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ЧАСТ III

Съдържание на тематичните листове:
№
Заглавие
Данни за зоната, имащи отношение към оценката
1
Номенклатура на зоните по Натура 2000
2
Допълнителен (сенчест) списък на зоните, изготвен от
природозащитните организации
3
Зони за птиците
4
ОВМ (Орнитологично важни места)
5
Влажни зони от международно значение според Рамсарската
конвенция
Предварителна преценка съгласно Директивата за хабитатите
6
Консервационни принципи на предварителната преценка съгласно
Директивата за хабитатите
Изясняване на необходимостта от проучване
7
Отделна ОС за всяка защитена зона
8
Идентифициране на обхвата на изследване
9
Изисквания към данните
10
Начин на действие при непълноти в данните
11
Необходимост от описание на цялата защитена зона
Информация за Натура 2000 защитената зона
12
Значение на стандартния формуляр за ОС
13
Цели на опазване на защитената зона
14
Съществени елементи от решаващо значение за целите на опазването
15
Понятието „природозащитно състояние”
16
Планове за управление/ мерки за поддържане и развитие
17
Задължение за мониторинг съгласно чл.11 и 14, както и задължение за
докладване съгласно чл.17 от Директивата за хабитатите
18
Местообитания от Приложение І на Директивата за хабитатите
19
Характерни видове за местообитанията от Приложение І на
Директивата за хабитатите
20
Видове от Приложение ІІ на Директивата за хабитатите
21
Видове птици от Приложение І на Директивата за птиците и мигриращи
видове птици съгласно чл. 4 ал. 2 от Директивата за птиците
22
Приоритетен/ неприоритетен статут
23
Има ли приоритетни видове птици?
24
Елементи на ландшафта съгласно чл.10 от Директивата за хабитатите
25
Принос на зоната за биоразнообразието
26
Функционални връзки с други Натура зони
27
Разглеждане на видове от Приложение ІV на Директивата за
хабитатите в ОС
28
Разглеждане на други значими видове от флората и фауната и на
видовете птици от Директивата за птиците в зоните за опазване на
местообитанията (по Директивата за хабиттите)
Информация за проекта
29
Преглед на цялостния проект
30
Технически особености на проекта
Идентифициране и оценка на въздействията
31
Прогноза на въздействията, процеси на въздействията

32
33
34
35

Кумулативни ефекти, комплекси от процеси на въздействията

Самостоятелно разглеждане на отделните цели на опазването
Информация за понятието „значителност”
Информация за критерии за оценка, отговарящи на изискванията на
Директивата за хабитатите
36
Предишни негативни въздействия
37
Прагови стойности на значителността
38
Изисквания към метода за оценка
39
Метод за оценяване (пример)
40
Практически примери за въздействия върху местообитания от
Приложение І, видове от Приложение ІІ на Директивата за хабитатите,
видове птици от Приложение І на Директивата за птиците и мигриращи
видове птици съгласно чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците
41
Оценка на кумулативни въздействия
42
Вероятност за значително въздействия
43
Въздействия върху целите на опазване, определени във връзка с мерки
за гарантиране на кохерентността
Мерки за ограничаване на щетите (смекчаващи мерки)
44
Понятието „мерки за ограничаване на щетите (смекчаващи мерки)”
45
Разграничение между мерки за ограничаване на щетите (смекчаващи
мерки), алтернативи, мерки за гарантиране на кохерентността и
компенсаторни мерки, предвидени от законовите разпоредби относно
намесите в околната среда
46
Изисквания към мерките за ограничаване на щетите в ОС
47
Ограничаване на щетите при кумулативни въздействия от
взаимодействащи планове и проекти
Разглеждане на други планове и проекти
48
Данни, свързани с планови актове
49
Идентифициране на другите релевантни планове и проекти
50
Включване на резултатите от плановата документация на другите
планове и проекти
51
Преглед на цялостното протичане на тази стъпка от оценката
Обобщаване на резултатите от ОС
52
Таблично обобщение на резултатите от отделните стъпки на
оценяването
53
Съдържание на обобщението
54
Съдържание на приложението съгласно Директивата за хабитатите
Оценка при изключение съгласно Директивата за хабитатите
55
Понятието „алтернатива”
56
Проучване на алтернативите в контекста на целите на Натура 2000
57
Реалистичност на алтернативите
58
Наложителни причини от първостепенен обществен интерес
59
Мерки за гарантирането на кохерентността
Задачи на управлението на проекта, свързани с Директивата за
хабитатите
60
Координация и консултации, свързани с Директивата за хабитатите

Съдържание на тематичните листове: Разширено
Номер Заглавие
Теми
Данни за зоната, имащи отношение към оценката
Номенклатура на зоните по
1
• Номенклатура
Натура 2000
• Номер и име на зоната
Допълнителен (сенчест) списък на
2
• Дефиниция
зоните, изготвен от
• Ситуация с предложенията за
природозащитните организации
Натура зоните в Германия
• Последици за планирането
• Значение на допълнителните
списъци
• Препоръчителна процедура при
оценяването на потенциала на
зоните за предлагането им като
защитени зони
• Насоки за оценяването на
потенциала на зоните за
предлагането им като защитени
зони
Зони за птиците
3
• Дефиниция
• Последици за планирането
• Консервационни критерии за
оценка на потенциални зони за
птиците
• Може ли да има потенциални
зони за птиците само за
мигриращи птици съгласно чл.4
ал.2 от Директивата за птиците?
• Какъв е начинът на действие,
когато изключителното значение
на една зона не е било известно
преди началото на процедурата по
ОС?
ОВМ (Орнитологично важни
4
• Списък на ОВМ 2002 г.
места)
• Правна обосновка на значението
на списъка от ОВМ
• Трябва ли зони, които не са
обявени за ОВМ, принципно да се
разглеждат в ОС?
• Последици за планирането
• Общи препоръки
• Примерен случай: Предложеното
ОВМ е по-голямо от обявената
зона за птиците и обхваща
неподходящи терени
Влажни
зони
от
международно
5
• Рамсарска конвенция
значение според Рамсарската
• Взаимовръзка с Директивата за
конвенция
птиците
• Последици за планирането

Предварителна преценка за необходимостта от ОС съгласно Директивата за
хабитатите
Консервационни принципи на
6
• Задачи
предварителната преценка
• Обхват и дълбочина
съгласно Директивата за
• Инвентаризиране на потенциално
хабитатите
засегнатите защитени зони
• Описание на защитената зона и
целите на опазването й
• Описание на проекта
• Могат ли в описанието на проекта
да се интегрират мерки за
ограничаване на щетите
(смекчаващи мерки)?
• Процеси на въздействие
• Инвентаризиране на другите
релевантни планове и проекти
• Представяне на резултатите като
основа за формалната оценка от
страна на отговорната институция
Изясняване на необходимостта от проучване
Отделна ОС за всяка защитена
7
• Обосновка
зона
• Необходима ли е отделна оценка,
когато една екологично цялостна
територия пресича
административни граници и се
състои от отделни предложения за
защитени зони?
• Какъв е начинът на действие,
когато отделни участъци от едно
голямо местообитание
последователно са предложени
като самостоятелни защитени
зони?
• Препоръки
Идентифициране на обхвата на
8
• Понятията „проучвана
изследване
територия“, „територия,
подложена на въздействие“,
„територия, подлежаща на
детайлно проучване“
• Кога са необходими проучвания
извън територията, подложена на
въздействие?
• Необходими ли са допълнителни
проучвания, за да се отчетат и
кумулативните ефекти от други
планове и програми?
• Проучвания за планирането на
мерки за гарантиране на
кохерентността
• Взаимовръзка между ОС и ОВОС,
и респ. плановете за опазване на
ландшафтите
• Препоръчителна процедура за
определяне на рамката на

•
•
9

Изисквания към данните

•
•
•
•
•

•
10

Начин на действие при
непълноти в данните

•
•
•

11

Необходимост от описание на
цялата защитена зона

•
•
•
•
•
•
•

Информация за Натура 2000 защитената зона
Значение на стандартния
12
•
формуляр за ОС
•
•
13

Цели на опазване на защитената
зона

•
•
•
•
•
•

проучването
Обосновка за определянето на
рамката на проучването
Описание на специфичните
взаимовръзки в проучваната
територия
Спазване на общи стандарти за
качество
Включване на наличните данни
Специално проведени проучвания
Непълноти в данните
Какъв е начинът на действие,
когато границите на защитената
зона се променят по време на
периода на планиране?
Представяне на данните,
залегнали в основата на ОС
Принцип на прозрачността
Предотвратими и
непредотвратими непълноти в
данните
Значение на непълнотите в
данните при взимането на
решение
Оценки на потенциала за развитие
Най-лоши сценарии
Принципи при оценката на
значителността на въздействие
Територия на изследване на ОС
Съдържание и обхват на
проверката на цялата защитена
зона
Установяване на точните граници
в работния мащаб на ОС
Какво се прави, когато границите
на защитената зона се променят
по време на периода на
планиране?
Съдържание на стандартния
формуляр
Значение на стандартния
формуляр към ОС
Пълнота на стандартния
формуляр
Последици за ОС
Понятието „цел на опазване”
Значение на находищата на
видове и местообитания
Конкуриращи се цели на
опазването
Необходима информация за ОС
Отговорности

•
•
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Съществени елементи от
решаващо значение за целите на
опазването

•
•
•
•
•

15

Понятието „природозащитно
състояние”

•
•
•

•

16

Планове за управление/ мерки за
поддържане и развитие

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Кога е възможно да не се
дефинират временни цели на
опазването?
Възможно ли е да се ползват
съществуващи заповеди за
защитени територии?
Дефиниция
Критерий за значимост за целите
на опазване на зоната
Примери
Има ли съществени елементи
извън защитената зона?
На кое място в ОС се интегрират
съществените елементи?
Понятието „природозащитно
състояние”
Последици от разглеждането на
потенциала за развитие в ОС
Дефиниция на благоприятното
природозащитно състояние за
видове птици от Приложение І и
мигриращи видове птици
съгласно чл.4 ал.2 от Директивата
за птиците
Могат ли в ОС да се използват
системите за оценка на
природозащитното състояние от
стандартния формуляр и от
препоръките на работната група
„Задължения по докладване
съгласно Директивата за
хабитатите”
Понятието „план за управление”
Вземане под внимание на мерките
за подържане и развитие в ОС:
обосновка
Зависимост между
природозащитно състояние и
мерки за поддържането
Взимане под внимание на
потенциала за развитие
Какъв е начинът на действие,
когато за една защитена зона няма
план за поддържане и развитие?
Отговорности
Примерен случай: мерки в
дадената защитена зона за
възстановяване на кохерентността
на Натура 2000
Кога е възможно да не се
дефинират временни мерки за
поддържане и развитие?
Възможно ли е да се ползват
съществуващи заповеди за

•
17

18

Задължение за мониторинг
съгласно чл.11 и 14, както и
задължение за докладване
съгласно чл.17 от Директивата за
хабитатите

•

Местообитания от Приложение І
на Директивата за хабитатите

•
•
•

•
•

•
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Характерни видове за
местообитанията от Приложение І
на Директивата за хабитатите

•
•
•
•
•
•
•
•

20

Видове от Приложение ІІ на
Директивата за хабитатите

•
•
•
•
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Видове птици от Приложение І на
Директивата за птиците и
мигриращи видове птици
съгласно чл.4 ал.2 от Директивата
за птиците

•
•
•
•
•

защитени територии?
Мерки за поддържане и развитие
извън защитените зони
Основни принципи на
задълженията за мониторинг и
докладване
Зони от значение за Общността
Европейски зони за опазване на
птиците
Понятията местообитание/биотоп
Номенклатура
Определяне на местообитания от
Приложение І
Изисквания към представянето на
местообитанията от Приложение І
в ОС
Степенуваност в представянето
Понятието „характерни видове” в
Директивата за хабитатите
Споменавания на характерни
видове в други източници,
свързани с Директивата
Възможни тълкувания на
понятието „характерни” и
приложение в ОС
Подбор на характерни видове,
имащи отношение към
проблематиката на ОС
Оценка на въздействието върху
характерен индикаторен вид
Кога е възможно да не се взимат
под внимание характерните
индикаторни видове?
Съгласуване с природозащитните
власти
Дефиниция
Преглед на Приложение ІІ
Последици от непълнотите в
знанията за някои видове от
Приложение ІІ на Директивата
Изисквания към представянето на
видовете от Приложение ІІ в ОС
Степенуваност на представянето
Кои видове птици са обект на ОС?
Видовете от Приложение І на
Директивата за птиците
Мигриращи видове птици
съгласно чл.4 ал.2 от Директивата
за птиците
Праг на значимостта на
количествата на мигриращите
видове птици съгласно чл.4 ал.2
от Директивата за птиците

•
•
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Приоритетен/ неприоритетен
статут

•
•

•
•

•
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Има ли приоритетни видове
птици?

•
•

•

•
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Елементи на ландшафта съгласно
чл.10 от Директивата за
хабитатите

•
•
•

25

Принос на зоната за
биоразнообразието

•
•
•
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Функционални връзки с други
Натура зони

•
•
•

Последици за ОС
Какво означава „редовно
срещащи се” във връзка с
мигриращите видове птици?
Дефиниция
Значение на приоритетния статут
на видове и местообитания при
избора на зони от значение за
Общността
Провежда ли се ОС за зона по чл.5
на Директивата за хабитатите?
Необходимо ли е приоритетните
видове и местообитания да се
разглеждат по различен начин в
ОС?
Разрешаване на проект със
значително въздействие върху
приоритетни видове и
местообитания
В Директивата за птиците няма
приоритетен статут
Необходимо ли е на видовете
птици, включени в списъка на
LIFE, да се отделя окобено
внимание в ОС?
Как трябва да се разбира
формулировката „приоритетни
видове птици” („priority bird
species“), която се използва от
Европейската комисия по
отношение на т.нар.планове за
действие за световно застрашени
видове птици в Европа?
Отношение към оценката на
изключения на видовете птици,
включени в списъците на LIFE и
SPEC
Дефиниция
Вземане под внимание в ОС на
елементите на ландшафта
съгласно чл.10
Планирани елементи на
ландшафта
Биоразнообразието като основна
цел на Директивата за хабитатите
Трябва ли в ОС да се обърне
внимание на биоразнообразието?
Отбелязване на възможни бъдещи
задължения за провеждане на
оценки
Препоръки
Кохерентност на Натура 2000
Функционални връзки между
защитените зони

•
•
•
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Разглеждане на видове от
Приложение ІV на Директивата за
хабитатите в ОС

•

•

•
•

•

•
28

Разглеждане на други значими
видове от флората и фауната и на
видовете птици от Директивата за
птиците в зоните от значение за
Общността

Информация за проекта
Преглед на цялостния проект
29

30

Технически особености на
проекта

•

•

•
•
•
•
•

•
•

Разглеждане в ОС
Последици от актуалната
непълнота на данните за зоната
Представяне на функционалните
връзки като основа за
разработването на мерки за
гарантиране на кохерентността
Трябва ли в ОС да се вземат под
внимание видовете от
Приложение ІV на Директивата за
хабитатите?
Как се разглеждат видове,
включени както в Приложение ІІ,
така и в Приложение ІV на
Директивата за хабитатите?
Как се разглеждат видове от
Приложение ІV, които се срещат в
защитени зони по Натура 2000?
Разглеждане на видовете от
Приложение ІV, които в
стандартния формуляр се
посочват като значими видове от
флората и фауната
Разглеждане на видовете от
Приложение ІV, които
принадлежат към видовете,
характерни за местообитания от
Приложение І
Отношение на видовете от
Приложение ІV към оценката при
изключение
Необходимо ли е в ОС да се
вземат под внимание т.нар.
значими видове от флората и
фауната?
Трябва ли видовете птици от
Директивата за птиците да се
разглеждат в ОС за защитена зона
съгласно Директивата за
хабитатите?
Задачи на прегледа
Необходими данни
Спазване на изискванията на
двете директиви в по-ранните
фази на планиране
Задача и съдържание на
описанието на проекта
Какво се прави, когато проектните
спецификации не са достатъчно
конкретни във фазата на
определяне на трасето?
Най-лоши сценарии
Представяне на въздействащите

фактори
Идентифициране и оценка на въздействията
Прогноза за въздействията,
31
процеси на въздействията

•
•
•
•
•

•
32

Кумулативни ефекти, комплекси
от процеси на въздействията

•
•
•
•

33

Самостоятелно разглеждане на
отделните цели на опазването

•
•

•

34

Информация за понятието
„значителност”

•
•
•

•

35

Информация за критерии за
оценка, отговарящи на

•
•

Понятието „процес на
въздействието”
Кои процеси на въздействията
имат отношение към ОС?
Разглеждане на процеси, нямащи
отношение към ОС в специфични
случаи
Процеси на въздействието,
свързани със строителството и
експлоатацията на съоръженията
Друго разделение на
въздействащите фактори в
препоръките на Европейската
комисия
Информационни източници за
факторите на въздействие
Понятието „кумулативен ефект”
Понятието „комплекс от процеси
на въздействията”
Взимане под внимание на
кумулативните въздействия в ОС
Адитивни и синергийни
кумулативни въздействия
Обосновка
В кои случаи може по изключение
да е оправдано общо разглеждане
на няколко вида или
местообитания?
Разглеждане на характерните
видове за местообитанията от
Приложение І на Директивата за
хабитатите
Общи изисквания към оценката на
значителността на въздействието
Опазването на благоприятното
природозащитно състояние като
критерий за оценка
Могат ли в ОС да се използват
системите за оценка на
природозащитното състояние от
стандартния формуляр и от
препоръките на работната група
„Задължения по докладване
съгласно Директивата за
хабитатите”?
Значителност на въздействието
върху един отделен обект на
опазване и значителноност на
въздействието върху една Натура
зона
Основни принципи
Благоприятно природозащитно

изискванията на Директивата за
хабитатите
•
•
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Предишни негативни въздействия

•
•
•
•
•
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Прагови стойности на
значителността

•
•
•

•
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Изисквания към метода за оценка

•
•
•
•
•
•

•
•

състояние на местообитание от
Приложение І на Директивата за
хабитатите
Благоприятно природозащитно
състояние на вид от Приложение
ІІ на Директивата за хабитатите
Критерии за оценка на видове
птици от Приложение І на
Директивата за птиците и
съгласно чл.4 ал.2 на Директивата
за птиците
Извод
Значение на предишни негативни
въздействия за оценката на
значителността на въздействието
Обратими и необратими
предишни негативни въздействия
Разглеждане на приключени
проекти
Разглеждане на наскоро
разрешени или осъществени
проекти
Прагове на натоварването,
специфични за видовете или
местообитанията
Списъци на негативите за
проекти, неподлежащи на оценка
Експертни споразумения, в които
оценката на значителността на
въздействията може и да не бъде
извършена
Критерии за идентифициране на
праговете на значителността на
въздействието, специфични за
зоната
Отделна оценка на въздействията
върху отделните цели на
опазването
Изисквания към метода на оценка
според Директивата за хабитатите
Изисквания към критериите за
оценка
Стъпки на процеса на оценка
Допълнителният критерий
„обратимост”
Включване на характерни
индикаторни видове при оценката
на въздействия върху
местообитания от Приложение І
на Директивата за хабитатите
Важат ли други мащаби за оценка
за приоритетните видове и
местообитания?
Последици от прилагането на

39

Метод за оценяване (пример)

40

Практически примери за
въздействия върху местообитания
от Приложение І, видове от
Приложение ІІ на Директивата за
хабитатите, видове птици от
Приложение І на Директивата за
птиците и мигриращи видове
птици съгласно чл.4 ал.2 на
Директивата за птиците

вербално-аргументационния
принцип
• Предварителна забележка
• Основни принципи
• 6-степенна скала на степента на
въздействие и 2-степенна скала
значителността на въздействие
• Защо е необходима работна скала
за степента на въздействие?
• Скала на значителността
• Дефиниции на 6-те степени на
въздействие
Местообитания от Приложение І,
видове от Приложение ІІ на
Директивата за хабитатите
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Изграждане на мост с подводни
съоръжения
Изграждане на мост над долина,
предложена за Натура зона
Загуба на малка горска площ
поради разширяване на път
Увеличаване на фоновото
замърсяване поради емисии от
вредни вещества във въздуха
Негативно въздействие върху
характерен за местообитание вид
поради нарушаване на структури,
характерни за местообитанието
Временни нарушения в
местообитанието на вид риба от
Приложение ІІ
Изменение на структурата на
приоритетна крайречна гора
(случай 1)
Изменение на структурата на
приоритетна крайречна гора
(случай 2)
Загуба на горска площ поради
застрояване и емисии от вредни
вещества
Строителна дейност в долината на
малка река с наличие на Unio
crassus (случай 1)
Строителна дейност в долината на
малка река с наличие на Unio
crassus (случай 2)
Застрояване на находището на
приоритетен растителен вид
Възможно негативно въздействие
върху ларвите на вид минога
поради постъпване на соли от
ретенционни басейни

