нискостъблена издънкова 
гора, възникнала чрез традиционно ползване в близост до селищата чрез чести сечи, използване в производството на брикети и 
на багрилни вещества от корите на издънките). Бел. р. Източник: Schaefer, M. (2003): Wörterbuch der Ökologie. 4. Auflage. 
Spektrum Akademischer Verlag. Heidelberg. Бел.р. 
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9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  
‐ Стимулиране на естественото възобновяване 
‐ Попълващо залесяване с типични за местообитанието дървесни видове 
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящ местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи, ползване на групи 
дървета (с изключение на гори върху много стръмни клонове или такива на места с 
влажен въздух) 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Ползвания на гори по стръмни склонове, които надхвърлят сечите на единични дървета 
или на групи дървета 

‐ Щети от утъпкване (при гори в околността на пещери или катерачески обекти) 

Важни мерки за опазване 

‐ Не са необходими мерки за опазване, насочени директно към местообитанието 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Намаляване участието на видове, нетипични за местообитанието 
‐ Стимулиране на типичните за местообитанието видове 
‐ Стимулиране запазването на стояща и паднала мъртва дървесина 
‐ Запазване на естествената форма на съществуващи горски екотони около и във 

вътрешността на гората 
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91D0 *Мочурни гори 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  
‐ Стимулиране на естественото възобновяване 
‐ Попълващо залесяване с типични за местообитанието дървесни видове 
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящ местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Всякакви форми на отводняване (също и в околността); промени на типичния за 
мястото воден режим 

‐ Добив на торф 
‐ Рекреационни дейности (пешеходен туризъм извън маркираните пътища, поради 

наличието на чувствителна към утъпкване растителност и чувствителни към 
обезпокояване видове птици) 

‐ Внасяне на хранителни вещества, средства за растителна защита или вредни 
вещества 

Важни мерки за опазване 

‐ Запазване на типичния режим на подпочвени води 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Възстановяване на естествените възможности за наводняване  
‐ Отказ от ползване в широк мащаб 
‐ Места на деградирали, но подходящи за възстановяване блата (тип 7120), подхранвани 

от дъждовните води, върху които има начални стадии на развитие на гора, могат да се 
възстановят като блата. 

‐ Разработване на концепции за ползване и зониране (напр. сърцевинни зони без 
всякакво ползване и зони с ограничено горскостопанско ползване) 

‐ Стимулиране на типичните за местообитанието видове 
‐ Създаване на буферни зони за предотвратяване внасянето на хранителни и вредни 

вещества 
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91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  
‐ Стимулиране на естественото възобновяване 
‐ Попълващо залесяване с типични за местообитанието дървесни видове 
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящ местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Преминаване през площта с превозни средства  
‐ Всякакви форми на отводняване (също и в околността); промени на типичния за 

мястото воден режим (строителство на диги, напречни прегради, увеличаване на 
дълбочината, заграждане на съществуващи водоеми, укрепване на брега) 

‐ Рекреационни дейности  

Важни мерки за опазване 

‐ Запазване на типичния за мястото воден режим 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Намаляване участието на видове, нетипични за местообитанието 
‐ Стимулиране на типичните за местообитанието дървесни видове 
‐ Допускане съществуването на естествена речна динамика, вкл. динамика на високи 

води (напр. чрез премахване на съществуващи диги, прегради на потоци и реки) 
‐ Стимулиране запазването на стояща и паднала мъртва дървесина 
‐ Примерно: възвръщане на традиционни форми на ползване (ниска гора (виж. стр. 50) 

при елшовите гори)  

 
53



91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior 
или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) 

 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  
‐ Стимулиране на естественото възобновяване 
‐ Попълващо залесяване с типични за местообитанието дървесни видове 
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящ местообитанието дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ добив на материали (напр. изгребване на мокър пясък, чакъл или глина) 
‐ интензивни рекреационни дейности (напр. утъпкване от почиващи туристи или рибари, 

с последствия обезпокояване на чувствителни животински видове) 
‐ Промени във водния баланс (напр. регулиране или нивелиране на динамиката на 

високите води, строителство на диги, напречни прегради, увеличаване на дълбочината, 
заграждане на съществуващи водоеми, укрепване на брега) 

Важни мерки за опазване 

‐ Запазване на типичния за мястото воден режим 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Намаляване участието на видове, нетипични за местообитанието 
‐ Допускане съществуването на естествена речна динамика, вкл. динамика на високи 

води (напр. чрез премахване на съществуващи диги и прегради на реки, увеличаване 
площта на наводнените площи, „екологични наводнения”) 

‐ Стимулиране запазването на стояща и паднала мъртва дървесина 
‐ Стимулиране на типичните за местообитанието дървесни видове 
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9140 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-
Piceetea) 
 

 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  
‐ Стимулиране на естественото възобновяване 
‐ Попълващо залесяване с типични за местообитанието дървесни видове 
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящи местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Ползвания, които надхвърлят ползването на групи дървета 
‐ Варуване на естествено киселинни почви с цел тяхното опазване, в случай, че чрез 

тази мярка стойностите на pH се повишат над типичните за мястото 

Важни мерки за опазване 

‐ Не са необходими мерки за опазване, насочени директно към местообитанието 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Намаляване участието на дървесни видове, нетипични за местообитанието 
‐ Стимулиране на типичните за местообитанието дървесни видове  
‐ Стимулиране запазването на стояща и паднала мъртва дървесина 
‐ Запазване на естествената форма на съществуващи горски екотони около и във 
вътрешността на гората (горски поляни) 
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III. ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНИ 
 
 

 Следващите редове трябва да се използват за отделните местообитания на 
видове, а не за цялата Натура 2000 – зона. Конкретизирането трябва да се извършва 
зона по зона в рамките на план за управление или в рамките на лесоустройствения 
проект.  
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1. Мъхове 

 

1386 Buxbaumia viridis          
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  
‐ Стимулиране на естественото възобновяване 
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящи местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Ползвания на големи площи, които променят значително микроклиматичните 
условия във вътрешността на гората (напр. голи сечи) 
‐ Варуване на естествено киселинни почви 
‐ Внасяне на вредни вещества по въздушен път (SO2 и NOx) 

Важни мерки за опазване 

‐ Осигуряване на устойчиво присъствие на умерено разградена иглолистна дървесина 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Стимулиране запазването и увеличаването на запаса от едра мъртва дървесина 
(над 2 м дължина и диаметър по-голям от 20 см) 
‐ Оставяне в гората на дървесина, негодна за горскостопанска употреба (криви и 
усукани стъбла)  
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1381 Dicranum viride 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  
‐ Стимулиране на естественото възобновяване 
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящи местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Превръщане на широколистни гори в иглолистни 
‐ Голи сечи и изборни сечи на големи площи 
‐ Варуване на естествено киселинни почви 
‐ Внасяне на вредни вещества по въздушен път (SO2 и NOx) 