Птици от Приложение І на
Директивата за птиците и
мигриращи видове птици съгласно
чл.4 ал.2 на Директивата за
птиците
•
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44
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Строеж на нов път в близост до
район за почивка на сиви гъски
• Разширяване на федерален път в
близост до местообитание на
полски чучулиги
• Шумово замърсяване на
гнездовия район на среден пъстър
кълвач
• Изграждане на нов път в
територията за хранене близо до
гнездилището на тръстиков
блатар
• Ограничаване на възможностите
за развитие на гнездови хабитати
на бойник (случай 1)
• Ограничаване на възможностите
за развитие на гнездови хабитати
на бойник (случай 2)
• Обезпокояване на тундров лебед
поради път в строеж
• Проект за жилищно строителство
в близост до местообитание на
ливаден дърдавец
Оценка на кумулативни
• Методически проблеми при
въздействия
оценяването на кумулативни
въздействия
• Конкретен начин на действие и
примери
• Вероятност от значително
негативно въздействие чрез
кумулация
Вероятност за значително
• Правна основа
въздействие
• Вероятност за значителност на
въздействието срещу вероятност
от настъпване на въздействието
Въздействия върху целите на
• Въздействия върху резултатите
опазване, определени във връзка с
или целите на мерки за
мерки за гарантиране на
гарантиране на кохерентността
кохерентността
• Правни последствия
• Последствия за ОС
Мерки за ограничаване на щетите (смекчаващи мерки)
Понятието „мерки за
• Дефиниция
ограничаване на щетите
• Ограничаване на щетите при
(смекчаващи мерки)”
източника/ ограничаване на
щетите при получателя
• Примери
Разграничение между мерки за
• Понятието „алтернатива”
ограничаване на щетите
• Взаимовръзката алтернативи –

(смекчаващи мерки), алтернативи,
мерки за гарантиране на
кохерентността и компенсаторни
мерки, предвидени от законовите
разпоредби относно намесите в
околната среда

•
•

•
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Изисквания към мерките за
ограничаване на щетите в ОС

•
•
•
•
•

47

Ограничаване на щетите при
кумулативни въздействия от
взаимодействащи планове и
проекти

Разглеждане на други планове и проекти
Данни, свързани с планови актове
48

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
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Идентифициране на другите
релевантни планове и проекти

•
•
•
•

мерки за ограничаване на щетите
(смекчаващи мерки)
Понятието „мерки за гарантиране
на кохерентността”
Взаимовръзката мерки за
ограничаване на щетите
(смекчаващи мерки) – мерки за
гарантиране на кохерентността
Взаимовръзката мерки за
ограничаване на щетите
(смекчаващи мерки) –
компенсационни мерки,
предвидени от законовите
разпоредби относно намесите в
околната среда
За кои въздействия трябва да се
предвидят мерки за ограничаване
на щетите (смекчаващи мерки)?
Къде в ОС се разглеждат мерките
за ограничаване на щетите?
Степен на конкретизация
Оценка на ефективността
Преценка на вероятността за
успех
Контрол на резултатите
Необходимост от извънпроектно
съгласуване
Разработване на съвместни мерки
Включване на резултатите от
съгласуването в ОС на
проверения проект
Значение на плановия правен
статус за необходимостта от
извършване на ОС на проекти
Степен на утвърденост на планове
Неосъществимост на планове и
проекти
Завършени проекти
Какъв е начинът на действие,
когато по време на периода на
планиране на оценения проект
бъдат разрешени други планове и
проекти?
Разглеждане на други части от
планировката на същия проект
Разглеждане на други проекти с
висящо съдебно производство
Решения за отделните случаи
Релевантни цели на опазването
Релевантни процеси на
въздействие
Обосновка на нерелевантността
на други планове и проекти

•
•
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51

Включване на резултатите от
плановата документация на
другите планове и проекти

•

Преглед на цялостното протичане
на тази стъпка от оценката

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Обобщаване на резултатите от ОС
Таблично обобщение на
52
резултатите от отделните стъпки
на оценяването
Съдържание на обобщението
53

54

Съдържание на приложението
съгласно Директивата за
хабитатите

•
•
•
•
•
•

Определяне на границите на
територия, в която се взимат пред
вид други планове и проекти
Разглеждане на животински
видове, обитаващи големи
територии
Други планове и проекти в процес
на провеждане на ОС
Други планове и проекти без ОС
Непълноти в данните
Оценяване
Разминавания с изводите на ОС
на другите планове и проекти
Идентифициране на целите
Предмет: множество от
засегнатите цели на опазването
Описание на другите проекти
Оценяване на кумулативните
въздействия
Мерки за ограничаване на щетите
(смекчаващи мерки) от
кумулативните въздействия
Финална оценка на степента на
въздействие на проекта във
взаимодействие с други планове и
проекти
Структура и функция на
обобщението
Пример
Обща разбираемост
Съкратено резюме или
обобщение?
Значение на документите, които
трябва да се приложат
Преглед на документите,
придружаващи приложението на
ОС

Оценка при изключение съгласно Директивата за хабитатите
Понятието „алтернатива”
55
• Какво означава понятието
„алтернатива” в контекста на чл.
34 от Закона за защита на
природата?
• Примери за алтернативи
• Необходимо ли е проучване за
нулевата алтернатива?
• Какъв спектър от алтернативи
трябва да се проучи?
Проучване на алтернативите в
56
• Обосновка
контекста на целите на Натура
• Съдържание и обхват на
2000
проучването на алтернативите в

•

•
•
•
•
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Реалистичност на алтернативите

•
•
•

•
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Наложителни причини от
първостепенен обществен интерес

•

•

•

•

контекста на целите на Натура
2000
Необходимо ли е да се вземе
предвид реалистичността на
алтернативите при проучването на
алтернативите в контекста на
целите на Натура 2000?
Пример за сравнителна оценка на
алтернативи от консервационна
гледна точка
Каква степен на конкретизация е
необходима за алтернативите?
Може ли да се включи
сравняването на варианти,
предвидено в ОВОС?
Какъв е начинът на действие,
когато в предварителни стъпки не
е изготвено проучване на
алтернативите в контекста на
целите на Натура 2000?
Обосновка
Какви критерии могат да се
използват за оценяване на
реалистичността?
Каква тежест трябва да се даде на
причините от неекологичен
характер (напр. рентабилност) при
оценяването на реалистичността?
Какви последствия има
доказването на реалистична
алтернатива за разрешаването на
проекта, която постига
преследваната от проекта цел без
или с незначителни въздействия
върху Натура 2000 зоните?
Могат ли наложителни причини
от първостепенен обществен
интерес да се изведат от
обосновката на плана?
Какви критерии могат да се
използват при оценяването на
наложителни причини от
първостепенен обществен
интерес?
Самото наличие на приоритетни
местообитания и/или видове в
засегната зона изисква ли
прилагане на по-строгите
извънредни разпоредби на чл. 34
ал.4 от Закона за защита на
природата?
Какво отношение има наличието
на видове от Приложение ІV на
Директивата за хабитатите и/ или

•

•

•
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Мерки за гарантирането на
кохерентността

•
•

•
•
•

застрашени видове птици при
оценяването на наложителни
причини от първостепенен
обществен интерес?
Възможно ли е позоваване на
наложителни причини от
първостепенен обществен интерес
и при потинциална защитена зона
за птиците?
Понятията „човешко здраве”,
„обществена сигурност” и
„положителни въздействия върху
околната среда“
Какви последици има
становището на Комисията за
разрешаването на проекта?
Дефиниция
Взаимовръзка между мерките за
гарантиране на кохерентността и
компенсаторните мерки,
предвиждани от законовите
разпоредби относно намесите в
околната среда
Изисквания към мерките за
гарантиране на кохерентността
Планиране на мерките за
гарантиране на кохерентността
Съдържание и обхват на
описанието

Задачи на управлението на проекта, свързани с Директивата за хабитатите
Координация и консултации,
60
• Обосновка
свързани с Директивата за
• Често възникващи проблеми
хабитатите
• Придружаващо проекта
професионално консултиране
относно специфични за
Директивата тематики
• Възможни области на участие

Изясняване на необходимостта от проучване

8

Идентифициране на обхвата на изследване

•
Понятията „проучвана територия“, „територия, подложена на въздействие“, „територия,
подлежаща на детайлно проучване“
•

Кога са необходими проучвания извън територията, подложена на въздействие?

• Необходими ли са допълнителни проучвания, за да се отчетат и кумулативните ефекти от
други планове и програми?
• Проучвания за планирането на мерки за гарантиране на кохерентността
•

Взаимовръзка между ОС и ОВОС и респ. плановете за опазване на ландшафтите

•

Препоръчителна процедура за определяне на рамката на проучването

•

Обосновка за определянето на рамката на проучването

•

Описание на специфичните взаимовръзки в проучваната територия

Понятията „проучвана територия“, „територия, подложена на въздействие“, „територия,
подлежаща на детайлно проучване“
За унифициране на терминологията в „Препоръките за оценка на съвместимостта при изграждане
то на федерални пътища“ (BMVBW 2004) и в настоящия сборник с инструкции понятията
„проучвана територия“, „територия, подложена на въздействие“ и „територия, подлежаща на
детайлно проучване“ се използват в съответствие с дефинициите, които са утвърдени от
„Препоръките за оценка на съвместимостта при изграждането на федерални пътища“
(BMVBW 2004).
Проучвана територия на ОС
(от: BMVBW 2004)

Проучваната територия е територията,
която трябва да се използва за оценка на
въздействията на проекта върху целите
на опазване на защитената зона. Тя
обхваща най-малкото цялата засегната
защитена зона и структурите, функциите
и функционалните връзки извън
защитената зона, които имат отношение
към опазването респ. възстановяването
на благоприятното природозащитно
състояние на целите на опазване на
защитената зона.
В някои случаи може да се наложи разширяване на проучваната територия извън границите на
защитената зона. Може да е необходимо отчитане на придвижването на животински видове с
големи разстояния на придвижване (напр. рис, прилепи), за да се идентифицират
придвижването респ. маршрутите, които ще се използват от животните за достигане на
функционалните територии в защитената зона.
8.1

Може да се наложи отчитане напр. на мрежовите структури, ако те са от значение за целите на
опазване на зоната. Евентуалните въздействия на буферните зони по периферията на защитената зона също могат да оправдаят проучванията извън границата на зоната. Необходимостта от
дефиниране на проучваната територия извън защитената зона може да се наложи поради непълното обявяване на зоната, когато важни функционални територии за целите на опазване се намират извън границите на зоната. Подобна ситуация е налице например, когато около местата за
мътене на даден вид птици като защитена зона за птиците е идентифицирана само една тясно
ограничена област, докато редовно използваните и абсолютно необходими за този вид територии
за търсене на храна, близки до местата за мътене, са останали неотчетени. Загубата на територии
за търсене на храна извън зоната би довела до загиване на мътещите птици в зоната. Описаната
ситуация отговаря на фактическата обстановка в потенциалната защитена зона за птиците
(→ тематичен лист 3). За да се оценят въздействията на видовете птици в защитената зона, в този
случай биха били необходими проучвания на една по-голяма територия.
Територията, подложена на въздействие, е територия, в която обусловени от проекта процеси
на въздействията могат да предизвикат въздействия. За нейното определяне трябва да се
използват онези процеси на въздействията, които имат отношение към целите на опазване на
защитената зона. Трябва да се вземе под внимание специфичната чувствителност на местообитанията и видовете, както и тази на решаващите за тях елементи на защитената зона. Тъй като по
принцип те не са идентични нито по отношение на важните процеси и механизми на въздействията,
нито по отношение на критичните прагови стойности, „цялата“ подложена на въздействие
територия се състои от различни подложени на въздействие територии, които трябва да се
разграничат от гледна точка на отделните местообитания и видове. Затова територията,
подложена на въздей-ствие, рядко представлява една повече или по-малко хармонична,
паралелна зона на въздействие, а се разпростира в различна степен според механизмите на
въздействията по трасето. В големите защитени зони от практически съображения може да е
целесъобразно определянето на по-малък район за необходими детайлни проучвания.
Територията, подлежаща на детайлно проучване, се ограничава по принцип до територията,
подложена на въздействие, в защитената зона. В конкретния случай могат да се наложат
допълнителни проучвания извън територията, подложена на въздействие, ако консервационният
статус на видове или местообитания в цялата зона не може да се оцени достатъчно
надеждно с помощта на наличните данни (виж по-долу).
Кога са необходими проучвания извън територията, подложена на въздействие?
За да се оцени значението на вид или местообитание в територията, подложена на въздействие,
и сериозността на очакваното въздействие, трябва да е известна общата им наличност в защитената зона. Оценката на въздействието в ОС се извършва принципно на фона на цялата защитена
зона (→ тематичен лист 11, → тематичен лист 37).
По принцип се прави опит необходимата информация да се събира чрез проучване на данните.
Когато няма данни, в конкретния случай трябва да се съставят специални карти в тези части на
защитената зона, които са подходящи за съответните цели на опазването. Може да се наложи и
идентифициране на специфични за видовете хабитатни структури и функционални територии за
оценка на потенциала за заселване на даден вид в цялата зона (→ тематичен лист 10).
Тематичен лист 8: Идентифициране на обхвата на оценяне

8.2

Пример
Когато бисерната мида (Unio crassus), вид от Приложение II н а Директивата за
хабитатите) се среща в част от поток в подложена на въздействие територия, специфичните карти извън
подложената на въздействие територия, напр. в притоците на защитената зона, могат да са уместни, за
да се идентифицира дали при наличието в подложената на въздействие територия става въпрос за
наличност от второстепенно значение за защитената зона или за единствената срещаща се там популация.

Ако не се извършат такива проучвания напр. поради много големи разходи, за правната сигурност
на твърденията за степента на въздействие трябва да се изходи от това, че съответните наличности имат голямо значение за цялата защитена зона, защото обратното не може да се удостовери
(хипотеза за най-лошия случай /worst-case/ → тематичен лист 10). Затова в конкретния случай
трябва да се оцени коя процедура ще бъде от полза за извършването на конкретно планиране:
•

отказ от допълнителни проучвания в цялата защитена зона с риск въздействието да се

класифицира като значително поради липса на надеждни данни,
•

провеждане на допълнителни проучвания извън подложената на въздействие територия, за

да може реалистично да се оцени очакваното в тази територия въздействие.
Отказът от допълнителни проучвания извън територията подложена на въздействие се предлага,
когато проектът не може да предизвика значително въздействие, дори ако се предположи найлошият случай /worst-case/. Ако от хипотезата за най-лошия случай /worst-case/ се получи
несъвместимост на проекта, трябва да се провери целесъобразно дали ОС с по-добри основни
данни за общата наличност на засегнатия вид респ. местообитание би довела до друг резултат.
Често на практика е трудно вземането на такива решения в ранните етапи на планиране (напр.
определяне на задачите), при които се определя рамката на проучването. Когато стане ясно, че
не е възможна задълбочена оценка на въздействията с помощта на наличните данни и че получаващата се от това несигурност може да е от значение за степента на въздействие, трябва да
се извършат необходимите допълнителни проучвания. Особено когато са засегнати приоритетни
цели на опазване, поради възможните правни последици, се препоръчва прецизно проучване.
Ако защитената зона има функционална връзка с други зони по Натура 2000, е целесъобразно
своевременното включване на тези зони в разглеждането. Ако на етапа на ОС(→ тематичен лист 6)
стане ясно, че провереният проект може да повлияе индиректно на други зони по Натура 2000,
тогава – на принципа „една зона при всяка оценка“ – (→ тематичен лист 7) трябва да се извърши
ОС за всяка от тези зони. Въпросът за територията, която трябва да се проучи, се разглежда
индивидуално за всяка зона.
Необходими ли са допълнителни проучвания, за да се отчетат и кумулативните ефекти от
други планове и програми?
Кумулативните ефекти от други планове и проекти могат да предизвикат респ. да засилят
въздействията върху целите на опазване на разглежданата защитена зона и имат отношение
към ОС (→ тематичен лист 48, → тематичен лист 49).
Ако проект Б окаже въздействие върху същите цели на опазване на зоната, но в друга територия
подложена на въздействие, като проверения проект A, титулярът на проект Б отговаря за
извършването на проучвания на територията, подложена на въздействие от неговия проект.
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Кумулативните ефекти от други планове и проекти могат да повишат интензивността на отделните
процеси на въздействията. Новите процеси на въздействия също могат да се вземат под внимание,
ако чрез обединяване могат да предизвикат негативни въздействия върху същите цели на
опазването (→ тематичен лист 49). Обектите на отделните ОС, т.е. засегнатите от проекта цели на
опазването, не се променят. Резултатите от проучванията извършени в рамките на двата проекта
се описват в съответните ОС на двата проекта и се вземат под внимание при оценката на кумулативните въздействия (→ тематичен лист 50).
За да се оцени степента на въздействието на кумулативните ефекти, се вземат под внимание
резултатите от проучването, които са идентифицирани в рамките на ОС на отделните проекти.
Затова не се изискват допълнителни идентификации на числиностите за отделните титуляри на
проектите.

Проучвания за планирането на мерки за гарантиране на кохерентността
Когато стане ясно, че могат да се наложат мерки за гарантиране на кохерентността, за по-ефективното съставяне на карти и бързото осъществяване на проекта в конкретния случай може да е
уместно извършване на необходимите за това проучвания (напр. търсене на територия) едновременно с проучванията за ОС. На това трябва да се обърне особено внимание, когато за съставянето на карти има тесни времеви ограничения поради различните сезони.
Тези резултати нямат отношение към самата ОС и са необходими едва в етапа на оценка при
изключение.

Взаимовръзка между ОС и ОВОС и респ. плановете за опазване на ландшафтите
Както беше обяснено по-горе, за извършването на ОС може да се наложи специално картиране
на значимите видове и местообитания:
•

Специално отчитане на определени видове на флората и фауната (отчитане на числиности и

картиране на важни хабитатни структури и функционални територии)
•

Специално отчитане на местообитания от Приложение I на Директивата за хабитатите, които

не съвпадат с биотопите от регионалните и национални кодове и за които няма законово
предвидени минимални граници (→ тематичен лист 18).
•

Допълнителни проучвания и оценки на потенциала извън територията, подложена на

въздействие, за да се идентифицира значението на засегнатите числиности в сравнение с
числиностите на цялата защитена зона.
Освен това трябва да се вземе под внимание, че територията подложена на въздействие се
определя стриктно в ОС от „страна на получателя“ и затова зависи от специфичната чувствителност на видовете и местообитанията. Прилагането на стандартни диапазони на зоните на въздействие за определени типове проекти може да е целесъобразно като първа ориентировъчна
стъпка. Необходима е проверка на защитената зона в конкретната ситуация.
не
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Противно на често срещаното мнение в никакъв случай не трябва да се изхожда от това, че
необходимостта от проучване в ОС се покрива принципно от извършеното в рамките на ОВОС
респ. на плана за опазване на ландшафтите отчитане на числиностите.
В някои случаи хипотезата наистина е вярна. Проучването на територии, които имат отношение
към свързаната със защитената зона оценка на въздействията и се намират извън подложената на въздействие територия е за специфична задача на ОС, която не трябва да се изпълнява
в рамките на ОВОС или на плана за опазване на ландшафтите. Целесъобразно е
координиране на проучванията.

Процедура за определяне на рамката на проучването
За определяне на рамката на проучването в ОС трябва да се предприемат следните работни
стъпки
(BMVBW 2004):

Стъпка 1: Определяне на целите на опазване, които трябва да се вземат под внимание
–

Съгласуване с компетентните природозащитни органи на целите на опазването, които трябва да
се вземат под внимание, разпоредби на плановете за управление и потенциали на развитие за
района, който трябва да се проучи детайлно и евентуално за цялата защитена зона
(→ тематичен лист 13, → тематичен лист 16)
Тези разпоредби могат да са важни за определяне на рамката на проучването. Когато в проучваната
територия се цели напр. възстановяването на рядко местообитание, могат да се отчетат и
остатъчните числиности под жизнеспособния минимум на съответния биотоп според националната,
респ. регионална класификация в рамките на специалното картиране на местообитанието
(напр. необработени части на приоритетните картълови пасища тип [6230]).