Важни мерки за опазване 

‐ Успешно опазване на стари гори 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Мерки, които позволяват възникването на времева и пространствена мозайка от 
различни по възраст широколистни дървостои с добри условия за растеж на този вид 
мъх 

‐ Оставяне в гората на широколистни дървета с криви и усукани стъбла 
‐ Увеличаване участието на стари широколистни дървета: удължаване на турнуса на 

сечите и чрез това развитие на гори във фаза на старост 
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1394 Drepanocladus vernicosus 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Много екстензивно ползване на пасищата и ливадите, особено за производство на 
слама 

‐ Преминаване с машини, които упражняват слаб натиск върху почвата (тежки 
трактори трябва да бъдат снабдени с гуми с ниско налягане) 

‐ Подържане на ровове и канали в досегашния обхват – без увеличаване на 
дълбочината им 

‐ Премахване на дървета и храсти от площите 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Изкопи и запълвания 
‐ Добив на материали (торф) 
‐ Интензификация на ползванията: употреба на торове 
‐ Добив на мулч 
‐ Мерки за отводняване (напр. увеличаване на площта или дълбочината на 

съществуващи системи от отводнителни канали) 
‐ Внасяне на хранителни вещества, средства за растителна защита или вредни 

вещества (напр. директно от непосредствено граничещи селскостопански площи, чрез 
повърхностите води, чрез дренажи, а и от населени места) 

‐ Рекреационни дейности, които водят до увреждане на растителната покривка (напр. 
къпане, бивакуване, утъпкване) 

‐ Промяна в ползването (напр. разораване, мелиорация, създаване на нови и 
ползване на съществуващи изкуствени водоеми, рибарско ползване на непосредствено 
граничещи водоеми)  

‐ Внасяне на вредни вещества по въздушен път (SO2 и NOx) 

Важни мерки за опазване 

‐ Запазване на традиционното ползване като ливада за производство на слама с коситба 
най-малко на всеки две години през есента с последващо изнасяне на окосения 
материал 

‐ Запазване на мерките за поддържане, които позволяват опазване на условията на 
средата 

‐ Отстраняване на ново поникнали дървета и храсти от площите 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Екстензификация на интензивно използвани селскостопански площи в околността 
‐ Подновяване на екстензивното ползване като ливада 
‐ Създаване на буферни зони с цел предотвратяване на възможни внасяния на 
хранителни и вредни вещества 
‐ Подобряване на баланса на подпочвените води чрез повдигане на нивото на 
подпочвените води 
‐ Насочване на туристопотока 
‐ Провеждане на мерки за поддържане, насочени към подобряване качеството на 
местообитанието  
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2. Папратови и цветни растения 
 
1902  Cypripedium calceolus 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящи местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Голи сечи 
‐ Всякакви мерки, които водят до засенчване или намаляване на количеството 
светлина (напр. допълнително залесяване на площите с находища на вида) 
‐ Преминаване с превозни средства през площта на находищата 

Важни мерки за опазване 

‐ Опазване на места с полусянка 
‐ Отстраняване на засенчващи дървета 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

Освобождаване на площите с находищата  
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1428 Marsilea quadrifolia 
 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Промяна на баланса на подпочвените води 
‐ Внасяне на хранителни вещества, средства за растителна защита или вредни 
вещества  
‐ Мелиорационни мерки (торене) 
‐ Запълване със земна маса 

Важни мерки за опазване 

‐ Коситба на високи треви или тръстикови гъсталаци от време на време 
‐ Отстраняване на засенчващи дървета 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Създаване на места с открита почва  
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3. Бозайници 
 
1304 Rhinolophus ferrumequinum 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на досегашното ползване на сградите (летни убежища) 
‐ Преминаване през пещери и стари мини през лятото (зимни убежища) 
‐ Веднъж годишно контролиране на популациите от специалисти през зимата (зимни 

убежища) 
‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  

‐ Стимулиране на естественото възобновяване 
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящи местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 

Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Ремонт на сгради в частите им, които се използват за летни убежища (употреба на 
препарати за защита на дървесината, реконструкции, затваряне на местата, 
използвани за входове) 

‐ Преминаване през пещери и стари мини през зимата (с изключение на контролирането 
на зимните убежища от специалисти) (зимни убежища) 

‐ Промени, които водят до промяна на микроклимата в убежищата (напр. промяна на 
проветривостта)  

Важни мерки за опазване 

‐ Осигуряване на опазването на летните и зимните убежища в съответната част от 
годината 

‐ Гарантиране на липсата на обезпокояване на зимните и летните убежища, съответно 
предотвратяване на обезпокояване в зимните убежища (поне през зимния период – 
монтиране на решетки, които позволяват преминаването на прилепите) 

‐ Запазване на овощни градини и отказване от ползването на препарати за растителна 
защита в овощни градини (местообитание за хранене: стари овощни градини) 

‐ Запазване на досегашното ползване в околността на летните убежища 
‐ Запазване на местообитанията, използвани за хранене в околността на летните 

убежища 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Отваряне на подходящи тавански помещения (църкви, големи отворени сгради) 
‐ Допълнително засаждане/създаване на овощни градини (местообитание за 
хранене) 
‐ Създаване на структури (пустеещи ивици, плетове и др. ) за подобряване на 
хранителната база 
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1308 Barbastella barbastellus 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Преминаване през пещери и стари мини през лятото (зимни убежища) 
‐ Веднъж годишно контролиране на популациите от специалисти през зимата (зимни 

убежища) 
‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  

‐ Стимулиране на естественото възобновяване 
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящи местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 
Поддръжка и строителство на пътища 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Преминаване през пещери и стари мини през зимата (с изключение на контролирането 
на зимните убежища от специалисти) (зимни убежища) 

‐ Промени, които водят до промяна на микроклимата в убежищата (напр. промяна на 
проветривостта)  

‐ Целево премахване на дървета с хралупи (летни убежища) 
‐ Голи сечи (местообитание за хранене) 
‐ Употреба на препарати за растителна защита на големи площи в гората  

Важни мерки за опазване 

‐ Осигуряване на устойчиво наличие на убежища (напр. чрез оставяне на стари дървета 
с определен целеви диаметър) 

‐ Гарантиране на липсата на обезпокояване на зимните и летните убежища, съответно 
предотвратяване на обезпокояване в зимните убежища (поне през зимния период – 
монтиране на решетки, които позволяват преминаването на прилепите) 