–

Съгласуване с компетентните природозащитни органи на характерните видове в местообитанията,
на които трябва да се обърне внимание поради специфичната ситуация в защитената зона и
очакваните въздействия на проверения проект (→ тематичен лист 19)

Стъпка 2: Определяне на засегнатостта
–
–

Идентификация на процесите на въздействия, имащи отношение към целите на опазването,
които трябва да се вземат под внимание, включително решаващите за тях елементи на зоната
Определяне на чувствителността на целите на опазването

Стъпка 3: Определяне на територията, подлежаща на детайлно проучване
–

–

Определяне на територията, подложена на въздействие въз основа на специфичната
чувствителност на потенциално засегнатите цели на опазването и приетия обсег на действие на
процесите на въздействията
Определяне на районите, в които освен подложената на въздействие територия допълнително
трябва да се вземат под внимание хабитатни структури и функционални територии на видовете

Стъпка 4: Определяне на необходимостта от проучване

–

Оценка на наличните данни за значимите видове и местообитания (→ тематичен лист 9)
(включително целите за развитие, хабитатни структури и функционални територии на видовете и
характерните видове в местообитанията)
Определяне на празнотата в данните (→ тематичен лист 10)

–

Определяне на вида, обема и методите за необходимите проучвания респ. определяния

–

Тем

Тематичен лист 8: Идентифициране на обхвата на оценяне

8.5

Обосновка за определянето на рамката на проучването
Според предложената примерна структура на ОС в глава 4.1 процесът на вземане на решение,
който се извършва за определяне на рамката на проучването, трябва да се опише прозрачно и
разбираемо.
Описание на специфичните взаимовръзки в проучваната територия
Глави 4.3 до 4.5 са посветени на описанието на взаимовръзките в подлежащите на детайлно
проучване територии и на отразяването на резултатите от специално направените проучвания.
Информацията за екологията и наличието на разглежданите видове и местообитания, която е
разгледана вече във връзка с представянето на цялата защитена зона, не трябва да се повтаря.
Трябва да се разгледат следните точки:
•

Методи на проучването
Трябва да се посочат използваните методи. Специалната информация (напр. посочване на
отделните срокове за картиране) би утежнила текста. Едновременно с това методите
трябва да могат да се оценят. Затова те трябва да се приложат или в съкратен вид като
приложение или евент. като цялостни експертизи.

•

Резултати
Същото важи за резултатите от проучването. Тяхното оценяване се включва в описанието на
наличието на видове и местообитания в териториите, подлежащи на детайлно проучване.
Пълните данни (напр. пълни списъци на видовете) трябва да се приложат като Приложение.

•

Значение на териториите, подлежащи на детайлно проучване, за целите на опазване в
сравнение с цялата защитена зона

Във връзка с подробното представяне на отделните видове, местообитания и структури е
целесъобразно значението на подложената на въздействие територия в рамките на цялата
защитена зона да се обобщи като междинен извод като основа за последващата оценка на
въздействията.
Допълнителна информация
Определяне на подложените на въздействие територии
Много препоръки за изследването на съвместимостта с околната среда съдържат списъци със
стандартни диапазони на зоните на въздействие, които трябва да се вземат под внимание за
определени типове проекти във връзка с определените предмети на опазването. Стандартните
диапазони се определят въз основа на обсега на въздействията на проекта и приетите прагови
стойности на засегнатост на отделните предметина опазването. Повечето препоръки посочват, че
в конкретния случай зоните на въздействие могат да превишат стандартните диапазони.
Определянето на праговите стойности на засегнатост се изправя пред същите методически
проблеми, както определянето на праговете на степента на въздействие. За много местообитания
и видове все още няма научно доказани стойности (→ тематичен лист 35). Местообитанията и
видовете, които трябва да се защитават съгласно Директивата за птиците и Директивата за
хабитатите в защитените зони, спадат към най-застраше-ните елементи на европейските
екологични системи. Затова е вероятно те да са с особено ниски прагове на засегнатост, които са
много под праговете, идентифицирани чрез изчисляване на средната стойност за
„средностатистическите организми“.
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Стандартните диапазони на зоните на въздействие могат да се използват като ориентировъчни стойности за
първоначалното приблизително определяне на подложените на въздействие територии. Като втора стъпка е
необходимо принципно съгласуване със специфичните екологични потребности на целите на опазването и с
местните взаимовръзки, което отговаря на принципа на превенция на § 34 на Закона за защита на природата.
Примери за стандартни зони на въздействие има напр. в:
Roll, E., B. Walter & C. Hauke (2002): Екологични препоръки за утвърждаване и разрешаване на плана
според железопътните разпоредби и за влаковете на магнитна възглавница. Трета редакция (версия
юли 2002).
Sporbeck, O., J. Borkenhagen, K. Müller-Pfannenstiel & J. Lüchtemeier (2000): Препоръки за
изследванията на съвместимостта с околната среда при проекти за пътно строителство. Експертиза по
нареждане на Службата за пътно строителство и транспорт на Хесен. Материали за регионалното
развитие т. 55.
Допълнителна информация за обсега на действие на обусловените от пътното строителство процеси на
въздействията има в:

Rassmus, J., C. Herden, I. Jensen, H. Reck. & K. Schöps (2003): Методически изисквания към
прогнозите за въздействията при законовите разпоредби относно намесите в околната среда.
Приложна ландшафтна екология H. 51.
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Характерни видове за местообитанията от Приложение І на
Директивата за хабитатите

•

Понятието „характерни видове” в Директивата за хабитатите

•

Споменавания на характерни видове в други източници, свързани с Директивата

•

Възможни тълкувания на понятието „характерни” и приложение в ОС

•

Подбор на характерни видове, имащи отношение към проблематиката на ОС

•

Оценка на въздействието върху характерен индикаторен вид

•

Кога е възможно да не се взимат под внимание характерните индикаторни видове?

•

Съгласуване с екологичните власти
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Понятието „характерни видове” в Директивата за хабитатите
Понятието „характерни видове” не се използва в Закона за защита на природата.
В Директивата за хабитатите „характерните видове” са посочени като белег за природозащитното
състояние на местообитанията от Приложение І на Директивата (Глава 15).
Съгласно чл.1 д) от Директивата Природозащитното състояние на едно местообитание от
интерес за Общността представлява:
„съвкупността от въздействия върху естественото местообитание и характерните за него видове
и които могат да повлияят дългосрочно на естественото му разпространение, структура и функции,
както и на дългосрочното оцеляване на характерните видове в рамките на територията, посочена
в член 2”.
Природозащитното състояние на едно местообитание се счита за благоприятно, ако (заедно с
две други условия):
„природозащитното състояние на характерните за него видове по смисъла на буква и) е
благоприятно”.
Съгласно буква и) природозащитното състояние на един вид е благоприятно, когато може да се
приеме, че неговата популация ще продължи да бъде стабилна и ще разполага с достатъчно
голям естествен район на разпространение в дългосрочен аспект.
Понятието „характерен вид” не е прецизирано другаде в Директивата. Многократното
Споменаване на параметъра „характерни видове” означава, че това е критерий, също толкова
важен, колкото естественото разпространение, структурите и функциите на едно местообитание.
Следователно може да се приеме, че и природозащитното състояние на местообитанието ще
претърпи значително негативно въздействие, когато характерните за него видове са подложени
на такова въздействие.
Понятието „характерни видове” е дефинирано във връзка с местообитанията от Приложение І.
Тук природозащитното състояние на самите видове не е от решаващо значение. Това означава,
че характерните видове могат да са включени в Приложение ІV, но това не е задължително
(Глава 27).
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Същото важи и за видовете от Приложение ІІ, които не представляват значими обекти на
опазване в дадената зона (Глава 13), както и за видовете птици от Директивата за птиците в
защитените зони, предложени съгласно Директивата за хабитатите (Глава 28).
Типовете местообитания от Приложение І, както и типовете биотопи, са дефинирани на
основата на параметрите на терена и растителността. Това не означава, че фаунистичните
аспекти се смятат за нерелевантни, а че растителността е по-подходяща за целите на
класифицирането, както и че типовете растителност са директно разпознаваеми. Въпреки че
животинските

видове

не

се

използват

при

разграничаването

на

отделните

типове

местообитания, те принадлежат към съответното съобщество и могат да бъдат ползвани за
характеризирането на природозащитното състояние на едно местообитание.
Споменавания на характерни видове в други източници, свързани с Директивата
•

В Наръчника на Европейската Комисия за интерпретация на местообитанията (2003) са

посочени видовете, характерни за всеки тип местообитание. За всички местообитания са
дадени растителни видове, а за някои – и животински видове.
Обхватът и точността на данните за видовете, характерни за описаните в Наръчника типове
местообитания силно варират. За някои местообитания тези данни не са от голяма полза, тъй
като не са формулирани достатъчно точно. Например за местообитание 3260 „Плаваща
растителност от типа Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion по предпланински реки” са
назовани няколко вида, които действително се срещат само в това местообитание (Ranunculus
fluitans), но има и неясни данни на ниво род (Callitriche spp., Potamogeton spp.). Някои
представители на тези родове се срещат в почти всички типове водоеми, включително във
временно овлажнени коловози, и не са подходящи за определянето на природозащитното
състояние на местообитание от типа течащ водоем. По тази причина такива твърде общи
данни за видовете нямат стойност нито за определянето на местообитанието, нито за
оценяването на неговото природозащитно състояние.
Трябва да се подчертае, че поради общоевропейската си валидност Наръчникът е предвиден
само като най-общо пособие и целта му не е да назовава видове, по които да може да се
измерва степента на намесите в природата.
•

Наръчник на Федералната служба за защита на природата (SSYMANK et al. 1998)

През 1998 г. Федералната служба за защита на природата (BfN) публикува Наръчник за
прилагането на Директивата за хабитатите (SSYMANK et al. 1998). Задачата на този наръчник
беше

да

подпомогне

първоначалното

взимане

на

решения

при

определянето

на

местообитания от Приложение І, като взима предвид особеното биогеографско положение на
Германия. За всички типове местообитания, срещащи се в Германия, са назовани характерни
животински и растителни видове. Посочени са:
- „доминантни видове” – структуроопределящи растителни видове (напр.
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- Calluna vulgaris за сухи ерикоидни съобщества от типа 4030),
- „типични видове”: животински и растителни видове, които се срещат основно в този тип
местообитание,
- „характерни видове” в тесен смисъл: животински и растителни видове, които се срещат почти
само в този тип местообитание.
Списъците от видове са много големи (напр. за ерикоидните съобщества от типа 4030 са
посочени повече от 70 животински вида), така че нито има смисъл, нито е възможно тези
видове да се използват за оценяване на измененията на природозащитното състояние на
даден тип местообитание в ОС.
Дефиницията в работния документ на Асоциацията за пътно и транспортно дело (FGSV 2002:
Glossar) е съобразена с понятието „характерни видове”, както то е обяснено в наръчника:
„За характерни видове съгласно чл.1 д) от Директивата за хабитатите се считат всички видове
в границите на естествения им ареал, които са типични за типовете местообитания, т.е. се
срещат в тях с висока степен на постоянност или честота и/или имат сравнително висока
численост.” (BERNOTAT 2003).
•

На основата на досегашния опит в прилагането на Директивата за хабитатите

Федералната служба за защита на природата в момента подготвя прецизирани насоки за
картиране. Първите резултати за морските и крайбрежните местообитания са публикувани от
Балцер и колектив

(2002). Впрочем в тези нови дефиниции на местообитанията напълно

отсъстват данни за характерните видове.
•

В процеса на осъществяването на задълженията за мониторинг и докладване съгласно

чл.17 от Директивата (Глава 17) отговорната работна група състави списъци от видове,
подходящи за оценяване на степените А, В и С на консервационния статус на различните
типове местообитания (срв. напр. DOERPINGHAUS et al. 2003, BURKHARDT et al. 2004).
Приспособяването към регионалните особености се осъществява от екологичните институции
на провинциите. Въпреки че като цяло се смята за уместно да се разглежда и фауната, това е
препоръчано изрично в рамките на задълженията по докладване поради необходимостта от
твърде много ресурси за инвентаризирането й. Затова списъците с видовете, характерни за
местообитанията, засега съдържат само растителни видове (DOERPINGHAUS et al. 2003, S.
338). Поради това този източник не съдържа данни за характерните за местообитанията
животински видове.
Възможни тълкувания на понятието „характерни” и приложение в ОС
Понятието „характерен” може да бъде тълкувано по различни начини. Освен трите
интерпретации, посочени в наръчника на Федералната служба за защита на природата (вж. погоре: доминантен, типичен, специализиран за местообитанието), в т.нар. Оксфордски документ
се споменават „ключови видове” (keystone species) и „индикаторни видове” (EUROPÄISCHE
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KOMMISSION 2001, S. 56). Освен това там като релевантни се посочват също „видове от
значение за екотуризма” (напр. снежната яребица, чийто традиционен лов във Великобритания
е важен източник за финансиране на мерки за поддържането и развитието на защитените
територии) и „особено харизматични видове”. Това схващане, вкоренено в британската
природозащитна традиция, не може да бъде възприето като задължително предписание за
прилагането на Директивата в Германия.
Освен тези понятия в литературата се срещат и термини като „вид-показател”, „биодескриптор”
и т.н., които с различни цели и съдържание могат да се разглеждат като видове, „характерни”
за дадено местообитание. Тази тема е обобщена в статията на ZEHLHUS-ECKERT в АNL 1998,
както и в MEYER-CORDS & BOYE 1999. В момента в научната литература няма понятие, което
да има пряко приложение за ОС.
Както показва практиката, съществува опасност от злоупотребяване с понятието „характерен
вид” с цел омаловажаване на въздействията. Така например в една оценка за съвместимост
се твърди, че не може да се очаква значително въздействие от източник на въздушно
замърсяване върху сухи тревни съпбщества, тъй като за засегнатите територии са характерни
видове, които са сравнително нечувствителни към такова замърсяване.
В друг случай пък като „характерен вид” за структурата на едно блато е определен един вид от
род Molinia. Тъй като този вид е с широка екологична амплитуда, счетено е, че внасянето на
прах от планираната в близост кариера няма да има негативни последици за местообитанието.
В този случай аргументацията е погрешна, тъй като задължението за подобряване на
неблагоприятното природозащитно състояние на деградиралото блато е пренебрегнато в
оценката за съвместимост. В основата на аргументацията лежи неправилното тълкуване на
понятието „характерен вид”.
Подбор на характерни видове, имащи отношение към проблематиката на ОС
Пренасянето на понятието „характерен вид” от абстрактното ниво на местообитанията към
конкретната проблематика на една оценка за съвместимост принадлежи към въпросите, които
в практиката постоянно дават повод за ожесточени дискусии.
Съществува консенсус, че в рамките на една ОС не е възможно да се проучат всички видове
от съобществата в едно местообитание и че е необходим подбор. По отношение на
процедурата за този подбор обаче все още няма установени научни конвенции. В някои оценки
за съвместимост характерните видове не се разглеждат. В други проучването на такива
видове заема значително място.
Оценката за съвместимост трябва да се занимава само с тези видове, чието разглеждане
може да помогне при изясняването на въпроса дали един проект може да предизвика
значително въздействие върху конкретно местообитание. Тази цел изисква ползването на
специални критерии при подбора на подходящите видове:
ОС трябва да съдържа становище дали срещащите се конкретно в една защитена зона
местообитания ще бъдат подложени на значително въздействие. Поради това трябва да се
направи връзка между
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•

конкретните популации и абстрактната научна дефиниция за „характерните видове”.

•

В ОС трябва да се разгледат не само характеристиките на местообитанието в настоящия

момент, а да се обърне внимание и на потенциала за развитие на местообитанието в зоната,
когато то не е с благоприятно природозащитно състояние.
•

Когато по-специални характерни видове (напр. видове от Приложение ІV) в едно

местообитание са засегнати в значителна степен, този аспект може да има значение при
сравняването на алтернативи в рамките на оценка при изключение.
Затова като начало е препоръчително от характерните за едно местообитание видове да се
изберат видове, отговарящи на следните критерии:
Етап 1
За разпознаването и оценяването на въздействията в ОС от характерните видове за един тип
местообитание се подбират онези животински и растителни видове, които се срещат основно в
това местообитание, когато то има естествен характер и когато конкретните популации в него
имат благоприятно природозащитно състояние.
Видовете, които са особено ценни от консервационна гледна точка (видове от Приложение ІV,
червените книги или видове, за които Германия носи специална отговорност) трябва да се
вземат под специално внимание, доколкото отговарят на гореизброените условия.
Критерий
Срещат се основно в
дадения тип
местообитание

Естествен характер
на местообитанието

Обосновка
Много видове имат широка екологична амплитуда и поради
това обитават голям брой различни местообитания. Критерият
за доминантността и честотата им може да бъде заблуждаващ,
тъй като точно тези видове могат да се срещат с голяма
честота почти навсякъде. За разлика от тях специализираните
към даденото местообитание видове имат висока стойност при
определянето за консервационния му статус.
Пример: Видът Betula pubescens се среща в блатата, но и
извън тях върху влажни и непостоянно влажни песъчливи
почви. За разлика от този вид, някои видове пеперуди се
срещат само в запазени тресавища.
Регионалните особености трябва непременно да се вземат под
внимание, тъй като степента на близост до естествената
структура на едно местообитание може силно да варира в
зависимост от местоположението му. Някои видове заемат в
различните части на района си на разпространение
местообитания, които са близки до естествените в различна
степен.
Пример: В среднопланинските райони водният кос е
характерен вид за течащи водоеми, близки до естествените. В
северногерманската равнина видът се среща само на места с
изкуствено увеличена скорост на течението, например под
бентове, и не е типичен за течащи водоеми с благоприятно
природозащитно състояние.
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Естествен характер
на местообитанието

Благоприятно
природозащитно
състояние на
конкретните
популации

Особено ценни от
консервационна
гледна точка

Регионалните особености трябва непременно да се вземат
под внимание, тъй като степента на близост до естествената
структура на едно местообитание може силно да варира в
зависимост от местоположението му. Някои видове заемат в
различните части на района си на разпространение
местообитания, които са близки до естествените в различна
степен.
Пример: В среднопланинските райони водният кос е
характерен вид за течащи водоеми, близки до естествените.
В северногерманската равнина видът се среща само на места
с изкуствено увеличена скорост на течението, например под
бентове, и не е типичен за течащи водоеми с благоприятно
природозащитно състояние.
Позоваването на благоприятното природозащитно състояние
означава, че в ОС трябва да се заложи благоприятен статус
на местообитанието, а не съществуващите в настоящето
стадии на деградация. Споменаването на конкретните
популации означава, че трябва да се разгледа видовият
състав и потенциал на местообитанията в засегнатата
защитена зона.
Оттук става ясно, че е необходимо да се вземе под внимание
и потенциалът за възстановяване на чувствителните видове с
тясна принадлежност към дадена екологична ниша – т.е. за
възстановяването
на
благоприятното
природозащитно
състояние, –
и че ОС не трябва да се ограничава с
определяне
на
съвместимостта
на
проекта
със
съществуващото състояние на деградация.
Пример: популациите на Molinia, включително типичните за
тях паяци, представляват стадий на деградация на
тресавищата. Същото важи за стадиите на захрастяване с
Betula pubescens върху пресушени блата или за наличието на
зависимата от бодливи храсти червеногърба сврачка в
ерикоидни съобщества.
Най-важната цел на Директивата е опазването на
биологичното разнообразие в Европа. В този контекст има
смисъл да се разглеждат видове, които са особено силно
застрашени, доколкото те са характерни за оптималното
природозащитно състояние на местообитанието в дадения
регион. Впрочем това не изключва разглеждането и на други
видове.

Предложените критерии имат следните предимства при провеждането на ОС:
• Фокусиране върху видове, които имат връзка с разпознаването и оценяването на
въздействия
Критериите позволяват фокусиране върху тези видове, които могат да дадат
информация за състоянието на местообитанието. Когато има риск от въздействия на
планирания проект върху тези видове, може да се приеме, че става въпрос за изменения,
които засягат съществени свойства на местообитанието.
•

Правна сигурност на позицията за значителността на въздействието

Тъй като видовете, за които се отнасят тези критерии, са специализирани
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и с тясна екологична амплитуда, трябва да се счита, че принадлежат към най-чувствителните
елементи на даденото съобщество. Затова те са по-подходящи за оценяването на
въздействия, отколкото широко разпространените, по-толерантни към натиск видове. По тази
причина правната сигурност на позицията за значителността на въздействието е по-голяма,
ако се основава на тези видове.
•

Вземане под внимание на особеностите на защитената зона

Гарантира се, че определянето на характерните видове не се осъществява само на абстрактно
научно ниво по отношение на типа местообитание, а се взимат под внимание местните
особености.
•

Вземане под внимание на потенциала за развитие на местообитанието в защитената зона

Чрез разглеждането на благоприятното природозащитно състояние на съответните популации
се предотвратява приемането на настоящия стадий на деградация като мащаб за оценяването
на въздействия и като важно за опазване състояние.
В настоящото състояние често липсват много от видовете, изпълняващи гореизброените
критерии. Възможно е вместо това да доминират видове, които показват намеса. Това обаче
не означава, че разглеждането на видовете е излишно, понеже подходящите характерни
видове вече не се срещат в настоящото състояние. По-скоро в ОС трябва да се покаже, че
проектът не противодейства на целта за възстановяване на благоприятното природозащитно
състояние на местообитанието, вкл. на видовете, характерни за оптималното му състояние.
•

Когато в момента се срещат видове по смисъла на предложените критерии, те трябва да

се разглеждат както по отношение на въздействията върху настоящите им популации, така и
по отношение на потенциала им за развитие.
•

Когато

тези

характерни

видове

вече

не

заемат

своя

потенциален

район

на

разпространение, запазването на потенциала за възстановяването им трябва да бъде предмет
на проверка в ОС. Те се разглеждат като индикатор за възможността за възстановяване на
благоприятното природозащитно състояние на даденото местообитание.
По отношение на разбираемостта и сравнимостта на позициите на различните ОС е
желателно да се инвентаризират видовете, които от научна гледна точка могат да се считат за
характерни за местообитанията от Приложение І. Тези списъци от видове трябва да се
разграничават според локалните аспекти и да имат статуса на научна конвенция.
Така експертите ще имат на разположение научен източник за справка, от който да избират
видове, имащи значение в съответната ситуация. Впрочем необходимо е да се вземат под
внимание конкретните форми на местообитанията в съответната защитена зона. Поради
индивидуалните
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особености на всяка зона характерните инвентари и потенциали на видовете трябва да се
изследват поотделно за всеки случай (срв. LAMBRECHT et al. 2004).
Етап 2
При втория етап на подбор се осъществява допълнително фокусиране върху тези видове,
които могат да дадат информация в контекста на конкретната оценка. Тук трябва да се
съблюдават следните принципи:
•

Видовете, които ще се разглеждат, не се проучват сами по себе си, а във връзка с
информацията, които могат да дадат за състоянието на местообитанието. Целта на
разглеждането на един характерен вид в ОС не е да се останови дали видът ще бъде
подложен на значително въздействие, а дали местообитанието, в което се среща този вид,
ще бъде подложено на такова въздействие.