‐ Опазване на гори с много широколистни видове (местообитание за хранене, летни 
убежища) 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Увеличаване участието на стари широколистни дървета: удължаване на турнуса на 
сечите и развитие на гори във фаза на старост (за стимулиране на хранителната база) 
чрез използване на подходящи мерки за възобновяване; липса на ползване на дървета 
с хралупи 

‐ Развитие на различна възрастова структура на гората, разпределена под формата на 
мозайка 

‐ Увеличаване на броя на убежищата 

 
63



1323 Myotis bechsteini 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Преминаване през пещери и стари мини през лятото (зимни убежища) 
‐ Веднъж годишно контролиране на популациите от специалисти през зимата (зимни 

убежища) 
‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  

‐ Стимулиране на естественото възобновяване 
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящи местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 
Поддръжка и строителство на пътища 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Преминаване през пещери и стари мини през зимата (с изключение на контролирането 
на зимните убежища от специалисти) (зимни убежища) 

‐ Промени, които водят до промяна на микроклимата в убежищата (напр. промяна на 
проветривостта)  

‐ Целево премахване на дървета с хралупи (летни убежища) 
‐ Голи сечи (местообитание за хранене) 
‐ Употреба на препарати за растителна защита на големи площи в гората  

Важни мерки за опазване 

‐ Осигуряване на устойчиво наличие на убежища (напр. чрез оставяне на стари дървета 
с определен целеви диаметър) 

‐ Гарантиране на липсата на обезпокояване на зимните и летните убежища, съответно 
предотвратяване на обезпокояване в зимните убежища (поне през зимния период – 
монтиране на решетки, които позволяват преминаването на прилепите) 

‐ Опазване на гори с много широколистни видове (местообитание за хранене, летни 
убежища) 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Увеличаване участието на стари широколистни дървета: удължаване на турнуса на 
сечите и развитие на гори във фаза на старост (за стимулиране на хранителната база) 
чрез използване на подходящи мерки за възобновяване; липса на ползване на дървета 
с хралупи 

‐ Развитие на различна възрастова структура на гората, разпределена под формата на 
мозайка 

‐ Стимулиране развитието на различни структури 
‐ Увеличаване броя на убежищата чрез поставяне на „къщички за прилепи” 
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1321 Myotis emarginatus 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на досегашното ползване на сградите (летни убежища) 
‐ Преминаване през пещери и стари мини през лятото (зимни убежища) 
‐ Веднъж годишно контролиране на популациите от специалисти през зимата (зимни 

убежища) 
‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  

‐ Стимулиране на естественото възобновяване 
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящи местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 
Поддръжка и строителство на пътища 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Ремонт на сгради в частите им, които се използват за летни убежища (употреба на 
препарати за защита на дървесината, реконструкции, затваряне на местата, 
използвани за входове) 

‐ Преминаване през пещери и стари мини през зимата (с изключение на контролирането 
на зимните убежища от специалисти) (зимни убежища) 

‐ Промени, които водят до промяна на микроклимата в убежищата (напр. промяна на 
проветривостта)  

‐ Голи сечи (местообитание за хранене в околността на летните убежища) 
‐ Употреба на препарати за растителна защита на големи площи в гората  

Важни мерки за опазване 

‐ Осигуряване на устойчиво наличие на убежища (напр. чрез оставяне на стари дървета 
с определен целеви диаметър) 

‐ Гарантиране на липсата на обезпокояване на зимните и летните убежища, съответно 
предотвратяване на обезпокояване в зимните убежища (поне през зимния период – 
монтиране на решетки, които позволяват преминаването на прилепите) 

‐ Опазване на местообитанията за хранене в околността на летните убежища 
(широколистни гори, овощни градини) 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Подобряване на предлагането на убежищата чрез отваряне на подходящи тавански 
помещения в църкви и големи отворени сгради 

‐ Увеличаване участието на стари широколистни дървета: удължаване на турнуса на 
сечите и развитие на гори във фаза на старост (за стимулиране на хранителната база) 
чрез използване на подходящи мерки за възобновяване; липса на ползване на дървета 
с хралупи 

‐ Развитие на различна възрастова структура на гората, разпределена под формата на 
мозайка 
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1324 Myotis myotis 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на досегашното ползване на сградите (летни убежища) 
‐ Преминаване през пещери и стари мини през лятото (зимни убежища) 
‐ Веднъж годишно контролиране на популациите от специалисти през зимата (зимни 

убежища) 
‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  

‐ Стимулиране на естественото възобновяване 
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящи местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 
Поддръжка и строителство на пътища 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Ремонт на сгради в частите им, които се използват за летни убежища (употреба на 
препарати за защита на дървесината, реконструкции, затваряне на местата, 
използвани за входове) 

‐ Преминаване през пещери и стари мини през зимата (с изключение на контролирането 
на зимните убежища от специалисти) (зимни убежища) 

‐ Промени, които водят до промяна на микроклимата в убежищата (напр. промяна на 
проветривостта)  

‐ Голи сечи (местообитание за хранене в околността на летните убежища) 
‐ Промени в ползванията в откритите пространства (напр. разораване, залесяване) 
‐ Интензификация на ползванията на големи площи (напр. увеличаване на честотата на 

косене), които водят до намаляване на хранителната база 
‐ Употреба на препарати за растителна защита на големи площи в гората  

Важни мерки за опазване 

‐ Осигуряване на устойчиво наличие на убежища (напр. чрез опазване на стари дървета 
с определен целеви диаметър) 

‐ Гарантиране на липсата на обезпокояване на зимните и летните убежища (поне през 
зимния период – монтиране на решетки, които позволяват преминаването на 
прилепите) 

‐ Запазване на овощни градини и отказване от ползването на препарати за растителна 
защита в овощни градини (местообитание за хранене: стари овощни градини) 

‐ Запазване на досегашното ползване в околността на летните убежища 
 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Подобряване на предлагането на убежищата чрез отваряне на подходящи тавански 
помещения в църкви и големи отворени сгради 

‐ Увеличаване участието на стари широколистни дървета: удължаване на турнуса на 
сечите и развитие на гори във фаза на старост (за стимулиране на хранителната база) 
чрез използване на подходящи мерки за възобновяване;  
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‐ Развитие на различна възрастова структура на гората, разпределена под формата на 
мозайка 

‐ Стимулиране развитието на различни структури 
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4. Влечуги 
 
1220 Emys orbicularis 

 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Премахване на обитаваните водоеми, съответно промяна на бреговата структура 
(напр. промяна на плитководните зони, утъпкване от човека и селскостопанските му 
животни) 
‐ Отстраняване, съответно промяна, на сухи места с малко растителност, които биха 
могли да бъдат използвани за полагане на гнездови камери в непосредствена близост 
до обитаваните водоеми 

Важни мерки за опазване 

‐ Опазване на обитаваните водоеми като местообитания за хранене, както и 
опазване на  бреговите зони като местообитания за размножаване 

 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Целево полагане на изкуствени структури, които могат да послужат като субстрат за 
полагане на гнездови камери 
‐ Полагане на паднали дървета за препичане на слънце 
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5. Земноводни 
 
1193 Bombina variegata 

 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Работи по изгребване във вторични местообитания като кариери за глина, чакъл и 
пясък 

‐ Екстензивни рекреационни ползвания във вторични местообитания (ако е необходимо, 
ползванията могат да се ограничат пространствено или времево) 

‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство в близост до летните 
убежища, като:  
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящи местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

Отстраняване на постоянни, малки водоеми и водни комплекси 
Разширяване и удълбаване на реките и отстраняване на наводняващите се площи 

Важни мерки за опазване 

‐ Осигуряване на устойчиво наличие на водоеми за размножаване и пребиваване, 
включително необходимите сухоземни местообитания и коридорите за миграция между 
различните частични местообитания (съблюдаване на необходимостта от връзка 
между частичните местообитания при рекултивация на кариери!) 
‐ Осигуряване на мозайка от местообитания с достатъчно слънцегреене (напр. 
орязване на дърветата в близост до местата, където често се снасят яйца) 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Стимулиране на речна динамика (напр. чрез премахване на брегови укрепления, 
хващане в тръби и др.) 

‐ Стимулиране на малки водоеми чрез допускане на динамика на високите води 
‐ Изграждане на малки ямки покрай реките, които да се напълват с вода при прииждане 

на реките. При възстановяване на естествените речни корита да се заплануват площи и 
понижения, които се наводняват при прииждане на реката 

‐ Изграждане на малки водоеми в радиуса на действие на съществуващи популации, и с 
цел свързване на отделните популации 
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1166 Triturus cristatus  
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Екстензивни рекреационни дейности във вторични местообитания (ако е необходимо, 
ползванията могат да се ограничат пространствено или времево) 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Премахване на водоемите, използвани за снасяне на яйцата (водоеми в зоната на 
алувиалните гори, малки изкопи в кариери, запълнени с вода, микроязовири, 
рибарници) 

‐ Промени на бреговата структура (напр. премахване на плитководните зони) 
‐ Отстраняване на подводна растителност във водоемите 
‐ Редовни рекреационни ползвания (плажуване и къпане) 

Важни мерки за опазване 

‐ Осигуряване на наличие на водоеми за размножаване и пребиваване включително 
необходимите сухоземни местообитания и коридорите за миграция между частичните 
местообитания  

‐ Предотвратяване на засенчването на водоемите, ползвани за снасяне на яйцата 
‐ Предотвратяване на внасянето на хранителни вещества и средства за растителна 

защита (напр. от граничещи, използвани в селското стопанство площи, подхранвания 
на риба) 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Изграждане на малки водоеми в радиуса на действие на съществуващи популации, и с 
цел свързване на отделните популации  

‐ Създаване на буферни зони с цел предотвратяване на възможни внасяния на 
хранителни и вредни вещества 

‐ Стимулиране на речна динамика (напр. чрез премахване на брегови укрепления, 
хващане в тръби и др.) 
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6. Риби и кръглоусти 
 

1102 Alosa alosa 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Времево и пространствено ограничени мерки за поддържане на водното течение  

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Хидроинженерни мерки, които водят до загуба на подходящи местообитания за 
хвърляне на хайвер (напр. богати на структури речни участъци със силно течение и 
груб субстрат като чакъл и по-големи камъни) 
‐ Прекъсване на миграционни коридори чрез напречно преграждане на реки 
‐ Ново строителство на ВЕЦ 

Важни мерки за опазване 

‐ По време на периода на хвърляне на хайвер и фазата на развитие на хайвера от 
май до юли – забрана на работа по дъното на водното течение от май до юли 

‐ Опазване на малкото останали участъци по Рейн и долните течения на неговите 
притоци, които са богати на структури със силно течение и груб субстрат като чакъл и 
по-големи камъни 
‐ Опазване на все още запазените възможности за придвижване на рибата в 
системата на Рейн 
‐ Запазване на сегашното качество на водите като минимален стандарт20 

 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Мерки за възстановяване на естествените речни корита (напр. възстановяване на 
свободно течащи, богати на структури речни участъци като местообитание за снасяне 
на хайвер) 
‐ Оформяне на напречни речни прегради по Рейн така, че рибите да могат да 
преминават през тях чрез удачни, достатъчно големи речни стъпала 
‐ Свързване на отделните частични местообитания в мрежа, като чрез това става 
възможна широкомащабна миграция на рибата, най-вече чрез свързване на системите 
от притоци и на алувиалните участъци (напр. чрез премахване на бариери за 
разпространението , отстраняване на прегради и резки промени в речните дъна, чрез 
оформяване на речни прегради така, че да може рибата да преминава) 

 

                                                 
20  Не трябва да се забравя, че ръководството е разработено за ползване в провинция Баден-Вюртемберг в Германия и 
тук се имат пред вид моментното качество на водите там, което към момента на съставяне на ръководството, е известно. Бел.р. 
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1144 Cobitis taenia 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Времево и пространствено ограничени мерки за поддържане на водното течение 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Хидроинжинерни мерки, които водят до загуба на подходящи местообитания (напр. 
неспоени пясъчни до тинести субстрати със слабо до умерено силно течение, слабо 
замърсени) 
‐ Поддръжка на речните течения, които надхвърлят ограниченото в единични 
участъци, едностранно изкопаване (най-вече оформяне на брега с фреза) 
‐ Прекъсване на миграционни коридори чрез напречно преграждане на реки 
‐ Замърсяване на водите, които водят до образуване на хумусни утайки с анеоробни 
условия (сапропел)  

Важни мерки за опазване 

‐ По време на периода на хвърляне на хайвер и фазата на развитие на хайвера от 
април до юли – забрана на работа по дъното на водното течение 

‐ Опазване на стари речни ръкави и напоителни канали с находища на вида в 
настоящото им състояние 
‐ Опазване на достъпността на вида до подходящи местообитания  
‐ Управление на системите от напоителни канали с подържащи мерки, които щадят 
рибите и са съобразени времево с техния жизнен цикъл (напр. прочистване на 
каналите само във време, което не би увредило ихтиофауната, прочистване само чрез 
едностранно изкопаване в определени участъци, без изрязване на брега с фреза) 
‐ Запазване на сегашното качество на водите като минимален стандарт (виж 
забележката на стр. 71. Бел.р.) 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Свързване на отделните частични местообитания в мрежа, особено свързване на 
водоемите, възникнали от речни разливи, с високи нива на подпочвените води, както по 
между им така и с главния ръкав на реката 
‐ Превантивни мерки за предотвратяване точковото замърсяване на водите (напр. 
чрез вливане на хранителни вещества, които водят до образуване на хумусни утайки с 
анеоробни условия (сапропел)) 
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1163 Cottus gobio 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Времево и пространствено ограничени мерки за поддържане на водното течение 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Хидроинженерни мерки, които водят до загуба на подходящи местообитания 
(богато на структури речно дъно с чакълест субстрат и по-големи камъни) 
‐ Напречни прегради от всякакъв вид, дори и ниски речни прагове 
‐ Всякакви влошавания на качеството на водите (напр. ползване на местообитанието 
като водоприемник на пречиствателни станции) 
‐ Вливане на дребни седиментни частици, които водят до запълване на празнините 
между чакъла по дъното на реката  