•

Видовете, които ще се разглеждат, трябва да дават допълнителна информация, която не

може да се получи от провежданото проучване и оценяване на структурата на растителността
и параметрите на терена. Ако разглеждането на видовете не е свързано с придобиване на
допълнителна информация, тогава то е излишно. От разглеждането на животински видове,
тясно свързани с определени растения или вегетационни структури, които ще бъдат директно
засегнати от проекта, като правило не може да се получи допълнителна информация, която да
има отношение към оценяването на въздействията.
•

Видовете трябва да са чувствителни към процесите на въздействие, предизвикани от
проекта. Например когато трябва да се оценят последиците от увеличаването на шумовото
замърсяване, видовете, които са слабо чувствителни към шум, нямат приложение в ОС,
дори и когато са характерни за засегнатото местообитание.

•

Разглежданите видове трябва да дават възможност за разбираемо определяне на
степента на въздействие. Това означава, че техните екологични изисквания и особености
трябва да са проучени в достатъчна степен. Видове, които нямат индикаторни свойства,
установени с достатъчна сигурност, не могат да бъдат използвани като основа за
аргументация при оценката на въздействието.
Извод:
Не всеки вид, който е характерен за дадено местообитание, има значение за една

конкретна ОС. Информация могат да дадат онези видове, които са надеждни индикатори за
въздействията, които ще се оценяват. Затова в контекста на една ОС са от значение
„характерните индикаторни видове”.
Приложимостта на един вид като индикатор произлиза от задействаните процеси на
въздействие и затова е зависима от конкретния проект.
•

Видовете се разглеждат не сами по себе си, а във връзка с информацията която дават за

консервационния статус на местообитанието.
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•

Те трябва да дават допълнителна информация, която не може да бъде получена от

проучването на структурата на растителността и параметрите на терена. В противен случай
разглеждането им е излишно.
•

Видовете трябва да притежават чувствителност към процесите на въздействие, които

произтичат от проекта. Затова подборът на разглежданите видове зависи и от проверявания
проект.
•

Знанията за техните екологични изисквания трябва да са достатъчно добре обосновани от

научна гледна точка, за да могат да се използват в оценяването на въздействията.
При подбора на характерни индикаторни видове в ОС трябва да се отговори на следните
въпроси:
•

Кои видове принадлежат към елементите на ландшафта, типични за даденото

местообитание в защитената зона?
•

Кои от тези видове подпомагат вземането на решение за допустимостта чрез информация,

която не може да се получи от данните за растителността и параметрите на терена?
•

Които от тези видове притежават особена чувствителност към процесите на въздействие,

предизвикани от проекта?
Въпрос
Кои видове принадлежат към елементите
на ландшафта, типични за даденото
местообитание и се срещат или биха
могли да се срещат в защитената зона?

Които от тези видове притежават
особена чувствителност към процесите
на
въздействие,
предизвикани
от
проекта?

Пример
Местообитание
3260
„Плаваща
растителност от типа Ranunculion fluitantis и
Callitricho-Batrachion
по
предпланински
реки.
В равнинните райони на северозападна
Германия рибите, обитаващи Северно
море, които навлизат в реките, за да
хвърлят хайвера си, принадлежат към
характерните видове на местообитанията с
течаща вода. Докато земеродното рибарче
и сивата стърчиопашка се числят към
характерните видове птици, водният кос е
ограничен до места с изкуствено повишена
скорост на водното течение както например
под бентове. Тъй като за възстановяването
на проходимостта на течащата вода
управлението
на
зоната
предвижда
премахването на бентовете, разглеждането
на
типичния
за
деградиралото
местообитание воден кос би било
контрапродуктивно.
Местообитание 6430 „Тревни съобщества
от водолюбиви високи треви в равнинни и
планински до алпийски райони” .
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Местообитание 6430 „Тревни съобщества
от водолюбиви високи треви в равнинни и
планински до алпийски райони”
Планирано е изграждане на мост над
защитена зона, където на речен бряг се
срещат съобщества от водолюбиви високи
треви. Мостът е високо разположен и не
причинява фрагментация на тревите. Може
обаче да се очаква увеличаване на шума в
зоната. Затова сред характерните за
местообитанието видове от значение са
видовете, чувствителни към шум, например
скакалци, които издават тихи звуци, като
напр. Stethophyma grossum.
Водните
кончета, които се ориентират предимно
визуално, в този случай нямат значение,
тъй като са слабо чувствителни към
увеличаването на шума. За тях от
решаващо значение е проходимостта на
местообитанието, която поради височината
на моста в този случай няма да бъде
нарушена.
Кои
от
тези
видове
подпомагат
вземането на решение за допустимостта
чрез информация, която не може да се
получи от данните за растителността и
параметрите на терена?

Местообитание
7110
*
„Активни
преовлажнени тресавища”
Един вид бръмбар, който обитава
единствено популации на определен вид
торфен мъх, в голяма степен е характерен
за
съобществото
на
тресавищата.
Заключенията за възможните въздействия
се правят на основата на измененията на
местообитанието.
В
този
случай
въздействието
върху
бръмбара
ще
произлезе директно от въздействието
върху
местообитанието.
Специалните
проучвания на този вид бръмбар не биха
дали допълнителни аргументи. Така този
вид бръмбар действително е характерен за
тресавищното местообитание в голяма
степен,
но
няма
отношение
към
конкретната проблематика.

Оценка на въздействията върху характерен индикаторен вид
Предложените критерии за подбор като правило се изпълняват само от една част от видовете,
които се смятат за „характерни” за дадено местообитание.
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Изисква се внимателен подбор, за да могат характерните индикаторни видове да се използват
при оценяването на въздействията върху дадено местообитание. За разлика от други дейности
(напр. картиране, мониторинг) разглеждането на характерните за едно местообитание видове
се осъществява единствено с цел да се определи степента на въздействие. Видовете се
ползват като инструменти за оценяването на въздействия. Затова в контекста на ОС трябва да
се предпочита определението „характерен индикаторен вид”, за да се подчертае разликата с
останалите „характерни видове” и обвързаността им с постигането на определен резултат от
тяхното разглеждане.
Еднозначно мнение може да се формулира едва тогава, когато въздействието върху един
разглеждан характерен индикаторен вид може да се отъждестви с въздействието върху
даденото местообитание. Ако не е възможно от значителната степен въздействие върху
избрания вид да се направи извод за значително въздействие върху даденото местообитание,
обитавано от вида, разглеждането на вида не би допринесло с нищо за изясняването на
въпроса дали може да се очаква значително въздействие върху местообитанието.
Затова

разглежданите

в

ОС

характерни

индикаторни

видове

трябва

да

отразяват

съществените свойства на структурите и функциите на засегнатото местообитание. Тъй като
значителното въздействие върху един характерен индикаторен вид може да доведе до
решение за недопустимост на един проект, е необходимо взаимовръзката

[въздействие

върху характерния вид ↔ въздействие върху местообитанието]
да е еднозначно дефинирана. В противен случай характерният вид би придобил по-висок
статут. Ще се подразбере, че този вид има стойността на вид от Приложение ІІ на Директивата
за хабитатите или вид птица от Директивата за птиците, въпреки че видът не получава
самостоятелна защита съгласно тези директиви.
Значителното въздействие върху един или повече характерни индикаторни вида се оценява
като значително въздействие върху местообитанието.
Когато значителното въздействие върху индикаторен вид, определен като характерен, не може
да се отъждестви със значително въздействие върху съответното местообитание, това
означава, че:
•

разглеждането на вида в ОС не допринася за изясняването на въпроса за значимостта на

въздействието върху местообитанието и
•

изборът на вида не е бил целесъобразен в контекста на съответната проблематика.

Кога е възможно да не се вземат под внимание характерните индикаторни видове?
Характерните индикаторни видове се разглеждат, за да се покажат и оценят въздействията,
които не са очевидни при една обща оценка на прогнозираните структури на растителността и
параметри на терена.
Поради значението им при взимането на решение за допустимостта на проекта е необходимо
внимателно проучване на индикаторните видове, което е свързано с изразходването на
допълнителни ресурси.
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В случаите, когато степента на въздействие може да се определи еднозначно без помощта на
индикаторните видове, тяхното разглеждане не е необходимо.
Това важи например в случаите на значителни загуби на територия. Във всеки случай трябва
да се вземе предвид, че загубите на територия по правило са свързани с други негативни
последици в нейна близост. За да могат те да се оценят и при нужда да се определи нуждата
от мерки за осигуряването на кохерентността (Глава 59), може да е необходимо разглеждането
на въздействията върху характерни индикаторни видове в близост до застроените площи.
Съгласуване с екологичните власти
Изборът на разглежданите характерни индикаторни видове трябва да бъде обоснован в ОС по
разбираем начин. Изборът трябва да се направи в съгласие с отговорните органи, напр. във
взаимовръзка с установяването на целите на опазване за зоната (вж. Глава 13) и
предписанията на управлението на зоната (вж. Глава 16).
Препоръчва се определеният от органите или изготвен в сътрудничество с тях списък на
видовете да се приложи към ОС. По този начин се осигурява прозрачност, в случай че покъсно бъде изказана критика към обхвата или подбора на разгледаните видове.
Допълнителна информация
Научни термини
ANL – Bayrische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (1998): Zielarten – Leitarten –
Indikatorarten. Aussagekraft und Relevanz für die praktische Naturschutzarbeit. – Laufener
Seminarbeiträge 8/98 (Hrsg.: B. Jessel).
Тази публикация съдържа различни статии, които от различна перспектива разглеждат
въпроса за подбора на видове в практическата консервационна работа. Въпросът за
подбора на характерни видове по смисъла на Директивата за хабитатите не е засегнат.
Няколко статии се опитват да внесат светлина в хаоса от понятия и са много полезни
като обща информация. В това отношение статията на W. Zehlhus-Eckert (S. 9-32) е
особено препоръчителна. В нея се назовават съществените литературни източници по
темата.
Meyer-Cords, C. & P. Boye (1999): Schlüssel-, Ziel-, Charakterarten - Zur Klärung einiger Begriffe im
Naturschutz. – Natur und Landschaft 74(3): 99-101.
Europäische Kommission GD Umwelt (2001): Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten
mit erheblichen Auswirkungen auf NATURA 2000-Gebiete. Methodische Leitlinien zur Erfüllung der
Vorgaben des Artikels 6 Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. November 2001.
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Описания на типове местообитания
European Commission, DG XI (2003): Interpretation Manual of European Union Habitats, Eur 25
(April 2003).
Ssymank, A., U. Hauke, C. Rückriem & E. Schröder (1998): Das europäische Schutzgebietssystem
NATURA 2000 - BFN-Handbuch zur Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der
Vogelschutz-Richtlinie. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz Heft 53, Bonn-Bad
Godesberg.
Balzer, S., D. Boedeker & U. Hauke (2002): Interpretation, Abgrenzung und Erfassung der marinen
und Küsten-Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie in Deutschland. – Natur und
Landschaft 77(1): 20-28.
Списъци с характерни за типовете местообитания растителни видове
Doerpinghaus, A., G. Verbüscheln, E. Schröder, W. Westhus, R. Mast & M. Neukirchen (2003):
Empfehlungen zur Bewertung des Erhaltungszustands der FFH-Lebensraumtypen: Grünland. – Natur
und Landschaft 78. Jg. H. 8: 337-342.
Burkhardt, R., F. Robisch & E. Schröder (unter Mitarbeit der Mitglieder der LANA-FCK-Kontaktgruppe
und des Bund-Länder-Arbeitskreises „FFH-Berichtspflichten: Wald“) (2004): Umsetzung der FFHRichtlinie im Wald. Gemeinsame bundesweite Empfehlungen der Länderarbeitsgemeinschaft
Naturschutz (LANA) und der Forstchefkonferenz
(FCK) – Natur und Landschaft 79. Jg. H. 7:316-323.
Информация за типични съобщества на типове биотопи
Blab, J. (1993): Grundlagen des Biotopschutzes für Tiere. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und
Naturschutz 24.
Plachter, H., D. Bernotat, R. Müssner & U. Rieken (2002): Entwicklung und Festlegung von
Methodenstandards im Naturschutz. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 70.
В приложението към Глава 7.1 (стр.445 и следв.) е направено обобщение на групите
животински видове, имащи значение за планирането. Значението на отделните групи като
параметри за оценяване спрямо факторите на околната среда се оценява с помощта на
тристепенна скала. Тези данни могат да се ползват като ориентир при подбора на
релевантни характерни видове.
Насоки за разглеждането на характерни видове в ОС
Bernotat, D. (2003): FFH-Verträglichkeitsprüfung - Fachliche Anforderungen an die Prüfungen nach §
34 und § 35 BNatSchG. UVP-Report: Sonderheft UVP-Kongress 12.-14. Juni 2002 in Hamm: 17-26.
FGSV - Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2002): Hinweise zur Erarbeitung
von Fachbeiträgen für die FFH-Verträglichkeitsprüfung in der Straßenplanung. Unveröff.
Arbeitspapier, Stand November 2002. Köln (FGSV 253).
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Посочената в списъка с термини дефиниция на термина „характерни видове” е
формулирана общо на ниво тип и не засяга особените взаимовръзки в конкретните зони.
Lambrecht, H., J. Trautner, G. Kaule & E. Gassner (2004): Ermittlung von erheblichen
Beeinträchtigungen im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. FuE-Vorhaben im Rahmen
des

Umweltforschungsplanes

des

Bundesministerium

für

Umwelt,

Naturschutz

und

Reaktorsicherheit, im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz – FKZ 801 82 130. Endbericht
April 2004, 315 S.
Авторите на това изследване подчертават необходимостта от разглеждането също и
на

характерните

животински

видове,

както

и

на

конкретните

форми

на

местообитанията в една конкретна зона (стр.91). Значителното въздействие върху
един характерен вид се оценява като значително въздействие върху засегнатото
местообитание (стр.95).
Посочената в тази статия дефиниция на термина „характерен вид” съответства на
общонаучното

значение

на

понятието

(стр.91).

Няма

конкретни

препоръки

за

практическото приложение на дефиницията, избора на релевантни видове в контекста
на ОС и оценяването на степента на въздействие. Посочва се само, че въздействията
върху

характерните

растителни

и

животински

видове

са

„тясно

свързани

с

въздействията върху местообитанията по отношение на техните структури и
функции” (стр.95).
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Дефиниция
Преглед на Приложение ІІ
Последици от непълнотите в знанията за някои видове от Приложение ІІ на Директивата
Изисквания към описанието на видовете от Приложение ІІ в ОС
Различна задълбоченост на описанието

Дефиниция
Като видове от интерес за Общността (за дефиниция вж. Допълнителна информация)
се определят животински и растителни видове, които са включени в Приложения ІІ, ІV и V на
Директивата за хабитатите (чл. 10 ал.1 т.7 от Закона за защита на природата). Интересите на
птиците са регулирани в Директивата за птиците. Затова в Приложенията на Директивата за
хабитатите не са засегнати видовете птици.
⎯ В Приложение ІІ се назовават тези видове, за чието опазване трябва да се предложат и
обявят защитени зони по Натура 2000.
⎯ Видовете от Приложение ІV подлежат на строга защита на цялата територия на ЕС
(Глава 27). Някои от животинските и растителните видове са включени както в Приложение
ІІ, така и в Приложение ІV.
⎯ В Приложение V са включени видове, чието ползване и продажба подлежат на
специални разпоредби.
Тъй като защитени зони се определят само за видовете от Приложение ІІ, а
разпоредбите на чл.6 (3) на Директивата за хабитатите се отнасят за защитените зони, само
видовете от Приложение ІІ са обект на ОС.
Освен това за оценката на въздействията върху местообитания от Приложение І се
взимат под внимание и характерните растителни и животински видове на техните
съобщества. Тези видове обаче не се разглеждат заради самите тях, а като индикатори за
реакцията на съобществата към действието на проекта (Глава 19).

20.1

Преглед на Приложение ІІ
Поради приемането на 10 нови страни членки в ЕС на 1 май 2004 г. приложенията ІІ, ІV и V
на Директивата за хабитатите бяха актуализирани. Бяха включени застрашени видове с
бореално, панонско и югоизточно-средиземноморско разпространение (вж. допълнителна
информация).
В

момента

в

Приложение

ІІ

са

включени

112

вида

и

подвида

(източник:

http://www.bfn.de/03/030301.htm, юни 2004 г.), които се срещат в Германия. От тях девет вида
са определени като приоритетни. Наличието на приоритетни видове има особени правни
последици по отношение на допускането на проект със значителна степен на въздействие
(Глава 22). Няколко други вида, които са изчезнали на територията на Германия, имат
потенциал за възстановяване.
В Приложение ІІ са включени предимно южноевропейски ендемити. Според единодушното
мнение на експертите списъкът на това приложение, който се основава на степените на
застрашеност според Червения списък на Международния съюз за защита на природата
(IUCN), вече не съответства на актуалните научни познания.
Освен това се отправят критики, че са включени предимно средиземноморски и
макаронезийски и че цели групи от видове (напр. скакалци, ципокрили насекоми, лишеи,
гъби, водорасли) не са представени в списъка, въпреки че сред тях има европейски
ендемити. Не е ясно дали и кога ще се осъществи преработване на Приложение ІІ. Тъй като
на територията на Германия се срещат няколко достойни за включване в списъка видове, в
случай на актуализация на Приложение ІІ могат да се очакват последствия, свързани с
разглеждания в ОС видов инвентар. Може да възникне и необходимост от допълнения към
процеса на предлагане на зоните по Натура 2000.
Merkblatt 19: Charakteristi
Преглед на срещащите се в Германия и смятаните за изчезнали видове от Прил.ІІ на
Директивата за хабитатите
Източник: http://www.bfn.de/03/030301.htm, юни 2004 г.

Група
Висши
растения
Мъхове
Бозайници
Земноводни,
влечуги
Риби, миноги

Т

Общ брой (* от
тях приоритетни)
21 (* 4)

Група
Бръмбари

Общ брой (* от
тях приоритетни)
11 (* 3)

13 (* 0)
19 (* 2)
4 (* 0)

Водни кончета
Пеперуди
Мекотели

5 (* 0)
8 (* 1)
6 (* 0)

24 (* 2)

Ракообразни

1 (* 0)
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20.2

Последици от непълнотите в знанията за някои видове от Приложение ІІ на
Директивата
Правилното разглеждане на някои животински видове от Приложение ІІ в ОС може да бъде
свързано със значителни трудности.
⎯ Само ограничен брой експерти се занимават с екологията и опазването на видове, които
досега не са били във фокуса нито на консервационната дискусия, нито са били в центъра
на обучението на професионалните оценители. Някои видове от Прил.ІІ са много трудни за
определяне и достоверното им идентифициране може да бъде осъществено само от малък
брой специалисти (напр. охлювите от род Vertigo).
⎯ В Прил.ІІ са представени видове, чиито популации подлежат на големи пространствени
и времеви флуктуации. Затова те не могат да бъдат описани достоверно в рамките периода,
предвиден за проучването им при планирането на транспортния проект.
⎯ В знанията за тяхното разпространение често има големи непълноти. Въпреки че през
последните години по поръчка на някои екологични институции бяха проведени голям брой
изследвания на популациите, все още няма обхватни каталози на видовете. Може да се
приеме, че някои зони от централно значение за видовете от Прил.ІІ все още не са открити и
съответно не са предложени.
⎯ Наличната информация за слабо познатите видове често е с различно качество от
информацията за групите от видове, които отдавна стандартно се взимат под внимание в
законовите разпоредби относно намесите в околната среда. Обикновено става дума за
отделни описания на зони и специализирани проучвания например на таксономията. За
такива видове все още не е осъществен достатъчен трансфер на информация от
теоретичните знания към практическото им приложение. Например често няма натрупани
данни относно устойчивостта към въздействия, нито изпробвани мерки за ограничаване на
щетите. Важни от консервационна гледна точка данни като напр. най-малък ареал и наймалък размер на популацията често не са известни.
В някои случаи данните, които трябва да се ползват в ОС, нямат такова качество, което да
може да гарантира правната сигурност на оценката. Дори да се увеличи интензивността на
изследванията, значителните дефицити, натрупани през годините, вероятно няма да могат
да се компенсират в обозримо бъдеще. Този факт трябва да се вземе под внимание при
оценяването на степента на въздействията. В случай на съмнение се следват препоръките
на ЕК – ако едно въздействие има вероятност да бъде значително, то трябва да се
разглежда като такова (Глава 42).