Важни мерки за опазване 

‐ По време на периода на хвърляне на хайвер и фазата на развитие на хайвера от 
февруари до юни – забрана на работа по дъното на водното течение 

‐ Опазване на близки до естествените, богати на структури, речни участъци с 
чакълест или каменист субстрат 
‐ Опазване на възможността за миграции по протежение на речните течения и за 
малки риби  
‐ Запазване на сегашното качество на водите като минимален стандарт (виж 
забележката на стр. 71). Значимите местообитания на този вид по принцип не са или са 
слабо замърсени (класове на качество I, II – III).  

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Възстановяване на естественото речно течение и речно дъно 
‐ Премахване на тръби и изкуствени корита 
‐ Допускане на процеси на собствена динамика, които водят до формиране на 
естествени речни структури 
‐ Оформяне на напречни речни прегради по начин, че който рибите да могат да 
преминават (напр. подходящи речни стъпала или обиколни вади) 
‐ Премахване на ненужни вече речни прагове 
‐ Избягване на точкови вливания на замърсители 
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1131 Leuciscus souffia agassizi  
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Времево и пространствено ограничени мерки за поддържане на водното течение 
‐ Мерки за поддръжка на дървета без антропогенна намеса в кореновата система 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Хидроинженерни мерки, които водят до загуба на естествени структури  
‐ Мерки за поддръжка на водното течение, особено при широкомащабно 
отстраняване на ивицата дървесна растителност покрай реката 
‐ Напречни прегради на реката, които възпрепятстват рибния обмен в речната 
система и особено много възможността за навлизане в по-малки странични притоци  

Важни мерки за опазване 

‐ По време на периода на хвърляне на хайвер и фазата на развитие на хайвера от 
март до юни – забрана на работа по дъното на водното течение 

‐ Опазване на близки до естествените, богати на структури, речни участъци. Особено 
ценни за опазване са участъци, в които има честа смяна на бързо течащи води с 
чакълесто до каменисто дъно и по-дълбоки вирове с по-спокойни води, както и отсечки 
с разнообразно структуриран бряг 
‐ Опазване на ивицата дървесна растителност покрай реката с частично висящи над 
и във водата храсталаци и подкопана от водата коренова система 
‐ Опазване на съществуващите възможности за рибен обмен в реката, както и между 
реката и нейните притоци, особено и системи от канали (напоителни, плавателни и др.) 
‐ Запазване на сегашното качество на водите като минимален стандарт (виж 
забележката на стр. 71).  

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Възстановяване на свободно течащи, богати на структури речни системи 
‐ Допускане на динамични речни процеси, които водят до формиране на естествени 
структури 
‐ Доколкото е възможно, опазване на натрупвания на мъртва дървесина в реката 
‐ Оформяне на напречни речни прегради по начин, по който рибите да могат да 
преминават (напр. подходящи речни стъпала или обиколни вади), и особено свързване 
на отделните частични местообитания на речната система в мрежа (най-вече 
свързване на страничните ръкави) 
‐ Превантивни мерки за предотвратяване точковото замърсяване на водите (напр. 
чрез вливане на хранителни вещества с отрицателен ефект върху снабдеността с 
кислород на седиментите) 
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1145 Misgurnus fossilis 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Времево и пространствено ограничени мерки за поддържане на водното течение 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Прекратяване на поддръжката на съществуващи стари речни ръкави и системи от 
канали 
‐ Поддръжка на водоема, която надхвърля ограниченото, в единични участъци или 
едностранно прочистване 

Важни мерки за опазване 

‐ По време на периода на хвърляне на хайвер и фазата на развитие на хайвера от 
април до юли – забрана на работа по дъното на водното течение 

‐ Опазване на стари речни ръкави, както и обрасли с тревна растителност изкопи и 
канали с тинести дъна 
‐ Опазване на връзките между главната река и заливната й територия, както и между 
малките водоеми, част от заливната територия на реката  
‐ Управление на системите от канали с подържащи мерки, които щадят рибите и са 
съобразени времево с тях (напр. прочистване на каналите само във време, което не би 
увредило ихтиофауната, прочистване само чрез едностранно изкопаване в определени 
участъци, без изрязване на брега с фреза)  

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Възстановяване на свободно течащи, богати на структури речни системи 
‐ Допускане на динамични речни процеси, които водят до формиране на естествени 
структури 
‐ Доколкото е възможно, опазване на натрупвания на мъртва дървесина в реката 
‐ Оформяне на напречни речни прегради по начин, по който рибите да могат да 
преминават (напр. подходящи речни стъпала или обиколни вади), и особено свързване 
на отделните частични местообитания на речната система в мрежа (най-вече 
свързване на страничните ръкави) 
‐ Превантивни мерки за предотвратяване местните замърсяване на водите с 
вещества, които са проблемни за рибите (напр. средства за растителна защита, торове 
и др.) 
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1134 Rhodeus sericeus amarus 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Времево и пространствено ограничени мерки за поддържане на водното течение  

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Изолиране или запълване на странични речни структури без водни течения или със 
слаби водни течения (стари речни ръкави, канали, системи от ровове и др.) 
‐ Бързо пресъхване на малки водоеми като рибарници, дренажни канали или езерца 
на мястото на иззет торф поради недостатъчно ползване или поддържане 
‐ Замърсяване на водоема с отрицателни последствия за популациите на езерните и 
речните миди (Unioniden) 

Важни мерки за опазване 

‐ По време на периода на хвърляне на хайвер и фазата на развитие на хайвера от 
април до юли – забрана на работа по дъното на водното течение, вземане под 
внимание на области с популации на миди (Unionide) 

‐ Опазване на стари речни ръкави и богати на структури брегови участъци с 
неподвижни води 
‐ Опазване на водно огледало при малки водоеми и след изоставяне на ползването 
или обявяването им за защитени територии  
‐ Опазване на качеството на водата, което позволява развитието на стабилна 
популация на мидите (Unionide) 
‐ Опазване на съществуващи популации на миди (Unionide) 
‐ Мерки за борба с ондатрата 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Създаване на добре структурирана брегова зона с области с неподвижни води, 
съответно възстановяване на прекъсната в миналото връзка със старите речни ръкави  
‐ Възстановяване на популациите на този вид риба във води със стабилни популации 
на униониди 
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1160 Zingel streber 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Времево и пространствено ограничени мерки за поддържане на водното течение  

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Хидроинженерни мерки, които водят до загуба на свободно течащи, богати на 
структури чакълести участъци с по-дълбоки вирчета  
‐ Изграждане на още напречни прегради по Дунава и Илер  
‐ Внасяне на фини частици, които водят до запълване на празнините между чакъла 

Важни мерки за опазване 

‐ По време на периода на хвърляне на хайвер и фазата на развитие на хайвера от 
март до юни – забрана на работа по дъното на водното течение 

‐ Опазване на близки до естествените, богати на структури речни участъци със силно 
течение, чакълест субстрат и по-дълбоки вирове (речни дълбочини с водно течение) 
‐ Опазване на съществуващите възможности за обмен на риба в Дунавската система 
и  нейните притоци  
‐ Опазване на водно огледало при малки водоеми и след изоставяне на ползването 
или обявяването им за защитени територии  
‐ Опазване на сегашното качеството на водата, като минимален стандарт (виж. 
забележката на стр. 71) 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Възстановителни мерки за създаване на свободно течащи, богати на структури 
водни участъци 
‐ Допускане на динамични речни процеси, които водят до формиране на естествени 
речни структури 
‐ Достатъчно пропускане на вода в остатъчния Дунав в областта на големите речни 
хващания, за да се гарантира непрекъсната възможност за миграция на рибата 
‐ Оформяне на напречни речни прегради по начин, че който рибите да могат да 
преминават (напр. подходящи, достатъчно големи речни стъпала или наклонени дъна с 
малък наклон) 
‐ План за управление на корморана 
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7. Раци 
 
1092 Austropotamobius pallipes  

 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ И най-малките по площ промени на местообитанието, както от гледна точка на 
структура на водоема, така и на качеството на водата (напр. мерки за укрепване на 
дъното и брега, премахване на мъртвата дървесина, всякакво внасяне на вредни 
вещества) 
‐ Хидроинженерни мерки, които водят до загуба на близки до естествените и богати 
на структури участъци 
‐ Всякакво влошаване на качеството на водата, особено чрез инсектициди 
‐ Разпространяване на други видове раци, змиорки и хищни риби 

Важни мерки за опазване 

‐ Опазване на съществуващи речни структури 
‐ Опазване на препятствия за миграция на интродуцирани видове раци в долното 
течение на води, в които се среща Austropotamobius pallipes.  
‐ Опазване на сегашното качеството на водата, като минимален стандарт (виж. 
забележката на стр. 71) 

 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Превантивни мерки за възпрепятстване на внасянето на вещества, особено на 
инсектициди 
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8. Бръмбъри 
 

1088 Cerambyx cerdo 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  
‐ Попълващи залесявания с типичните за местообитанието дървесни видове 
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящ местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 
Поддръжка и строителство на пътища 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Внасяне на нетипични за местообитанието дървесни видове в значително 
количество. Преценката на значителното количество се провежда от лесничейството за 
всяко конкретно местообитание, придържайки се към типа гора 
‐ Премахване на дебели клони от короната на дървото; целево, пълно отстраняване 
на стоящи стволове на обитавани дървета  
‐ Голи сечи 
‐ Употреба на препарати за растителна защита на големи площи в гората  

Важни мерки за опазване 

‐ Опазване на изолирани стари дъбове на слънчеви места (напр. чрез обявяването 
им за природна забележителност), както и на други стари дъбове в гората и парковете 
‐ Опазване на избрани криви, болнави и загубили клони дървета 
‐ Стимулиране на постоянно възобновяване на дъба 
‐ Широкомащабно опазване на стояща стара мъртва дъбова дървесина 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Залесяване с дъбове 
‐ Оставяне в гората на избрани, стари дъбове 
‐ Оставяне на дъбови дървостои във фаза на естественото стареене и разпадане 
‐ Увеличаване на участието на дъба в горски насаждения в близка околност на 
познати находища на вида насекомо 
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1083 Lucanus cervus 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящ местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 
Поддръжка и строителство на пътища 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Внасяне на нетипични за местообитанието дървесни видове в значително 
количество. Преценката на значителното количество се провежда от леснчейството за 
всяко конкретно местообитание, придържайки се към типа гора 
‐ Голи сечи 
‐ Употреба на препарати за растителна защита на големи площи в гората  

Важни мерки за опазване 

‐ Запазване на лежаща стара мъртва дървесина (вкл. гнили корени) 
‐ Оставяне в горите и парковете на избрани стари дъбове и дъбови дървостои 
‐ Опазване на други избрани стари широколистни дървета и стари овощни дървета 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Увеличаване на участието на стари дъбове и овощни дървета; усилено превръщане 
на дъбови дървостои във фаза на старост и разпадане 
‐ Прилагане на подходящи възобновителни мерки за осигуряване на дъбовото 
възобновяване 
‐ Оставяне в гората на отсечена дървесина след периода на летене и снасяне на 
яйца на бръмбарите (от юли) 
‐ Полагане на стари дървесни трупи като изкуствени „ясли” за бръмбара-рогач.  
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1083 Osmoderma eremita  
 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящ местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 
Поддръжка и строителство на пътища 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Целево отстраняване на дървета с хралупи 
‐ Внасяне на нетипични за местообитанието дървесни видове в значително 
количество. Преценката на значителното количество се провежда от лесничейството за 
всяко конкретно местообитание, придържайки се към типа гора 
‐ Голи сечи 
‐ Употреба на препарати за растителна защита на големи площи в гората  
‐ Мерки за лекуване на дървета в областта на находището (напр. остъргване на 
хралупите, отстраняване на хумусната маса от тях, бетониране на хралупите) 

Важни мерки за опазване 

‐ Опазване на обитаваните дървета 
‐ Осигуряване на устойчиво присъствие на стояща стара мъртва дървесина в горите 
и парковете 

 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Увеличаване на участието на стари широколистни дървета в близката околност на 
известни находища  
‐ Оставяне в гората на избрани болни дървета   
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1087 *Rosalia alpine 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Запазване на мерки на природосъобразното горско стопанство, като:  
‐ Грижа за младите насаждения, отгледни мероприятия, поддържане на запаса 
‐ Щадящ местообитанията дърводобив и транспорт на дървесината 
‐ Единично възобновяване или възобновяване на малки площи 
Поддръжка и строителство на пътища 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Внасяне на нетипични за местообитанието дървесни видове в значително 
количество. Преценката на значителното количество се провежда от лесничейството за 
всяко конкретно местообитание, придържайки се към типа гора 
‐ Голи сечи 
‐ Употреба на препарати за растителна защита на големи площи в гората  