Т
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20.3

Поради специфичния за отделните видове начин на провеждане на оценяването на
въздействията в ОС, при наличие на някои слабо познати видове е задължително да се
търси научната подкрепа на малкото налични експерти.
При наличие на проблематични видове от Приложение ІІ качеството на ОС може да се
определи директно по това дали са консултирани съответните специалисти. Те трябва да
вземат участие не само в комплектоването на информацията, а и в проучването и
оценяването на потенциалните въздействия.
В Прил.ІІ са включени и някои видове земноводни и бозайници, за които е възможно да се
събере достатъчно информация. Не бива празнотите в знанията системно да се използват
като извинение за научните недостатъци на една ОС.
Препоръки за справянето с неизбежни празноти в знанията са дадени в Глава 10.
Изисквания към описанието на видовете от Приложение ІІ в ОС
Описанието на видовете от Прил.ІІ в една защитена зона служи, за да се комплектова
информацията, която е необходима за оценяване на въздействията.
Във връзка с тази цел става ясно, че описанието не трябва да се ограничава с общи,
извлечени от научната литература данни за екологията на вида, а да се занимае в детайли с
взаимовръзките в разглежданата защитена зона. Трябва да се обясни специфичното за
зоната значение и чувствителност, както и евентуалните застрашаващи фактори.
Едно добро описание трябва да включва екологични данни за структурата и динамиката на
популацията, както и становище за това дали наличните местообитания позволяват
дългосрочното

съществуване

на

стабилна

популация.

За

тази

цел

се

описват

предпоставките, които трябва да бъдат изпълнени конкретно в дадената зона за достигане
на благоприятно природозащитно състояние на вида. Тук могат да се включват абиотичните
фактори на средата (напр. водните нива, мезоклиматичните условия), а за животинските
видове също и данни за важните елементи на местообитанията и за свързаността с други
популации.
Тъй като някои животински видове имат много големи територии и по време на жизнения си
цикъл използват диференцирано няколко различни района, трябва да се разгледат
специфичните функции, които една зона изпълнява за даден вид (напр. за прилепите –
места за лов, места, където се събират женските индивиди, зимовища).
Когато в плана за управление се предвижда подобряване на консервационния статус на
даден вид (вж.Глава 16), това трябва да се спомене в описанието на вида. Необходимо е да
се споменат също и предпоставките, които трябва да бъдат изпълнени за постигането на
тази цел.
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Ландшафтни елементи, разположени извън границите на защитената зона, също могат да
бъдат релевантни, ако имат решаващо значение за консервационния статус на вида в зоната
(Глава 24).
За да изпълни предназначението си, описанието на ситуацията на един вид в защитената
зона трябва да се опира на стабилна основа от данни (Глава 10). Както е обяснено по-горе,
за някои видове или не е възможно да се съберат необходимите данни, или тези данни не
могат да бъдат тълкувани по достоверен начин. Това важи особено за данните за
популационната биология, изисквани за оценяването на консервационния статус съгласно
чл.1 и) от Директивата за хабитатите (вж. допълнителна информация). В такива случаи
въздействията върху местообитанията на видовете имат централна тежест при оценяването
на потенциалните въздействия. Това не означава, че не трябва да се правят описания на
популациите, а че е необходим допълнителен особено внимателен анализ.
Различна задълбоченост на описанието
В защитени зони с голяма площ, които са потенциално засегнати от въздействията на
проекта само в свои отделни части, е възможна различна задълбоченост на описанието. Тъй
като обаче цялата зона е предмет на проучване и оценка в ОС (Глава 11), данните за
незасегнатите участъци трябва да са достатъчно подробни, за да може при нужда да се
отговори на следните въпроси за оценяването на въздействията:
⎯ Каква част от общата популация на вида в защитената зона живее в участъците,
подложени на въздействие и
⎯ каква част от подходящите местообитания на вида в цялата защитена зона се намират в
участъците, подложени на въздействие?
⎯ Участъците, подложени на въздействие, изпълняват ли специална функция в жизнения
цикъл на вида?
⎯ Възможно ли е части от популациите да бъдат трайно изолирани поради фрагментация
на местообитанията?

⎯ Ще останат ли в останалата част от зоната достатъчно големи незасегнати популации, за
да може в случай на временни безпокойства да се осигури възстановяването на вида в
засегнатите участъци?

Този списък не претендира за пълнота, а на първо място цели да покаже, че описанието на
ситуацията на вида в цялата защитена зона трябва да е достатъчно диференцирано, за да
може да се направи обоснована оценка на въздействия в определен участък.
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Затова задълбочеността на представяне се съобразява не само с отдалечеността от
планираните намеси, а и с целите на опазване, които ще бъдат засегнати. За да се отговори
на горните въпроси, при засегнатите видове е необходимо подробно описание на
популациите в цялата защитена зона. При видовете, които остават незасегнати въпреки
близостта им до източника на въздействието, описанието на другите популации в
защитената зона може да бъде по-кратко, тъй като то не е необходимо за оценяването на
степента на въздействие. Затова се препоръчва да се определи обхватът на описанието в
съответствие с фактите, необходими за една разбираема обосновка на степента на
прогнозираните въздействия.
Допълнителна информация
С приемането в ЕС на десет нови страни членки стана необходимо да се актуализират
приложенията на Директивата за хабитатите.
Преглед на настъпилите промени има на страницата:
Summary of changes introduced in the annexes / habitats:
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_enlargement/2004/index_en
.htm
Дефиниция: вид от интерес за Общността
Съгласно чл.1 ж) видовете от интерес за Общността са видове, които на територията на ЕС:
⎯ „са застрашени, освен онези, чието естествено разпространение е незначително на тази
територия и които нито са застрашени, нито са потенциално застрашени в западния
палеарктически район; или
⎯ са потенциално застрашени, т.е. се счита за вероятно скорошното им преминаване в
категорията на застрашените видове, ако факторите, причинили заплахата, продължават да
съществуват, или
⎯ са редки, т.е. чиито популации са малки и ако не непосредствено, то все пак косвено са
застрашени или потенциално застрашени. Тези видове се срещат или в ограничени
географски райони, или са нарядко разпространени в по-голям район, или
⎯ са ендемични и вследствие на особените признаци на своето местообитание и/или на
потенциалното въздействие на тяхното използване изискват особено внимание по
отношение състоянието на запазване”.

Т

Тематичен лист 20: Видове от Приложение ІІ на Директивата за хабитатите

20.6

Видовете, които по мнение на Комисията изпълняват тези критерии, се включват в Прил.ІІ
и/или Прил.ІV или Прил.V на Директивата за хабитатите.
Дефиниция:

благоприятно

природозащитно

състояние

на

вид

от интерес

за

Общността
Съгласно чл.1 и) природозащитното състояние на един вид се определя като благоприятен,
когато:
⎯ „въз основа на данните за популационната динамика на вида може да се приеме, че този
вид е жизнеспособен елемент на естественото си 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
⎯ налице е и вероятно ще продължава да бъде налице достатъчно голямо местообитание,
което може в дългосрочен аспект да поддържа популацията на този вид.”
Обща научна литература
Ellwanger, G., B. Petersen & A. Ssymank (2002): Nationale Gebietsbewertung gemäß FFHRichtlinie: Gesamtbestandsermittlung, Bewertungsmethodik und EU-Referenzlisten für die Arten
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Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie. – Angewandte Ökologie H. 42. Bonn-Bad
Godesberg.
Това изследване е проведено с цел разработване на методи за мониторинг в рамките на
задължението за докладване съгласно чл.17 от Директивата за хабитатите. В първата
част на изследването за всички видове от Прил.ІІ са дадени специфични препоръки за
релевантните параметри и методите за инвентаризиране. Освен това изследването
съдържа и основна информация и допълнителна литература за отделните видове.
Petersen, B., U. Hauke & A. Ssymank (2000): Der Schutz von Tier- und Pflanzenarten bei der
Umsetzung der FFH-RL. Referate und Ergebnis eines Workshops auf der Insel Vilm vom 22.26.11.1999. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz H. 68, 186 S.
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Petersen, B., G. Ellwanger, A. Ssymank, P. Boye, R. Bless, U. Hauke, G. Ludwig, P. Pretscher & E.
Schröder (in Bearb.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und
Verbreitung von Arten der FFHRichtlinie in Deutschland. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und
Naturschutz 69/1 und 69/2. Landwirtschaftsverlag, Münster.
Тази

публикация

съдържа

кратки

екологични

описания

и

растерни

карти

на

разпространението за видовете от Прил.ІІ. Във всяко описание е посочена допълнителна
литература за конкретния вид. За всеки вид са посочени имената и

адресите на

експерти, признати на национално ниво.
Информация с регионално значение (пример)
Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg.) (2001): Die Tier- und Pflanzenarten nach
Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie im Land Sachsen-Anhalt. – Naturschutz im Land
Sachsen-Anhalt 38 Jahrgang. Sonderheft ISSN 1436-8757. 152 S. Halle.
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Информация за зоните по Натура 2000
Видове птици от Приложение I на Директивата за птиците и мигриращи
видове птици съгласно чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците
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•

Кои видове птици са обект на ОС?

•

Видове от Приложение I на Директивата за птиците

•

Мигриращи видове птици съгласно чл. 4 ал. 2 от Директивата за птиците

•

Праг на значимостта на количествата от мигриращи видове птици съгласно чл. 4 ал. 2 на

Директивата за птиците
•

Последици за ОС

•

Какво означава „редовно срещащи се" във връзка с мигриращите видове птици?

Кои видове птици са обект на ОС?
Съгласно чл. 7 на Директивата за хабитатите задължението за оценка, съгласно чл. 6 ал. 3
на Директивата за хабитатите се отнася за обозначените, съгласно чл. 4 ал. 1 на
Директивата за птиците важни защитени зони, респ. съгласно чл. 4 ал. 2 на Директивата за
птиците за „признатите като такива зони".
Видовете птици от Приложение I на Директивата за птиците и мигриращите птици съгласно
чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците, за чието запазване е обявена зоната, са обект на
оценка на съвместимостта, ако са представени в защитената зона със значителни
популации. Тези видове се посочват в стандартния формуляр за зоната.
В Приложения II (видове, които могат да бъдат ловувани) и III на Директивата за птиците
(засегнати от търговските разпоредби видове) се посочват и други видове птици. За тези
видове няма да се обявяват защитени зони. Затова те не са обект на ОС.
Информацията в стандартния формуляр може да е непълна както по отношение на
популациите на видове от Приложение I, така и на мигриращите видове птици съгласно чл. 4
ал. 2, затова трябва да се провери, дали в ОС трябва да се вземат под внимание
допълнителни видове (→ тематичен лист 12).

21.1

Видове от Приложение I на Директивата за птиците
•

В Приложение I на Директивата за птиците се посочват мътещи и мигриращи видове

птици, които трябва да се вземат под внимание при обявяване на зоната заради
специфичното за вида им застрашаване (срв. чл. 4 ал. 1 на Директивата за птиците). Поради
голямата степен на риска трябва принципно да се изхожда от това, че – независимо от
странстващите екземпляри и пренесените индивиди – всички актуални налични видове са
важни в естествената област на разпространение и затова са важни за ОС. Невземането под
внимание на отделните индивиди предполага конкретно решение за съответната зона (срв.
SSYMANK et al. 1998, стр. 42 и сл.), което трябва да се съгласува с компетентния
специализиран орган.
Приложение I на Директивата за птиците съдържа задължителен списък на видовете птици.
Директивата предвижда възможност за актуализиране на Приложение I. Най-новата
редакция е обвързваща по отношение на таксономията и посочените видове. Приложение I
на Директивата за птиците не прави разлика между приоритетни и неприоритетни видове
птици (→ тематичен лист 23).
За оценка на значението на количествата от мътещи и мигриращи птици са в сила
общопризнати

количествени

прагове,

които

могат

да

се

вземат

от

съответната

специализирана литература (виж по-долу: допълнителна информация).
Скалата на орнитологичното значение (напр. местно значение, значение за провинцията,
национално значение) няма директно съответствие на понятието „значимост", доколкото то
се използва в контекста на обявяване на зоните и стандартния формуляр (виж по-долу).
Мигриращи видове птици съгласно чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците
За разлика от видовете от Приложение I за мигриращите видове птици съгласно чл. 4 ал. 2
на Директивата за птиците няма задължителен списък на видовете. Съответната
формулировка в чл. 10, ал. 9 буква „б” на Федералния закон за защита на природата („и
посочените в член 4 ал. 2 на тази директива видове птици") е неясна.
Понятието „мигрираща птица" не се уточнява в Директивата, но специализираната
литература предлага достатъчно опорни точки за това. Според критерий C3 на IBA (ОВМ) ,
който се използва от BirdLife International ( → тематичен лист 4) за избора на зони за птици в
ЕС съгласно чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците, непрелетните птици и случайните
частично мигриращи видове (напр. домашната кукумявка – Athene noctua) не трябва да се
класифицират като мигриращи птици (DOER et al. 2002, стр. 138).
Тематичен лист 8: Идентифициране на обхвата на оценяне
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Разпоредбите на чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците се отнасят за видовете птици, които
не спадат към особено застрашените в Европа видове и затова не са посочени в
Приложение I на Директивата за птиците. Чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците предвижда
зоните ще бъдат обозначени като зони за птици на ЕС, в които редовно се срещат
незастрашени видове. Наистина от професионална гледна точка трябва да се отбележи, че
списъкът на видовете от Приложение I на Директивата за птиците се основава на отчасти
неактуални вече данни. Някои от посочените видове няма да се класифицират вече като
застрашени, докато междувременно други се оценяват в много части на Европа като силно
застрашени. Поради това някои природозащитни органи на федералните провинции –
независимо от размера на съответната наличност в защитената зона – са класифицирали и
силно застрашените в Германия видове птици (напр. сива сврачка – Lanius excubitor,
черноопашат крайбрежен бекас – Limosa limosa) като мигриращи птици съгласно чл. 4 ал. 2
на Директивата за птиците и са ги посочили в стандартните формуляри като цели на
опазването.
Трябва да се вземат под внимание „районите на размножаване, линеене, зимуване и почивка
по време на техните миграционни маршрути" (чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците). Тези
формулировки показват, че са важни не само значимите концентрации на прелитащи
мигриращи птици, но и зоните за мътене (срв. „райони на размножаване") с изключително
значение. Директивата подчертава значението на влажните зони, това не позволява да се
заключи, че зоните със сухи местообитания (напр. ерикоидни съобщества) трябва принципно
да се изключват.
Праг на значимостта на популациите от мигриращи видове птици съгласно чл. 4 ал. 2
на Директивата за птиците
Докато чл. 4 ал. 1 на Директивата за птиците разглежда задълженията за закрила на
застрашените видове от Приложение I, в чл. 4 ал. 2 допълнително се разглежда аспектът на
редовно срещащите се в един район птици от незастрашени видове. Директивата за птиците
прави разлика между влажните зони, на които трябва да се отдаде особено значение, и
важните в международен план влажни зони (Рамсарски места → тематичен лист 5), на които
трябва да се обърне „много специално" внимание. Формулировката на чл. 4 ал. 2 на
Директивата за птиците не изключва, че и зоните под прага на международно значение могат
да бъдат обозначени като зони за птици.
Тъй като причината за защитата и обявяването се крие в значението на дадена зона с поголеми числености на незастрашени видове, праговете на значимост, които са в сила за
особено застрашените видове от Приложение I на Директивата за птиците респ. за видовете
от Приложение II на Директивата за хабитатите, не могат да се използват в този случай.
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Така напр. при срещането на малко индивиди на блатното шаварче /Acrocephalus scirpaceus/
(в Германия 120 000 до 250 000 мътещи двойки, BAUER et al. 2002) не би било логично да се
говори за необходимо обявяване на защитена зона съгласно чл. 4 ал. 2 на Директивата за
птиците и за важност на вида за включване в ОС. Ако трябваше да се отреди такова
значение на защитата на блатното шаварче /Acrocephalus scirpaceus/, видът трябваше да
бъде посочен в Приложение I на Директивата за птиците.
В специализираната литература досега няма изрични указания за праговете на значимост на
концентрацията на мигриращи птици, които трябва да се защитават съгласно чл. 4 ал. 2 на
Директивата за птиците.
Като опит за уточняване могат да се използват критериите на IBA (ОВМ) за избора на зони за
птици, като няма автоматизъм между посочването като зона по IBA (ОВМ) и задължението
за обявяване като зона за защита на птиците (→ тематичен лист 4).

Избор на зони за защита на размножаващи се популации на
мигриращите видове птици, които не са застрашени в Европа (DOER et
al. 2002, стр. 121)
Категория
Дефиниция
Зоната представлява една от
B3
Видове с благоприятно
„n" на брой най-важни зони в
природозащитно
дадена страна за вид с
състояние в Европа
благоприятно
природозащитно състояние,
чиито популации по света се
концентрират в Европа (SPEC
4) и за които защитата на
територията е подходящ
защитен инструмент.1
Избор на зони за защита на концентрациите на мигриращи видове
птици (райони за линеене, зимуване и почивка) (DOER et al. 2002, стр.
121)
Категория
Дефиниция
Зона, в която редовно се
C3
Концентрация
на
среща ≥1% популацията на
мигриращ вид, който
миграционния маршрут на
не е застрашен в ЕС
незастрашените мигриращи
видове птици (чл. 4.2 на
Директивата за птиците).2
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от
Приложение I
на Директ

Забележки:
1

Според стандартите на IBA (ОВМ) критерият B3 може да се използва само тогава, когато

минималната наличност на един вид птици е минимум 1% от общата наличност в Европа.
Тези условия не са важни тук, защото не става въпрос за избора на зони по IBA (ОВМ), а за
определянето на практически праг за значението на районите за мътене за незастрашените
видове птици. За особеното значение на зона като район за мътене се говори тогава, когато
размножаването на даден вид в тази зона е минимум 1% от националната популация.
2

Посоченият праг отговаря на прага за международното значение на Wetland International

(Рамсарски праг).
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За застрашените видове птици е предвидено да се вземат под внимание петте найподходящи зони (зони от топ 5) в съответния „NUTS регион" (NUTS: Nomenclature des Unites
Territoriales Statistiques). NUTS регионите отговарят на федералните провинции в Германия.
За незастрашените видове в контекста на IBA (ОВМ) за база за сравнение се приема
страната-членка (DOER et al. 2002). В контекста на Директивата за птиците посочването в
Приложение I на Директивата (а не напр. в националните или регионалните Червени
списъци)

се

разглежда

като

признак

за

застрашеност.

С

цел

запазване

на

биоразнообразието се препоръчва да се обърне внимание поне на застрашените според
актуалните данни в Европа видове, които не са посочени в Приложение I на Директивата за
птиците, независимо от тяхната наличност в защитената зона.
Следвайки начина на действие на някои природозащитни органи във федералните
провинции в конкретния случай трябва да се прецени и вземането под внимание на
национално застрашените видове.

Извод
•

Аналогично на начина на действие при избора на зони по IBA (ОВМ) се
предлага, значимост на размножаващите се популации от национално значение
да се приема съгласно чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците.

•

Тъй като формулировката на чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците не изключва
принципно значимостта на наличните видове при почивка, линеене или
зимуване под рамсарския праг за международно значение, се предлага
националното значение да се приеме и при тях за праг. (Според критериите на
IBA (ОВМ) се вземат под внимание само зони от международно значение.)