Важни мерки за опазване 

‐ Запазване на избрани стари букове и стари букови дървостои на слънчеви места 
‐ Стимулиране на устойчиво буково възобновяване 
‐ Осигуряване на устойчиво наличие на лежаща и стояща мъртва букова дървесина 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Увеличаване на участието на стари букове; превръщане на буковите гори във фаза 
на старост чрез удължаване на турнуса на сечите с прилагане на подходящи 
възобновителни мерки 
‐ Оставяне на стари, огрени от слънцето букове, до естественото им отмиране  
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9. Пеперуди 
 

1078 *Callimorpha quadripunctaria 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 
‐ Екстензивна грижа за крайпътните площи и откоси в околността на топлолюбиви 
горски екотони, лозя и области с множество плетове 
‐ Голи сечи с естествено възобновяване или залесяване 
‐ Строителство на горски пътища или разширяване на съществуващи 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Залесяване на малки по площ „островни” открити пространства в горите 
‐ Отстраняване на богати на високи треви горски екотони в окрайнините или във 
вътрешността на широколистните гори 
‐ Употреба на средства за растителна защита на големи площи в гората 
‐ Отводняване/засушаване 

Важни мерки за опазване 

‐ Опазване на горските екотони и прилежащите им пасища и ливади  
‐ Осигуряване опазването на богати на високи треви ивици покрай горските пътища и 
поляни  
‐ Подържане на малки площи в отворено състояние 
‐ Коситбата на ивиците покрай пътищата не преди началото на септември 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Развитие на съществуващи горски екотони  
‐ Създаване на огрети от слънцето екотони 
‐ Възстановяване на пасища и ливади, богати на цъфтящи видове в най-близката 
околност 
‐ Развитие на богати на високи треви екотони покрай горските пътища  
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1065 Euphydryas aurinia 
 

Видът се среща в различни типове местообитания: 
 
Популации, адаптирани към сухи местообитания: Ларвата се развива на Scabiosa 
columbaria, Knautia arvense, Gentiana cruciata. 
  
Популации, адаптирани към влажни местообитания: Ларвата се развива на Succisa 
pratensis. 

 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

 
Сухи местообитания: 

Кратковременно изоставяне от една до три години 
‐ По-свежи местообитания: традиционно, по възможност на различните места по 

различно време, косене след средата на юли (веднъж годишно, на всеки 1 до 2 години) 
‐ Сухи сенокосни ливади с Arrhenatherum elatius: традиционно косене два пъти в 

годината 
 
Влажни местообитания: 

Торени влажни ливади: екстензивно паша след коситбата 
‐ Торени влажни ливади: торене за целите на опазването, съобразено със спецификата 

на местообитанието 
Ливади за производство на слама: ползване за производство на слама 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

Сухи местообитания: 
‐ Промени в ползването (особено залесяване, провеждани на паша върху площи, 
ползвани традиционно като сенокосни ливади 
‐ Интензификация на ползването (напр. увеличаване на честотата на косене) 
‐ Интензивни рекреационни дейности със следствие увреждане на растителността 
(напр. къмпингуване, мото-крос) 
 

Влажни местообитания: 
‐ Промени в ползвания (напр. разораване, мелиорация, залесяване, прехвърляне 
към стопанско ползване за паша) 
‐ Интензификация на ползванията (напр. увеличаване на честотата на косене, 
преместване на времето на косене по-рано през годината, торене, интензивна паша 
(парцелирана паша21 с по-висока гъстота на животните и по-дълъг престой върху 
парцелите) 
‐ Мерки за отводняване 
‐ Употреба на средства за растителна защита (освен при специфични проблеми) 

                                                 
21  Виж стр. 19. Бел.р. 
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Важни мерки за опазване 

Сухи местообитания:  
‐ Коситба на различните части от местообитанието по различно време, според 
спецификите на местообитанието може и ежегодно 
‐ Опазване на особени места (срутища или други нарушения) по откоси край 
пътищата и в околността на полу-сухи тревни местообитания 
‐ Датата на косене на основната площ по възможност след края на юли; 
алтернативно може някои части от площите да бъдат окосени и след периода на 
летене на имагото след края на юни 

 
Влажни местообитания: 

‐ Ливади за производство на слама: коситба през есента на всеки две години (виж 
Briemle et al. 1991); отстраняване на окосения материал от площите 
‐ Ливади за производство на слама: подържане на типичния за местообитанието 
режим на подпочвените води 
‐ Торена влажна ливада: запазване на традиционното ползване 
‐ Торена влажна ливада: торене с цел опазване, съобразено със спецификата на 
местообитанието 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 
 
Сухи местообитания 

‐ Свързване на отделните местообитания чрез екстензивно ползвани ливади и 
пасища 
‐ Възобновяване на традиционното екстензивно ползване на по-големи площи 

 
Влажни местообитания 

‐ Възобновяване на традиционното екстензивно ползване за производство на сено и 
слама 
‐ Оптимизиране на местообитанието чрез целево управление на коситбата: 
извличане на органична материя от площите чрез интензификация на косенето, 
ограничена в няколко години без добавяне на торове 
‐ Подобряване на режима на подпочвените води  
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1052 Hypodryas maturna 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Екстензивнo ползване на пасища и ливади 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Промени в ползването (напр. разораване, залесяване) 
‐ Интензификация на ползванията (напр. увеличаване на честотата на косене, 
увеличаване на гъстотата на животните при последващо пашуване на косените площи, 
мерки за отводняване) 
‐ Торене, което е не торене с цел опазване 
‐ Употреба на средства за растителна защита (с изключение на ползването им при 
специфични проблеми) 
‐ Разрушаване на горските екотони (местообитание за хранене и защита от вятър) 
‐ Отрязване на висящи клони на ясена в открити местообитания и по продължението 
на екотона (важно място за снасяне на яйца, местообитание на ларвите) 