•

За запазване на биоразнообразието се препоръчва да се вземат под внимание
поне застрашените според актуалната информация в Европа и непосочените в
Приложение I на Директивата за птиците видове, независимо от размера на
тяхната наличност в защитената зона. В конкретния случай трябва да се
прецени и вземането под внимание на застрашените в национален план видове.
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Последици за ОС
От предложения праг на значимостта за мигриращите видове птици съгласно чл. 4 ал. 2 на
Директивата за птиците се заключва необходимостта от вземането им под внимание в ОС.
Трябва да се вземат под внимание два контекста:
•

За етапа, който се занимава с проверка на пълнотата на списъка със зони и възможното

съществуване на действителни зони за птици (→ тематичен лист 3), предложеният праг на
значимост за мигриращите птици съгласно чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците означава,
че наличието на мигриращи птици под прага на национално значение не предполага
съществуването на действителна зона за птици. Това следва и от обстоятелството, че този
мащаб на срещащи се птици почти не спада към „числено най-подходящия" в странатачленка. Обявяването като зона за птици не е изключено, но изобщо не е задължително по
смисъла на действителната защитена зона.
•

За етапа, който се занимава с проверката на пълнотата на стандартния формуляр за

съществуващата зона за птици и установяването на рамката за ОС, последиците са
следните:
—

Мигриращите видове птици, които не са посочени в Приложение I на Директивата за

птиците, но се срещат редовно в зона за птици с важни числености в международен план,
трябва да се разглеждат в ОС, независимо от споменаването им в стандартния формуляр,
като значими за зоната и като цели на опазването.
—

За правната сигурност се препоръчва да се вземат под внимание количествата при

мътене, линеене, зимуване и почиване на мигриращите птици от национално значение.
—

Количествата от мигриращи видове птици под прага на национално значение ще бъдат

класифицирани като незначими и по принцип не се вземат под внимание в ОС – аналогично
на неважните числености на видовете от Приложение I на Директивата за птиците респ. на
видовете и местообитанията от Приложения I и II на Директивата за хабитатите.
—

Ако през последните пет години видовете показват тенденция за увеличаване в зоната

и в периода на планиране, прагът за национално, респ. международно значение вероятно ще
бъде прескочен, те трябва да се вземат под внимание.
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—

Ако в стандартния формуляр се изброяват важни в местен или регионален аспект

числености от мигриращи видове птици съгласно чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците,
трябва да се проведе консултация със специализирания орган. В някои случаи това
посочване се дължи на съществуващата несигурност по отношение на определяне
значението на мигриращите видове птици. Поради посочените по-горе причини се изхожда
от това, че такива видове не са решаващи за обявяването на зоназа птици. Компетентните
специализирани органи преценяват дали наистина тези видове все пак ще бъдат
класифицирани като цели на опазването на зоната. Мигриращите видове птици съгласно
чл. 4 ал. 2 с числености под прага от национално значение трябва да се вземат под
внимание само след специална договорка с компетентния специализиран орган.
—

Редовните числености при мътене, линеене, зимуване и почивка на застрашените в

Европа видове птици трябва да се вземат под внимание независимо от броя им в зоната. В
конкретния случай това може да е целесъобразно и за видовете, които са застрашени в
цялата страна-членка.
Досега няма прецедент, при който се получава значително въздействие само за
непосочени в Приложение I на Директивата за птиците мигриращи видове птици. Не е ясно
дали само значителното въздействие върху количествата от мигриращи птици под прага на
национално значение може да е важно за решението за допускане на даден проект.
Съмнителни са най-вече случаите, при които такива видове са посочени експлицитно от
компетентните специализирани органи като цели на опазване на зоната, въпреки че се
срещат в засегнатата зона с числености с недвусмислено второстепенно (понякога само
местно) значение. При такава ситуация е възможна следната аргументация:
—

Мигриращите видове птици с числености под националното значение са част от

защитената зона, но за европейските интереси съгласно Директивата за птиците не са
„значителна част" по смисъла на чл. 34 ал. 2 на Закона за защита на природата. Техните
интереси трябва да се вземат под внимание при уреждането на намесите, но не и в ОС. Те
трябва да се разглеждат като други въздействия, които, както напр. намесите в
ландшафта, не са свързани непосредствено с европейските интереси за защита на
птиците. Освен това се посочва, че всички европейски видове птици се считат за особено
защитени видове съгласно чл. 10 ал. 2 т. 10 б) на Закона за защита на природата и като
такива трябва да се вземат съответно под внимание.
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—

Ако мигриращите видове птици – независимо от тяхното значение – са определени от

компетентните специализирани органи като цели на опазване на зоната, те трябва да се
вземат под внимание в ОС според формулировките на чл. 6 ал. 3 (срв. „Оценка на
съвместимостта с определените за зоната цели на опазването") респ. на чл. 34 ал. 1 на
Федералния закон за защита на природата („Проектите трябва да се проверят преди
разрешаването или осъществяването им за съвместимост с целите на опазване на зона от
значение за Общността или европейска защитена зона.").
•

Констатациите на специализираните органи за целите на опазване са направени по

тяхна професионална преценка. Всички посочени от специализирания орган цели на
опазване са обект на ОС.
Какво означава „редовно срещащи се" във връзка с мигриращите видове птици?
Разпоредбите на чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците се отнасят за „редовно срещащи
се" мигриращи видове птици. Понятието „редовно" не е дефинирано по-подробно в
Директивата за птиците.
Критериите по IBA (ОВМ) 2002 предлагат срещането на определен вид да се класифицира
като редовно, когато в по-голямата част от проверените години се постигне или превиши
специфичният за вида праг за съответната степен на значение (DOER et al. 2002, стр. 119).
Тази препоръка съответства на актуалните професионални дискусии.
Оценката на редовността предполага наистина, че са проведени съответните проучвания в
достатъчно дълъг период от време. Периодът, който трябва да се вземе под внимание,
зависи от динамиката на популацията на съответните видове и не може да се посочи в
общ план. Принципно той трябва да е минимум пет години. В някои случаи вземането под
внимание на периоди над десет години може да попречи на класифицирането на нова
редовна поява като такава поради връзката с „повечето от проверените години" (виж погоре).
За определяне на редовната поява се препоръчва по принцип да се вземат под
внимание периоди от минимум пет до десет години.
Необходимата информация за крайбрежните зони и големите вътрешни водоеми
принципно е налице. За вътрешните зони (напр. бивши учебни полигони, които не са били
достъпни в миналото) данните могат да са непълни. При много редките мигриращи видове
птици, които се срещат само в малки числености, не трябва да се изключва това, че
почиващите птици от международно значение са останали неизвестни.
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Допълнителна информация
Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 02 април 1979 (Официален вестник на ЕО бр. L103 от
25.4.1979, стр. 1) за запазване на дивите видове птици според Директивата за изменение
91/2244/ЕИО от 06.3.1991, последно променена с Директива 94/24/ЕО, Официален вестник
бр. L164 от 08.6.1994, стр. 94.
Във връзка с присъединяването на десет нови страни-членки към ЕС на 1 май 2004 г. беше
актуализирано Приложение I на Директивата за птиците. На Интернет страницата на
Европейската комисия е публикуван обзор на направените промени:
Summary of changes introduced in the annexes / birds:
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature

conservation/eu

enlargement/2004/index

en.htm
LAG-VSW - Работна група на специалистите по защита на птиците (2002): Annual Report of
the German Inter-State Working Group of Bird Conservation Observatories (LAG-VSW). За
формулирането на целите на опазване за европейските зони за птици. - Natur und Landschaft
77(5): 202-203.
Държавните специалисти по защита на птиците са компетентните специализирани
органи за въпросите на защита на птиците. В посочената статия има списък с
адресите на всички специалисти по защита на птиците на федералните провинции.
Критерии за оценка на списъка на IBA (ОВМ) 2002
Doer, D., J. Melter & C. Sudfeldt (2002): Прилагане на орнитологичните критерии за избор на
важни за птиците зони в Германия. – Доклади за защита на птиците, брой 38: 111-155.
Критерии за оценка на значението на зоните за защита на птиците:
Burdorf, K., H. Heckenroth & P. Südbeck (1997): Количествени критерии за оценка на
местообитанията на странстващите птици в Долна Саксония. – Информация за защита на
природата в Долна Саксония. 17/6: 225-231
Wilms, U., K. Brehm-Berkelmann & H. Heckenroth (1997): Методи за оценка на районите за
мътене на птиците в Долна Саксония. – Информация за защита на природата в Долна
Саксония. 17/6: 219-224
Оценка на популациите на мътещи птици
BirdLife International / European Bird Census Council (2000): European Bird Populations Estimates and Trends. - BirdLife Conservation Series No. 10. 160 pp.
Bauer, H.G., P. Berthold, P. Boye, W. Knief, P. Südbeck & K. Witt (2002): Червен списък на
мътещите птици в Германия. 3-то преработено издание, 8.05.2002. – Доклади за защита на
птиците, брой 39: 13-61.
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От тази публикация трябва да се вземат новите оценки на количествата от мътещи
птици в Германия.
Прагове за международното значение на количествата от водни птици
Wetland International (2002): Waterbird Population Estimates. 3rd Edition. - Wetlands International
Global Series No. 12. 226pp.
Указания за оценка на значимостта на определен вид респ. местообитание в зоната
→ тематичен лист 10
Balzer, S., U. Hauke & A. Ssymank (2002): Национална оценка на зоните съгласно
Директивата за хабитатите: методика за оценяване на местообитанията съгласно
Приложение I в Германия. - Natur und Landschaft 77(1): стр. 10-19.
Ellwanger, G., B. Petersen & A. Ssymank (2002): Национална оценка на зоните съгласно
Директивата за хабитатите: определяне на общата наличност, методика за оценяване и
референтни списъци на ЕС за видовете съгласно Приложение II в Германия. - Natur und
Landschaft 77(1): 29-42.
Ssymank, A., U. Hauke, C. Rückriem & E. Schröder (1998): Европейската система от защитени
зони НАТУРА 2000 - Справочник на Федералната агенция за опазване на природата за
изпълнението на Директивата за хабитатите и Директивата за птиците

- поредица за

благоустройство на ландшафта и защита на природата брой 53, Бон-Бад Годесберг.
Информация за видовете птици на Директивата за птиците
На Интернет страницата на Европейската комисия „Discover species of the Birds Directive"
има обширна информация за екологията, разпространението и програмите за действие за
видовете птици от Директивата за птиците:
http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/nature conservation/focus wild birds/species
birds directive /index en.htm
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Приоритетен / неприоритетен статут

22

•

Дефиниция

•

Значение на приоритетния статут на видове и местообитания при избора на зони от

значение за Общността
•

Провежда ли се ОС за зона по чл. 5 на Директивата за хабитатите?

•

Необходимо ли е приоритетните видове и местообитания да се разглеждат по различен

начин в ОС?
•

Разрешаване на проект със значително въздействие върху приоритетни видове и

местообитания

Дефиниция
Като „приоритетни" се класифицират местообитания и видове, които са застрашени от
изчезване и за запазването на които Общността носи особена отговорност (текст на чл. 1,
буква „г” на Директивата за хабитатите, виж Допълнителна информация).
Приоритетните местообитания са изброени в Приложение I, приоритетните видове на
флората и фауната - в Приложение II на Директивата за хабитатите и са обозначени
допълнително със символа *.
Понятието „приоритетен" е дефинирано само в контекста на Директивата за хабитатите.
Директивата за птиците не различава приоритетни видове птици (→ тематичен лист 23).
Значение на приоритетния статут на видове и местообитания при избора на зони от
значение за Общността
В Приложение III на Директивата за хабитатите се описват критериите за избор на зони,
които могат да се предложат като зони от значение за Общността и да бъдат обозначени
като специални зони за съхранение (→ тематичен лист 1).
На първия етап страните-членки съставят с помощта на критериите от Приложение III на
Директивата за хабитатите национални списъци с предложения за защитени зони. Всички
зони, в които се срещат приоритетни видове или местообитания, се разглеждат при оценката
от Общността като зони от значение за Общността (етап 2, т. 1.).

22.1

Значението на зоните без приоритетни видове и местообитания се проверява най-напред на
фона на националните и общоевропейски данни за регистрирането с помощта на различни
критерии, преди те да бъдат класифицирани като зони от значение за Общността (етап 2, т.
2.).
Провежда ли се ОС за зона по чл. 5 на Директивата за хабитатите?
Съгласно чл. 5 на Директивата за хабитатите Комисията е упълномощена да формулира
свои предложения за обявяването на зони с приоритетни видове и местообитания, ако
установи, въз основа на съответните научни данни, че в списъка с предложения на странатачленка не са включени зони, които са задължителни за запазване на тези видове и
местообитания.
Ако след период на уточняване от шест месеца не се постигне единодушие между
Европейската комисия и страната-членка, предложението за зона се прехвърля на Съвета.
Ако Съветът одобри предложението на Комисията единодушно, зоната се счита като зона от
значение за Общността.
В чл. 33 ал. 5, т. 2 на Федералния закон за защита на природата се формулира избягването
на значителни въздействия за зоните по чл. 5 на Директивата само по отношение на
приоритетни видове и местообитания, така че принципно не се изключват значителните
въздействия върху неприоритетни цели на опазване:
„В зона по чл. 5 на Директивата за хабитатите са недопустими посочените в изречение 1
действия, ако могат да доведат до значително въздействие върху срещащите се в нея
приоритетни местообитания или приоритетни видове."
По време на етапа на уточняване и до решението на Съвета съгласно чл. 5 ал. 4 на
Директивата за хабитатите за зоната са в сила разпоредбите на чл. 6 ал. 2 на Директивата за
хабитатите, които предвиждат забрана за влошаване на местообитанията, респ. хабитатите
на видовете и обезпокояване на видовете, ако те биха могли да окажат значително
въздействие върху целите на Директивата. Чл. 5 ал.4 подчинява „засегнатата зона" на
разпоредбите на чл. 6 ал. 2. От това не може да се направи заключение за различното
разглеждане на срещащите се в тази зона неприоритетни видове и местообитания.
Забраната за влошаване, респ. обезпокояване, би трябвало да е в сила и за срещащите се в
зоната неприоритетни местообитания и видове.
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Това обстоятелство може да има конкретно значение, защото според практиката
приоритетните местообитания рядко се срещат изолирано, а в комбинация с други
местообитания от интерес за Общността. Приоритетното местообитание [7110] [*Карбонатни
мочурища с Cladium mariscus и видове от съюз Caricion davallianae], което според
резултатите на Европейската среща за оценяване на континенталния биогеографски регион
(ноември 2002, Потсдам) е слабо представено в германските списъци, се среща в Северна
Германия много често заедно с езера от типовете [3140] [Твърди олиготрофни до
мезотрофни води с бентосни формации от Chara] или [3150] [Естествени еутрофни езера с
растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition]. Подобна е ситуацията с
приоритетните местообитания на горите и тресавищата.
Тъй като обявяването от страните-членки още не е приключило, досега не е проведена
процедура по консултиране, така че не може да се посочи конкретен опит. Съгласно чл. 5 ал.
2 на Директивата за хабитатите е предвиден период на уточняване от максимум шест
месеца. Следващото решение на Съвета трябва да се вземе в срок от три месеца от
момента, от който Съветът разглежда въпроса (чл. 5 ал. 3 на Директивата за хабитатите).
Сроковете са обозрими на фона на целия период на планиране на държавните проекти.
Наистина не е ясно дали ще бъдат спазени наистина, защото някои посочени в Директивата
срокове на практика не можаха да бъдат спазени.
Член 5 ал. 2 на Директивата за хабитатите не препраща към разпоредбите на чл. 6 ал. 3 и 4,
който урежда извършването на оценки на съвместимостта и разрешаването на планове и
проекти на Директивата за хабитатите. За проектите, които засягат зони в процедура по
консултиране по чл. 5 на Директивата, се получава подобна ситуация както за
действителните зони за птици (→ тематичен лист 3).
За проектите, за които по време на етапа на предварителна преценка за необходимостта от
ОС може да се удостовери, че поотделно или съвместно с други планове и проекти не могат
да окажат въздействие върху зоната (→ тематичен лист 6), вероятно няма да има
ограничение.
Ако по време на предварителната преценка за необходимост от ОС не могат да се изключат
въздействия със сигурност, от гледна точка на участника в проекта може да е целесъобразно
подготвяне на необходимата база за извършване на ОС в случай, че въпросната зона се
класифицира според решение на Съвета като зона от значение за Общността. За да се
избегнат забавянията при изпълнение на проектите, се препоръчва подготвянето на
необходимите основни данни така, че ОС да може да се изготви евентуално бързо.

Тематичен лист 8: Идентифициране на обхвата на оценяне
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22.3

Необходимо ли е приоритетните видове и местообитания да се разглеждат по
различен начин в ОС?
Съвместимостта на проекта трябва да се оцени индивидуално за всяка цел на опазване,
независимо от приоритетния, респ. неприоритетния статут на фона на специфичната
ситуация в засегнатата защитена зона. Затова приоритетните видове или местообитания се
разглеждат в ОС по същите методи както неприоритетни цели на опазването.
За оценката на въздействията върху приоритетните видове или местообитания са в сила
същите принципи на методите както за неприоритетните цели на опазване (→ тематичен
лист

37).

По-голямото

застрашаване,

което

отличава

приоритетни

видове

или

местообитания, наистина често е израз на значима чувствителност към промени в тяхната
околна среда. Наложително е разглеждане на специфичната чувствителност за всички цели
на опазване.
Разрешаване на проект със значително въздействие върху приоритетни видове и
местообитания
Разликата между приоритетен / неприоритетен статут излиза на преден план едва тогава,
когато, въпреки установено в ОС значително въздействие на следващ етап от оценяването,
се проверяват предпоставките за разрешение при изключение. По отношение на
възможностите за разрешаване съгласно чл. 6 ал. 4, подточка 2 на Директивата за
хабитатите

се

получават

по-строги

условия

за

защитените

зони

с

приоритетни

местообитания или видове:
„Ако в съответната зона има приоритетен природен тип местообитание и/или приоритетен
вид, единствените съображения, които могат да бъдат посочени, са свързаните със здравето
на човека или обществената безопасност, с благоприятни въздействия върху околната среда
от първостепенно значение или други наложителни причини от приоритетен обществен
интерес съгласно становището на Комисията."
Чл. 6 ал. 4 подточка 2 на Директивата за хабитатите
Съответните разпоредби са посочени в чл. 34 ал. 4 на Закона за защита на природата:
„Ако в засегнатата от проекта зона има приоритетни биотопи или приоритетни видове, като
важни причини за преобладаващия обществен интерес могат да се изтъкнат само такива във
връзка със здравето на хората, включително националната отбрана и защитата на
цивилното население или значителните благоприятни въздействия на проекта върху
околната среда. Други причини на смисъла на алинея 3, т. 1 могат да се вземат под
внимание само, ако преди това компетентният орган получи становище на Комисията чрез
Федералното министерство на околната среда, защита на природата и ядрена безопасност."
Повече информация за значението на приоритетния статут в оценката при изключение се
посочва в → тематичен лист 59.
Тематичен лист 8: Идентифициране на обхвата на оценяне
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22.4

Допълнителна информация
Дефиниции
Съгласно чл. 1, буква „г” по смисъла на Директивата за хабитатите приоритетни са
„типове естествени местообитания, застрашени от изчезване, на територията, посочена в
член 2. За тяхното запазване Общността носи особена отговорност поради обхвата на
тяхното естествено разпространение в рамките на територията, посочена в член 2"
Съгласно чл. 1, буква. „ж” по смисъла на Директивата за хабитатите приоритетни означава
„ [...] посочените в буква ж) i) видове, за чието запазване Общността носи особена
отговорност въз основа на тяхното естествено разпространение по отношение на
територията, посочена в член 2 [...] "
Съгласно буква ж) i) се имат предвид видове, които са застрашени в тяхната естествена
област на разпространение. Изключение правят видовете, които се намират в зона на
страните-членки по периферията на своята естествена област на разпространение и които
нито са застрашени, нито са потенциално застрашени в западния палеарктически район.
Дефинираната в член 2 на Директивата за хабитатите зона включва зоната на странитечленки, за която се отнася договорът.
Въпреки че се използва понятието особена отговорност, няма връзка с особената
отговорност на държавата за защита на застрашени ендемични видове съгласно
международните разпоредби за защита на видовете. В контекста на ОС са важни само
посочените в Приложение II видове.
Резултати от Европейската среща за оценяване за континенталния регион през
ноември 2002 в Потсдам
European Environment Agency (2002): Continental region. Conclusions on representativity within
pSCI of habitat types and species. Семинар проведен в Потсдам, Германия, ноември 2002.
Непубликувано. http://www.eea.eu.int
Възможности за подпомагане на проекти за запазване и развитие на зоните с
приоритетни местообитания или видове
Регламентът на LIFE урежда условията за подпомагане на природозащитни проекти от ЕС.
Проекти, чиято цел е защитата на приоритетни местообитания и видове на Директивата за
хабитатите, могат да се подпомагат за разлика от неприоритетни местообитания и видове в
по-голяма степен до 75%.
За видовете птици → тематичен лист 23
Тематичен лист 8: Идентифициране на обхвата на оценяне

Тематечен лист 22: Приоритетен / неприоритетен статут

22.5

Има ли приоритетни видове птици?
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•

В Директивата за птиците няма приоритетен статут

•

Необходимо ли е на видовете птици, включени в списъка на LIFE, да се отделя особено

внимание в ОС?
•

Как трябва да се разбира формулировката „приоритетни видове птици” („priority bird

species"), която се използва от Европейската комисия по отношение на т. нар. „планове за
действия" за световно застрашени видове птици в Европа?
•

Отношение към оценката при изключение на особено застрашени видове птици

В Директивата за птиците няма приоритетен статут
В Приложение I на Директивата за птиците не се прави разлика между приоритетни, респ.
неприоритетни видове. Всички видове от Приложение I на Директивата за птиците имат един
и същ статут.
В член 7 на Директивата за хабитатите, който включва зоните за птици в разпоредбите на чл.
6 ал. 3, 4, няма информация за видове птици, които трябва да се разглеждат приоритетно.
Принципно не става изрично ясно дали всички видове птици от Приложение I на Директивата
за птиците трябва да се разглеждат като приоритетни или дали – според преобладаващото в
момента мнение - този статут не се отнася за никой вид птици.
Необходимо ли е на видовете птици, включени в списъка на LIFE, да се отделя
особено внимание в ОС?
Регламентът на LIFE урежда условията за подпомагане на природозащитни проекти от ЕС.
Проекти, чиято цел е защитата на приоритетни видове от Директивата за хабитатите, могат
да се подпомагат за разлика от проекти за неприоритетните видове в по-голяма степен до
75%.
Само по отношение на възможностите за подпомагане беше изготвен списък с особено
застрашени видове птици, които изискват подобно подпомагане като приоритетните видове
на Директивата за хабитатите. От посочването на вид птици в списъка на LIFE не произтичат
други задължения за извършването на ОС освен тези за останалите видове птици от
Приложение I на Директивата за птиците респ. по чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците.

23.1

Защитните клаузи на Директивата за птиците и разпоредбите за оценка на Директивата за
хабитатите не предвиждат специално разглеждане на силно застрашени видове птици.
Затова в ОС те се разглеждат като останалите видове от Приложение I и мигриращите
видове птици по чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците.
Тематичен лист 8: Идентифициране на обхвата на оценяне

Как трябва да се разбира формулировката „приоритетни видове птици” („priority bird
species"), която се използва от Европейската комисия по отношение на т. нар.
„планове за действия" за световно застрашени видове птици в Европа?
Организацията за опазване на птиците BirdLife International (Ръководен съюз на различни
организации за опазване на птиците → тематичен лист 4) изготвя от 1993 г. по нареждане на
Европейската комисия планове за действия за световно застрашените видове птици в
Европа. Списъкът с тези видове птици е определен от комитета ORNIS на Европейската
комисия. Целта на плановете за действия е подкрепа на страните-членки при изпълнението
на техните задължения при реализиране на Директивата за птиците.
В отделните планове са разработени приоритетите за акцентите и мерките за защита, които
противодействат на увеличаващата се загуба на биологично разнообразие и които трябва да
допринесат за запазване на най-застрашените видове птици в Европа. Досега има планове
за действия за 31 видове, като всички от тях с едно изключение (Polysticta stelleri) са
посочени в Приложение I на Директивата за птиците. От тях пет вида се срещат в момента
във Федерална република Германия (виж списък на LIFE).
Посочените от Европейската комисия „priority bird species", за които се изготвят плановете за
действия, не трябва да се разбират като „приоритетни видове птици" по смисъла на
понятието „приоритетен" в Директивата за хабитатите, а като видове птици, които трябва да
се вземат приоритетно под внимание при мерките за подпомагане.
Отношение към оценката при изключение на видовете птици, включени в списъците
на LIFE и SPEC
Сред видовете птици, които се посочват в Приложение I на Директивата за птиците, някои
видове са значително по- застрашени. Видовете от списъка на LIFE и видовете, за които са
изготвени планове за действия, спадат към световно застрашените видове птици.
Освен това специална защита изискват и онези видове, за които европейската защита на
природата носи световна отговорност. Те се наричат „Species of European Concerns" (SPEC)
и се разделят на четири категории (SPEC 1 до 4). SPEC категорията 1 включва срещащи се в
Европа видове, за които в световен план трябва да се предприемат природозащитни мерки
(TUCKER & HEATH 1994).

Тематечен лист 23: Има ли приоритетни видове птици

23.2

Въз основа на тяхното застрашаване и значението им за биоразнообразието в Европа се
придава особено значение на тяхната защита. Срещането на видове от списъка на LIFE или
на видове от списъка на SPEC може да е от значение за сравняването на алтернативни
решения и за даването на преценка за някоя алтернатива. В хода на процедурата този
работен етап е съгласуван с оценката при изключение и е включен в ОС. Доколкото тези
видове не се посочват в Приложение I на Директивата за птиците и не трябва да се
класифицират като мигриращи видове птици по чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците,
техните интереси се разглеждат в рамките на ОВОС, респ. планове за опазване на
ландшафтите.
Тъй като Директивата за птиците не различава приоритетни видове, за значително
въздействие върху видовете птици, включени в списъците на LIFE и SPEC, не е предвидено
получаването на становище на Комисията (срв. чл.

34 ал. 4 на Закона за защита на

природата). Поради много голямото внимание, което се отделя на тези видове, както от
страна на комитета ORNIS на Комисията, така и на неправителствените организации, трябва
да се изхожда от това, че в случай на жалба трябва да се отговаря на много подробни
въпроси за тези видове.
Допълнителна информация
Регламент на LIFE
LIFE= Linstrument financier pour l'environnement: програма за опазване на природата

и

околната среда на Европейския съюз
Регламент (ЕО) 1404/96 на Съвета от 15 юли 1996 за промяна на Регламент (ЕИО) 1973/92
за създаването на финансов инструмент за околната среда (LIFE). Официален вестник L 181
от 21.07.1996, стр. 12.
Видове от списъка на LIFE
От деветте вида от списъка на LIFE, които могат да се срещнат във Федерална република
Германия, два са вече изчезнали (рибарка на Dougall - Sterna dougallii, стрепет - Tetrax tetrax)
или не мътят в Германия (малка белочела гъска - Anser erythropus, червеногуша гъска Branta ruficolis).
Останалите пет вида са водното шаварче (Acrocephalus paludicola), големият воден бик
(Botaurus stellaris), ливадният дърдавец (Crex crex), малкият креслив орел (Aquila pomarina) и
голямата дропла (Otis tarda).
Тематичен
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23.3

Видове на категория 1 на SPEC (SPEC= Species of European Concerns)
Във Федерална република Германия се срещат общо четири вида от категория 1 на SPEC:
белоока потапница (Aythya nyroca), ливаден дърдавец (Crex crex), водно шаварче
(Acrocephalus paludicola) и голяма дропла (Otis tarda). Тези четири вида са посочени в
Приложение I на Директивата за птиците.
Tucker, G.M. & M.F. Heath (1994): Birds in Europe: their conservation status. - BirdLife
Conservation Series 3. Cambridge.
Планове за действия за „priority bird species"
Плановете за действия за видовете птици, които имат нужда от особена защита, могат да се
свалят от Интернет страницата на Европейската комисия на английски език. Те съдържат за
всеки вид изчерпателна актуална информация за екологията, застрашаването и развитието
на количествата в Европа. Представляват много ценна работна помощ за определяне и
оценка на въздействията, както и за разработване на мерки за ограничаване на щетите.
http://europa.eu.int/comn/environment/nature/directive/birdspriority/htm
Тематичен
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23.4

Елементи на ландшафта съгласно член 10 на Директивата за
хабитатите
•

Дефиниция

•

Вземане под внимание в ОС на елементите на ландшафта съгласно чл. 10

•

Планирани елементи на ландшафта
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Дефиниция
Съгласно член 10 на Директивата за хабитатите страните-членки се стараят с цел
подобряване на екологичната кохерентност на мрежата Натура 2000 да подпомагат
поддържането на елементи на ландшафта, които са от решаващо значение за дивите видове
на флората и фауната. Това са „елементи на ландшафта, които въз основа на своята
линейна, непрекъсната структура (напр. реките и техните брегове или традиционните
системи за маркиране на полевите граници) или поради свързващата си функция (напр.
езера или горички) са значими за миграцията, географското разпространение и генетичния
обмен между дивите видове" (чл. 10, т. 2).
Вземане под внимание в ОС на елементи на ландшафта съгласно чл. 10
Мрежовите структури, които са образувани, респ. ще се създадат в защитените зони, са
части на плана за управление на зоната и като такива трябва да вземат под внимание в ОС
(→ тематичен лист 16). Ситуацията трябва да се изясни само по отношение на елементите
на ландшафта, които се намират извън защитените зони, респ. ще се създадат там. Те не са
– разгледани поотделно - автоматично обект на ОС. Ако наистина имат значение за
природозащитното състояние на видове или местообитания в разгледаната зона, те трябва
да се вземат под внимание въз основа на своето отношение за целите на опазване. Това се
отнася впрочем и за всички структури извън защитените зони (напр. буферни зони), които са
важни за целите на опазване.
За да се изясни тази връзка, се препоръчва разглеждането в ОС на важни елементи на
ландшафта заедно с останалите функционални и местни предпоставки, които са решаващи
за природозащитното състояние на целите на зоната. Затова съответната информация
трябва да се включи в описанието на състоянието на отделните видове и местообитания.
Планирани елементи на ландшафта
Критериите за избор за разглеждане в ОС са същите както за съществуващите елементи на
ландшафта. Решаващо е тяхното отношение за целите на опазване на защитената зона.
Съответната информация ще се класифицира като важни мерки извън зоната и ще се
включи в главата за плановете за управление / мерките за поддържане и развитие (→
тематичен лист 16).

24.1

Досега не са провеждани свързващи мерки с изрична препратка към чл. 10 на Директивата
за хабитатите. Указания за важни планове за създаването на мрежови структури могат да се
съдържат напр. в планове за действия за отделни животински видове (напр. европейски
програми за защита на видрата (Lutra lutra). За да могат да се вземат под внимание,
плановете трябва да са достатъчно конкретизирани.
Допълнителна информация
→ тематичен лист 26: Функционални връзки с други зони по Натура 2000
Тематичен

Тематечен лист 24: Елементи на ландшафта съгласно член 10 на Директивата за хабитатите
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Принос на зоната за биоразнообразието
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•

Биологичното разнообразие като основна цел на Директивата за хабитатите

•

Трябва ли в ОС да се обърне внимание на биоразнообразието?

•

Отбелязване на възможни бъдещи задължения за провеждане на оценки

•

Препоръки

Биологичното разнообразие като основна цел на Директивата за хабитатите
Запазването и подпомагането на биологичното разнообразие (или биоразнообразието) са
част от основните цели на Директивата за хабитатите. Това става ясно от следната
формулировка в преамбюла на Директивата: „Основната цел на Директивата е опазването
на биологичното разнообразие".
Запазването на биологичното разнообразие като обявена цел е значително по-силно
утвърдено в научните традиции на някои страни-членки на ЕС, отколкото във Федерална
република Германия, където „биологичното разнообразие" се ограничава в повечето случаи
до „разнообразието на биологични видове" и начинът на разглеждане като екосистема често
се счита за „по-прогресивен" отколкото свързаните с отделните видове концепции. Поради
това обстоятелство аспектът на биоразнообразието в Германия е споменаван досега при
ландшафтното планиране (устройственото планиране) изключително рядко.
Европейската комисия отдава много голямо значение на запазването на биологичното
разнообразие. На втората атлантическа среща за оценяване през юни 2002 страните-членки
бяха призовани да вземат под внимание алтернативните местообитания за своите
характерни видове при обявяване на зони в регионите, в които вече не се срещат
естествените

местообитания

от

Приложение

I

(напр.

езерата

като

алтернативни

местообитания на съобществата от водни растения в естествените езера). В Югоизточна
Англия системата от падини в крайбрежните низини в Броудс (East Anglia) са обявени като
заместник на местообитанието [3150] [Естествени еутрофни езера с растителност от типа
Magnopotamion или Hydrocharition].

25.1

Трябва ли в ОС да се обърне внимание на биоразнообразието?
Нито от текста на член 6 ал. 3, нито от съответните параграфи на Федералния закон за
защита на природата или от публикуваните досега коментари на Европейската комисия не
може да се изведе задължението за оценка на въздействията на абстрактната величина
„биоразнообразие".

Затова

липсва

необходимостта

от

специално

представяне

на

биологичното разнообразие в защитената зона. В настоящата експертиза този аспект няма
да се класифицира като решаващ критерий за оценяване.
В сериозни биологични специализирани статии се посочват обстоятелствата, които са важни
за биологичното разнообразие в изследвания район, дори и те да не са тематизирани сами
по себе си. Специалното изложение за биоразнообразието в защитената зона е част от
добрата професионална практика, но към настоящия момент трябва да се класифицира като
факултативно.
Отбелязване на възможни бъдещи задължения за провеждане на оценки
Понастоящем CBD (Secretariat of the Convention on Biological Diversity) разработва в рамките
на UNEP (United Nations Environment Programme) препоръки за вземане под внимание на
биологичното разнообразие в оценката на въздействието върху околната среда (UVP) и в
стратегическата екологична оценка (SUP). В решение VI / „Identification, monitoring indicators
and assessments" се предлага ръководство за включване на биологичното разнообразие в
законово

предвидените

процедури

за

оценяване

(срв. Приложение

„Guidelines

for

incorporating biodiversity-related issues into environ-mental impact assessment legislation and/or
process and in strategic environmental assessment" http://www.biodiv.org/decisions). Този проект
за ръководство предвижда задължението за идентификация и оценка на намесите в
биологичното разнообразие на генетично ниво както и на ниво, свързано с отделните видове
и екосистемите (genetic diversity, species diversity, ecosystem diversity). Ако трябва да се
очаква значително въздействие, съществува задължение за предприемане на мерки за
ограничаване на щетите и за мониторинг на техния ефект.
Мнозинството от посочените във връзка с ОВОС и СЕО критерии за оценка могат да се
прехвърлят върху ОС. Фактът, че ОС не се споменава, се заключава в това, че за разлика от
действащите в световен план препоръки на UNEP, основната територия на ОС е ограничена
само до ЕС. Затова не трябва да се изключва, че биологичното разнообразие ще бъде взето
експлицитно под внимание в бъдеще и в ОС.
Препоръки
Във връзка с ключовата дума „биоразнообразие” съществува възможността в края на
представянето на защитената зона да се покаже обобщено нейната специална роля за
биологичното разнообразие. Не винаги трябва да се посвети отделна глава на аспекта на
биоразнообразието. Представянето на характерните съобщества на местообитанията от
Приложение I (→ тематичен лист 18) дава повод за разглеждане на биоразнообразието в
зоната.
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За видовете от Приложение II (→ тематичен лист 20) и видовете птици от Приложение I на
Директивата за птиците, респ. съгласно чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците (→ тематичен
лист 21) тези аспекти се представят в отделни глави, които са посветени на тях. Препоръчва
се кратко представяне на срещането на посочените в стандартния формуляр други видове
на флората и фауната (→ тематичен лист 28) и на срещащите се видове от Приложение IV
на Директивата за хабитатите (→ тематичен лист 27) от гледна точка на биологичното
разнообразие, дори когато те не са обект на ОС.
•

Кога се внася специално представяне на приноса на защитената зона за

биоразнообразието в Натура 2000?
Когато стане ясно, че даден проект ще има значително въздействие върху приоритетни
видове или местообитания и че затова трябва да се очаква включването на Европейската
комисия в рамките на оценка при изключение, се препоръчва представянето на приноса на
защитената зона за биоразнообразието според стандартите в другите страни-членки. За
възможните договорни проекти също е желателно разглеждането на тази точка. По този
начин се показва, че принципите на Директивата за хабитатите ще се вземат на сериозно извън опита на отделната държава.
•

Важно съдържание

За представяне на приноса на зоната за биоразнообразието в Натура 2000 могат да са от
значение следните точки:
-

особено голям брой видове в зоната

-

срещането на застрашени видове (най-вече видове, за които страната-членка носи

особена отговорност)
-

изолирана поява на видове в зоната, за разпространението на които има големи

пропуски в защитената зона и в рамките на Натура 2000 (аспекти на кохерентност)
-

значение на защитената зона като център за повторно разпространение

Приложение 4 на посоченото по-горе ръководство „Guideline for incorporating biodiversityrelated is-sues into environmental impact assessment legislation and/or process and in strategic
environ-mental assessment" съдържа за ключовата дума „Components of biological diversity"
списък с характеристики, който може да бъде много полезен за определяне на приноса на
защитена зона за биоразнообразието.
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Допълнителна информация
UNEP (United Nations Environment Programme): Conference of the Parties 31.05.2002. Decision
VI/7: Identification, monitoring indicators and assessments. Annex: Guidelines for incorporating
biodiversity-related issues into environmental impact assessment legislation and/or process and in
strategic environmental assessment.
http://www.biodiv.org/decisions
Европейска комисия (2001): Съобщение на Комисията към Съвета и Европейския парламент.
План за действие за запазване на биологичното разнообразие в областта на природните
ресурси. http://europa.eu.int/comn/environment/nature
Piechocki, R: (2002): Кампания за биоразнообразие 2002: „Животът има нужда от
разнообразие". - Natur и Landschaft 77 (1-12). Текущи статии броеве 1 до 12 в рубриката
„Малки статии". списък с литературата на всички статии на: http://www.natur-undlandschaft.de → информационно каре
http://www.biologischevielfalt.de
Обща фонова информация за биоразнообразие
Hobohm, C. (2000): Биоразнообразие. UTB за наука, том 2162. издателство Quelle & Meyer,
Вибелсхайм. стр. 214.
Информация за различно по-високия в чужбина праг на биоразнообразие като обект на
защита дават
UNEP (United Nations Environment Programme): http://www.biodiv.org
Joint Nature Conservation Committee: http://www.jncc.gov.uk
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Функционални връзки с други зони по Натура 2000
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•

Кохерентност на Натура 2000

•

Функционални връзки между защитените зони

•

Разглеждане в ОС

•

Последици от актуалната непълнота на данните за зоната

•

Представяне на функционалните връзки като основа за разработването на мерки за

гарантиране на кохерентността
Кохерентност на Натура 2000
За реализирането на целите на Директивата за хабитатите и Директивата за птиците е
създадена кохерентна европейска екологична мрежа от защитени зони и зони за птици в ЕС
(чл. 3 ал. 1 на Директивата за хабитатите).
Вместо „кохерентност" в чл. 34 ал. 5 на Федералния закон за защита на природата се
използва понятието „връзка с Европейската екологична мрежа „Натура 2000".
Ако, въпреки отрицателните резултати от ОС, даден проект получи разрешение след оценка
при изключение, последиците от него оказват отрицателно влияние не само върху самата
защитена зона, но и върху глобалната връзка на мрежата. Затова трябва да се предприемат
мерки, за да се възстанови и гарантира кохерентността на Натура 2000 (срв. чл. 6 ал. 4 на
Директивата за хабитатите, чл. 34 ал. 5 на Федералния закон за защита на природата) (→
тематичен лист 59).
Директивата за хабитатите изхожда от това, че значителното намаляване на функцията на
територията на отделната зона чувствително пречи на свързаната структура на глобалната
мрежа. Така става ясно, че Натура 2000 трябва да се разбира като органична структура,
която не се състои само от изолирани зони. В описването на защитена зона в ОС се включва
и представянето на нейните връзки с други зони по Натура 2000.
Функционални връзки между защитените зони
Във връзка с животинските видове с голяма мобилност (напр. риби, птици, бозайници,
пеперуди) е ясно значението на трансграничните функционални връзки между зоните.
Значението на обмена между частичните популации на по-малко мобилни видове често се
подценява. За даден вид с малка мобилност отварянето на празнина в структурата на
хабитата може да е по-сериозно отколкото за вид, който въз основа на своята по-голяма
мобилност може да срещне по-скоро подобни видове, респ. подходящи хабитати.