Важни мерки за опазване 

‐ Целево оставяне и опазване на ясена 
‐ Осигуряване наличието на горски екотон 
‐ Опазване на ивици, богати на цъфтящи видове, чрез отказване от торенето в 
пространството около ясените 
‐ Екстензивно ползване за косене на пространството около ясените с цел опазване 
на открити пространства, богати на цъфтящи видове 
‐ Опазване на съседни дървесни видове с цел защита от вятъра 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Косене на ливадите в околността, особено на страничните ивици около ливадите, 
чак след края на летателния период в края на юни 
‐ Разширяване и създаване на нови места в близката околност, където видът може 
да се засели, чрез стимулиране на възобновяването на ясена 
‐ Стимулиране растежа на отделни и изолирани ясени с ниско висящи клони 
‐ Създаване на защитени от вятъра, изложени на слънце горски поляни със 
странични ивици (екотони) 
‐ Екстензификация на околните ливади и пасища  
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1052 Lycaena dispar 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Влажни местообитания: традиционно, по възможност променящо се ползване чрез 
косене след средата на юли (веднъж годишно, на всеки една, две години) 
‐ Свежи ливади с Arrhenatхerum elatius: традиционно косене веднъж до два пъти в 
годината 
‐ Ползване като ливади за косене на сено или слама с косене един до два пъти 
годишно 
‐ Поддръжка на отводнителни канали 
‐ Екстензивна паша с две до три годишен турнус след средата на юли до началото на 
август 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Отводняване чрез дрениране или понижаване нивото на водно тяло, към което 
текат водите 
‐ Промени в ползването (напр. разораване, мелиорация и залесяване) 
‐ Интензификация на ползванията (напр. увеличаване на честотата на косене, 
изтегляне на времето за косене по-рано през годината, увеличаване на гъстотата на 
животните при последващо пашуване на окосените площи) 

Важни мерки за опазване 

‐ Редовно коситба на части от площта на местообитанието (всяка година различни 
части): освен коситбата на парцелите веднъж или два пъти годишно трябва да има 
винаги и неокосени площи 
‐ Коситба извън летателния период на пеперудите (2 поколения: от края на май до 
края на юни и през август); отделни парцели или ивици могат да бъдат косени и по 
време на летателния период 
‐ Опазване на цъфтящи ивици около сенокосните ливади или пътищата 
‐ От време на време, но не всяка година, частично косене на двата бряга на 
каналите, но по различно време 

 
 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Свързване на отделните местообитания в мрежа от 3-5 м широки, огрети от 
слънцето странични ивици или синори по продължението на канали или пасища и 
ливади  
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1061 Maculinea teleius 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

Ливади за производство на слама: 
‐ Много екстензивно ползване като ливади за производство на слама с едно 
единствено косене през есента 
‐ Коситба с машини, които упражняват слаб натиск върху почвата (тежки трактори 
трябва да бъдат снабдени с гуми с ниско налягане) 
‐ Поддръжка на канали в досегашния обхват без вдълбаване на дъното 

 
Влажни ливади и ливади с Arrhenatherum elatius: 

‐ Двукратно косене през пролетта (до началото на юни) и през есента (от началото на 
септември) 
‐ Изоставяне на ползванията като сенокосна ливада според спецификата на мястото 
от една до три години 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Интензивна паша (напр. парцелирана паша22) 
‐ Промени в ползването (напр. разораване, мелиорация и залесяване) 
‐ Интензификация на ползванията (напр. увеличаване на честотата на косене, 

преместване на времето на косене по-рано през годината, увеличаване на гъстотата на 
животните при последващо пашуване на окосените площи) 

‐ Мерки за отводняване на по-влажни форми 
‐ Торене, което няма за цел опазване 
‐ Внасяне на хранителни и вредни вещества и препарати за растителна защита (напр. от 

директно граничещи селскостопански площи, чрез повърхностите води, чрез дренажи, 
както и от населени места) 

‐ Промяна на местата с големи популации на вида в ливади и пасища 

Важни мерки за опазване 

‐ Опазване на ливади за производство на слама: коситба през есента с изнасяне на 
окосения материал 
‐ Опазване на екстензивно използвани влажни ливади и ливади с Arrhenatherum 
elatius чрез традиционно ползване или еквивалентни поддържащи мерки; мозайка на 
ползванията със странични ивици; по-големи площи могат да се косят и два пъти в 
годината, но не всяка година: първата коситба е преди края на май, а втората след 
началото на септември 
‐ Щадене на страничните ивици покрай ливадите, коситба само на всеки две години 
‐ Изоставяне на ползванията за кратки периоди от време в зависимост от мястото 
(трябва да се избягва силното образуване на слама) 
‐ Косене на части от страните на отводнителните канали и на синорите по различно 
време 

 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

                                                 
22  Виж стр. 19. Бел.р. 
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‐ Свързване на отделните местообитания в мрежа от 5-8 м широки, странични ивици 
по продължение на ливадите; косене на ивиците само на всеки две години 
‐ По-дълги периоди на изоставяне на ползванията със силно образуване на слама и 
започваща сукцесия (над три години)  
‐ При косенето, остатъците от растенията трябва да са високи поне 10 см  
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10. Водни кончета 
 

1042 Leucorrhinia pectoralis 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Екстензивно стопанисване на съседните площи (напр. като ливади за производство 
на слама с коситба през есента) 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Интензивни рекреационни ползвания (напр. къпане) 
‐ Внасяне на хранителни, вредни вещества и препарати за растителна защита (напр. 
от директно граничещи селскостопански площи, чрез повърхностите води, чрез 
дренажи, както и от населени места) 
‐ Промени във водния баланс (напр. всякаква форма на отводняване) 

Важни мерки за опазване 

‐ Мерки за опазване на нискорастящата блатна растителност (напр. коситба на 
тръстиката) 
‐ Отстраняване на дървета и храсти в бреговата част 

 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Внимателно оплевяване на водоемите с находища на вида 
‐ Ако е приложимо, възстановяване на водното ниво в блатата 
‐ Създаване на буферни зони за предотвратяване внасянето на хранителни и вредни 
вещества 
‐ Ако е удачно, мерки за подържане чистотата на водата  
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1037 Ophiogomphus cecilia 
 

Следните действия обикновено не представляват значителни въздействия 

‐ Щадящо провеждане на мерки за подържане на водния басейн (напр. оплевяване 
на участъци) 
‐ Стопанисване на съседни площи като екстензивно ползвани ливади и пасища 

Следните примерни действия могат да представляват значителни въздействия 

‐ Хидроинженерни мерки, които водят до промени на структурата на водния басейн 
(напр. корекции на коритото, укрепване на брега, напречни прегради, промени на 
дъното, хващане в тръби) 
‐ Внасяне на хранителни, вредни вещества и препарати за растителна защита (напр. 
от директно граничещи селскостопански площи, чрез повърхностите води, чрез 
дренажи, както и от населени места) 
‐ Поддръжка на водния басейн, които надхвърлят отстраняване на растителност на 
малки участъци 

Важни мерки за опазване 

‐ Опазване на ливади и пасища в околността на водоизточника 

 
 

Мерки за развитие на доброволна или договорна основа 

‐ Стимулиране на речната динамика (напр. чрез премахване на брегови укрепления, 
речни прагове), опазване и повторно създаване на заливни площи 
‐ Възстановителни мерки за създаване на свободно течащи, богати на структури 
речни участъци 
‐ Създаване на буферни зони за предотвратяване на внасянето на хранителни и 
вредни вещества  
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