26.1

Плътността на отделните стъпки в мрежата не винаги е в директна връзка с общата дължина
на изминатия маршрут на миграция. Дори гъските, които извършват миграции в
континентален мащаб, се нуждаят от подходящи места за почивка при разстояния от макс.
осем часа, за да преодолеят големите разстояния.
За флората също могат да са важни връзките между зоните, които произлизат напр. от
разпространението на семена и други диаспори с вода, вятър или животни. Възможността за
генетичен обмен е изключително важна особено за редките видове с малки числености.
Отделните намиращи се във функционална връзка зони могат да се различават основно в
своите структури. Някои видове риби избират между морски и речни местообитания.
Мигриращите птици имат други претенции към биотопите в районите за мътене, почивка и
зимуване. Затова функционалните връзки не съществуват само между подобни зони и
трябва да се определят с помощта на екологични претенции на целите на опазване, които
трябва да се разгледат.
Разглеждане в ОС
Задачата на представяне на функционалните връзки с другите зони е систематизиране на
информацията, която е необходима за оценката на въздействието. В тази връзка е важна
идентификацията на зоните, за които провереният проект може да засегне необходимия
обмен.
Поради тази причина не е необходимо общо системно описание на Натура 2000, а
представяне на привилегированите отношения, които са важни за природозащитното
състояние на целите на зоната. В рамките на Натура 2000 съществуват трансгранични
комплекси. За мигриращи птици такива комплекси представляват предпочитаните маршрути
(т.нар. „Flyways") (→ тематичен лист 50). При прилепите като комплекс трябва да се
разглежда териториалният комплекс от зимни квартири, колонии за раждане и отглеждане на
малките и територии за ловуване.
Тъй като организмите не се придържат към административните граници, може да се наложи
разглеждане извън границите на държавата и страните-членки. Биогеографските региони,
доколкото са дефинирани за реализирането на Директивата за хабитатите, също не
представляват принципно подходящи основни единици. Миграцията на много животински
видове се осъществява през няколко региона. Така в северозападната равнина в Германия
съществуват непосредствени функционални връзки между зоните от атлантическия и
континенталния регион.
Максимална референтна област на представяне трябва да бъде областта на приложение на
Директивата за хабитатите включително новите страни-членки.
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26.2

Това може да е уместно за убедителното описание на позицията на зоната в Натура 2000, но
не означава, че оценката на въздействието трябва да вземе под внимание целия този район.
Референтната област на всяка ОС е съответната защитена зона. Решението за кои
защитени зони трябва да се проведе ОС зависи наистина в голяма степен от
идентифициране на отношенията в мрежата.
Последици от актуалната непълнота на данните за зоната
Бъдещите данни за зоните по Натура 2000 не са установени още. На фона на течащото още
обявяване на зони се препоръчва – както за другите проблеми на ОС - да се вземат под
внимание подходящите от екологична гледна точка данни за описанието на функционалните
връзки на зоната (срв. → тематичен лист 2, → тематичен лист 3, → тематичен лист 4, →
тематичен лист 5). След приключено обявяване на зоните по Натура 2000 обозначените зони
трябва да се вземат под внимание.
Представяне на функционалните връзки като основа за разработването на мерки за
гарантиране на кохерентността
Ако трябва да се предприемат мерки за гарантиране на кохерентността, анализът на
функционалните връзки на разглежданата зона с други зони от Натура 2000 е един от
критериите, които трябва да се вземат под внимание при търсенето на подходящи места за
провеждане на мерките (→ тематичен лист 59).
Представянето на структурата на отношенията на зона, която е посочена в ОС, може да се
използва за разработването на мерки за гарантиране на кохерентността.
Допълнителна информация
Кохерентност на Натура 2000
В член 3 (1) на Директивата за хабитатите кохерентната мрежа Натура 2000 е дефинирана
по следния начин:
„Изгражда се единна европейска екологична мрежа на специалните защитени зони, наречена
„Натура 2000". Тази мрежа, състояща се от територии, обхващащи естествените
местообитания от Приложение I, както и местообитанията на видовете от Приложение II,
дава възможност за запазването или където е подходящо, възстановяването на
благоприятно природозащитно състояние на тези типове естествени местообитания и
местообитанията на видовете в техния естествен район на разпространение.
Мрежата „Натура 2000" обхваща и обозначените от страните-членки въз основа на
Директива 79/409/ЕИО специални защитени зони."

Тематечен лист 26: Функционални връзки с други зони по Натура 2000

26.3

Обединяването на защитени зони като ключов критерий за оценката на защитените
зони
Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент (октомври 2002).
http://europa.eu.int/comm/environment/nature
Европейска комисия (2001): План за действие за запазване на биологичното разнообразие в
областта на природните ресурси, стр. 11:
„Към настоящия момент страните-членки на ЕС вземат под внимание зоните, които трябва
да се включат в списъка от защитени зони за мрежата Натура 2000. В съответствие с
формулираната в Директивата цел за изграждането на кохерентна екологична мрежа,
Комисията и страните-членки ще проверяват с помощта на приетите от Комитета за
местообитанията специфични критерии актуалната и бъдещата необходимост от екологично
обединяване на защитени зони по Натура 2000 и ще проучват условията за реализиране на
тази цел.
ДЕЙСТВИЕ: Укрепване на обединяването на защитени зони по Натура 2000, за да се
гарантира мащабно екологично обединяване в страните от ЕС и между тях, като ще се
проверят необходимите екологични връзки и отношението с други форми на използване
на териториите.
Цел:
Обединяването на защитени зони се приема за ключов критерий за оценка на
защитените зони, които се предлагат по време на семинарите в биогеографските
райони за мигриращите видове и видове с по-нататъшно разпространение."

Тематечен лист 26: Функционални връзки с други зони по Натура 2000

26.4

Разглеждане на видове от Приложение IV на Директивата за
хабитатите в ОС
•

27

Трябва ли в ОС да се вземат под внимание видовете от Приложение IV на Директивата

за хабитатите?
•

Как се разглеждат видове, включени както в Приложение II на Директивата за хабитатите,

така и в Приложение IV на Директивата за хабитатите?
•

Как се разглеждат видове от Приложение IV на Директивата за хабитатите, които се

срещат в защитени зони по Натура 2000?
•

Разглеждане на видовете от Приложение IV на Директивата за хабитатите, които в

стандартния формуляр се посочват като значими видове от флората и фауната
•

Разглеждане на видовете от Приложение IV на Директивата за хабитатите, които

принадлежат към видовете, характерни за местообитания от Приложение
•

Отношение на видовете от Приложение IV на Директивата за хабитатите към оценката

при изключение
Трябва ли в ОС да се вземат под внимание видовете от Приложение IV на Директивата
за хабитатите?
Видове от Приложение IV на Директивата за хабитатите трябва да се защитават строго
съгласно чл. 12 (фауна), респ. чл. 13 (флора) на Директивата за хабитатите в цялата им
естествена област на разпространение. Съответните разпоредби за строго защитените
видове трябва да се вземат от чл. 42 и чл. 43 на Закона за защита на природата.
Директивата за хабитатите предвижда страните-членки да предлагат защитени зони за
местообитания от Приложение I и видове от Приложение II като зони от значение за
Общността. За видовете от Приложение IV не трябва да се регистрират защитени зони,
защото строгото задължение за закрила се отнася за цялата естествена област на
разпространение на тези видове.
Задължението на чл. 6 ал. 3 на Директивата за хабитатите за провеждането на оценка на
съвместимостта при евентуално значително въздействие се отнася изрично за защитените
зони и за целите на опазване, които са били решаващи за обявяването на тези зони. Тъй
като това не се отнася за видове от Приложение IV, те не са обект на ОС.
Как се разглеждат видове, включени както в Приложение II на Директивата за
хабитатите, така и в Приложение IV на Директивата за хабитатите?
Почти всички по-висши видове на флората и много видове на фауната са посочени в двете
приложения. В този случай решаваща е принадлежността към Приложение II.

27.1

Как се разглеждат видове от Приложение IV на Директивата за хабитатите, които се
срещат в защитени зони по Натура 2000?
Задълженията за защита на видовете обхващат цялата територия на страната-членка.
Затова въздействията върху видове от Приложение IV се разглеждат в и извън зоните по
Натура 2000 в рамките на ОВОС и на уреждането на намесите. Това означава, че те трябва
да се вземат под внимание както в, така и извън защитените зони в рамките на анализа на
територията на ОВОС.
Разглеждане на видове от Приложение IV на Директивата за хабитатите, които в
стандартния формуляр се посочват като значими видове от фауната и флората
Също както останалите, изброени в стандартния формуляр значими видове от фауната и
флората (→ тематичен лист 28), видовете от Приложение IV – ако не са установени
съответните предписания на компетентните природозащитни органи – не представляват
цели на опазване на защитената зона и затова не са обект на ОС.
Разглеждане на видове от Приложение IV на Директивата за хабитатите, които
принадлежат към видовете, характери за местообитания от Приложение I
Видове от Приложение IV могат да се класифицират като видове, характерни за дадени
местообитания. В този случай трябва да се изхожда от това, че срещането им е решаващо
за природозащитното състояние на местообитанието и че тяхното увреждане трябва да се
оцени като съответното въздействие върху местообитанието. Наистина, индикаторната
функция на даден вид за реакцията на съобществото на дадено местообитание за намесата,
която трябва да се оцени, не зависи от принадлежността му към Приложение IV и евент.
може да е налице и за видовете, които не спадат към никоя защитена категория.
Повече информация за разглеждане на видовете, характери за дадено местообитание, в ОС
има в → тематичен лист 19.
Отношение на видовете от Приложение IV на Директивата за хабитатите към оценката
при изключение
Въз основа на своя статут като строго защитени видове, срещането на видове от
Приложение IV може да е важно за сравняването на алтернативи и за даването на преценка.
В хода на процедурата този работен етап е съгласуван с оценката при изключение и е
включен в ОС.

Тематичен лист 27: Разглеждане на видове от Приложение IV на Директивата за хабитатите в ОС

27.2

Разглеждане на други значими видове от флората и фауната и на
видовете птици от Директива за птиците в зоните от значение за
Общността
•

28

Необходимо ли е в ОС да се вземат под внимание т. нар. значими видове на флората и

фауната?
•

Трябва ли видовете птици от Директивата за птиците да се разглеждат в ОС за защитена

зона съгласно Директивата за хабитатите?

Необходимо ли е в ОС да се вземат под внимание т. нар. значими видове на флората и
фауната?
В точка 3.3 на стандартния формуляр може да се даде информация за срещането на
значими видове на фауната и флората в защитената зона.
Според обясненията към стандартния формуляр (Официален бюлетин на Европейските
общности L 107) видове на флората и фауната се класифицират като значими, когато
•

са посочени в националния Червена книга,

•

са ендемични,

•

са обект на международни конвенции (включително Бернската конвенция, Бонска

конвенция и Конвенция за биологичното разнообразие),
•

са значими поради други причини.

Тази информация се изисква според основната цел на Директивата за хабитатите,
„популяризиране

запазването

на

биологичното

разнообразие"

(виж

преамбюл

на

Директивата за хабитатите) (→ тематичен лист 25).
В ОС трябва да се разглеждат наистина само целите на опазване на защитената зона. Както
изясни Европейската комисия, другите видове на фауната и флората „нямат никакво
значение при определяне на целите на опазване за дадена зона" (Европейска комисия 2000,
стр. 41). Затова по принцип те не са обект на ОС, освен ако не спадат към характерното
съобщество на местообитания от Приложение I на Директивата за хабитатите. В този случай
те се разглеждат само от гледна точка на тяхното значение за природозащитното състояние
на местообитания (→ тематичен лист 19).

28.1

Трябва ли видовете птици от Директивата за птиците да се разглеждат в ОС за
защитена зона съгласно Директивата за хабитатите?
Видове от Приложение I и мигриращи птици съгласно чл. 4 ал. 2 Директива за птиците в зони
от значение за Общността („защитени зони") по принцип не са обект на ОС, освен ако не
спадат към характерното съобщество на местообитания от Приложение I на Директивата за
хабитатите. В този случай те се разглеждат само от гледна точка на тяхното значение за
природозащитното състояние на тези местообитания (→ тематичен лист 19).
Допълнителна информация
Европейска комисия / GD околна среда (2000): НАТУРА 2000 – управление на зоните.
Предписанията на член 6 на Директивата за хабитатите 92/43/ЕИО. Люксембург: Служба за
официални публикации на Европейските общности.
Обяснения към стандартния формуляр
Официален

бюлетин

на

Европейските

общности

L

107

от

24.4.97,

стр.

20-39.

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/de.notes.pdf

Тематичен лист 28: Разглеждане на други значими видове от флората и фауната и на видовете птици от
Директива за птиците в зоните от значение за Общността

28.2

Идентифициране и оценка на въздействията
Прогноза за въздействията, процеси на въздействията

31

•

Понятието „процес на въздействието”

•

Кои процеси на въздействията имат отношение към ОС?

•

Разглеждане на процеси на въздействията, нямащи отношение в конкретния случай

•

Процеси на въздействието, свързани със строителството, съоръженията и експлоатацията

•

Друго разделение на въздействащите фактори в препоръките на Европейската комисия

•

Информационни източници за факторите на въздействие

Понятието „процес на въздействието“
Като въздействащи фактори най-общо се дефинират причините, които предизвикват въздействия.
В контекста на ОС като въздействащи фактори се определят специфични за строителството,
съоръженията и експлоатацията процеси, които предизвикват промени в околната среда.
Отделните промени се обясняват причинно с тези фактори, т.е. определени характеристики на
проекта или са свързани с тях.
Между причината (тук: въздействащ фактор) и нейното влияние (тук: въздействие) съществува
процес (тук: процес на въздействието), който в конкретния случай предизвиква въздействие върху
вид или местообитание. При анализа на процесите на въздействията става въпрос за свързан с
получателя начин на разглеждане. Създаването на шум (въздействащ фактор) чрез повишаване
на нивото на шум и намаляване на успеха в мътенето (процес на въздействието) може да доведе
до намаляване на наличностите от определен вид птици (въздействие). Няколко въздействащи
фактори могат да предизвикат общо един процес на въздействието. За разлика от монокаузалните
начини на обяснение (един фактор оказва въздействие) понятието „процес на въздействието“
подчертава, че няколко фактора се преплитат и могат да влияят заедно като комплексен процес
(→ тематичен лист 32).
Кумулацията на последствията от отделните въздействащи фактори трябва да се вземе под
внимание не само от гледна точка на включването на други планове и проекти
(→ тематичен лист 48), но тя има отношение към оценката на въздействията на отделния проект.

Пример
Въздействащият фактор „Подаване на съдържаща хлорид вода“ във водите предизвиква въздействия
при сладководните видове риби чрез процеса на въздействие „Смущаване на процесите на обмяна на
веществата“.
Ако освен това поради въздействащия фактор „Промиване на повърхността“ има увеличаване на
неразтворимите частици във водата, рибите ще намалеят допълнително поради процеса на
въздействието „Отлагане на тиня по хрилете и ограничаване на дишането“. От гледна точка на
засегнатите риби кумулацията на процеси на въздействията има отношение към комплекса от процеси на
въздействията „Смущаване на процесите на обмяна на веществата и дишане“.

Определянето на отделните въздействащи фактори и симетричното определяне на отделните
въздействия често води до подценяване на въздействията, които се получават от страна на
засегнатите. Чрез концентрирането върху процесите на въздействията предизвиканите от проекта
процеси се описват от засегнатата страна, което се изисква принципно от Директивата за
хабитатите.

31.1

Анализът на процесите на въздействия е залегнал в основата на прогнозата на въздействието,
която представлява важна част от определянето на въздействията. В предложената примерна
структура за ОС процесите на въздействията се разглеждат в гл. 5. Както поясняват посочените погоре примери, това са обстоятелства, които са в непосредствена връзка със засегнатите видове и
местообитания. Затова общото разглеждане заедно с въздействащите фактори под заглавието
„Описание на проекта“ в гл. 3 не е целесъобразно.
За проследяването на резултатите от оценката описанието на процесите на въздействията (т.е.
прогнозата на въздействията) трябва да се разграничи стриктно от оценката на въздействията.
Кои процеси на въздействията имат отношение към ОС?
•

Свързан със защитената зона и целите на опазване избор на важни процеси на въздействията
За разлика от ОВОС, в която – според обусловената от проекта задача на оценката – трябва
да се вземат под внимание всички свързани с даден проект процеси на въздействията, за ОС
са от значение само онези процеси на въздействията от даден проект, които могат да повлияят
на целите на опазване на защитената зона поотделно или във взаимодействие с други планове
или проекти. Трябва да се вземат под внимание и процесите на въздействията, които имат
отношение към елементи на защитената зона, които са решаващи за целите на опазването.
Отношението към процесите на въздействия произтича от специфичната правна сфера на
целите на опазването. Ако зона по Натура 2000 е обявена за защитата на един единствен
растителен вид (напр. за приоритетния вид Jurinea cyanoides), тогава
трябва да се вземат под внимание само онези въздействия на проекта, които са решаващи за
този вид и за дългосрочното запазване на необходимите за тях местни предпоставки. В този
случай е излишна информацията напр. за шума, която е дадена във всяка ОВОС за
транспортните проекти.

•

Необходима информация
Трябва да се опишат всички важни, преки и косвени процеси на въздействия. Това се отнася и
за такива извън защитената зона, ако те могат да доведат до въздействия върху местообитания
и видове в рамките на зоната. Степента на подробност на описанието трябва да съответства
на значението на процеса на въздействие за значителността на въздействие. Наред с вида и
интензивността на процеса на въздействието описанието трябва да включва по принцип и
информация за обсега на действие и продължителността респ. за повторението на неговата
поява във времето.
За разлика от общото описание на въздействащи фактори, което се дава в описанието на проекта
(срв. глава 3 от примерната структура за ОС) (→ тематичен лист 30), при определянето и оценката
на въздействията (глава 5) подробно се обясняват връзките между въздействията и засегнатите
цели на опазването. Разглеждат се напр. структурата на разпределение на елементите на
ландшафта или топографските особености, които са решаващи за разпространението на
вредни вещества или шум. Тази информация представлява в конкретния случай основата за
оценката на въздействия за защитената зона. Затова не трябва да се ограничава до отразяване на
обща информация, която е дадена в специализираната литература за факторите на въздействие,
а трябва да се установят типичните за подложената на въздействие територия и защитената зона
проявления на процесите на въздействия.
Тематичен лист 31: Процеси на въздействията

31.2

В ОС трябва да се вземе под внимание това, че важните за някои редки видове от Приложение II
процеси на въздействия са малко познати. Трябва да се очаква, че общите твърдения за процесите
на въздействие, които се отнасят напр. като цяло за дневните пеперуди, не могат да се пренесат
неограничено за определен вид дневни пеперуди от Приложение II. Определянето на важните
процеси на въздействията предполага основно разглеждане на екологията на отделните
местообитания и видове. Това се отнася и за характерните видове в местообитанията.
Разглеждане на процеси на въздействията, нямащи отношение в конкретния случай
Във връзка с транспортните проекти се очакват твърдения напр. за ефектите на разделяне.
Когато в конкретния случай – за разлика от правилото – „типичен“ процес на въздействието е без
значение, той трябва да се разгледа накратко и трябва да се обоснове липсата му на отношение.
Така се доказва, че е обърнато внимание на процеса на въздействието.
Процеси на въздействието, свързани със строителството, съоръженията и експлоатацията
Препоръчва се приемането на стандартното и доказало се в ОВОС разделение на свързани със
строителството, съоръженията и експлоатацията въздействащи фактори за процесите на
въздействие.
•

Свързаните със строителството процеси на въздействията и въздействия са обусловени от

строителната дейност и не се появяват повече след нейното приключване. Някои процеси на
въздействие от етапа на строителството могат да имат принципно трайни въздействия извън
срока на строителството, така че не може да се изходи от обратимост (напр. при свързано със
смущение намаляване на популацията на даден вид под минимума, под който е застрашено
възстановяването му след приключване на строителните работи).
•

Свързаните със съоръженията процеси на въздействията и въздействия са в резултат на

присъствието на новосъздадените структури.
•

Свързаните с експлоатацията процеси на въздействията и въздействия са в резултат на

използването, експлоатацията и поддръжката на планираните съоръжения.
Примери за въздействащи фактори (от SPORBECK et al. 2000):
Свързани със строителството
Временно използване на терена от оборудването на строителната
въздействащи фактори:
площадка, складове, пътища за строителството; временно понижение/
подприщване на подпочвените води; уплътняване и промяна на
почвата; емисии на вредни вещества, подаване на повърхностни води
, шумови емисии, светлинно излъчване; сътресения
Свързани със съоръженията
Загуба на площ поради запечатване, нарушаване на границите при
застрояване; натоварване на терена поради откоси или други
въздействащи фактори:
пластове;натоварване на терена чрез сметища или места за
водовземане; понижение на подпочвените води или подприщване на
подпочвените води поради полагане основите на трасето, тунели;
отстраняване на горния слой на почвата, насипване и прехвърляне на
почва; ефект на разделяне
Свързани с експлоатацията
Емисии на вредни вещества, шумови емисии, светлинно излъчване,
въздействащи фактори:
използване на соли против заледяване; указания за отводняване,
предимно във водоснабдителните зони

Друго разделение на въздействащите фактори в препоръките на Европейската комисия
В другите страни-членки и най-вече в англоезичното пространство се използва друго основно
разделение.
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Според хронологията на проекта се различават
•

процеси, свързани със строителството (construction-related actions)

•

процеси, свързани с експлоатацията (operation-related actions)

•

процеси, свързани с извеждането от експлоатация (decommission-related actions).

Това разделение се използва и в препоръките, които се публикуват от Европейската комисия (срв.
EUROPEAN COMMISSION 2001). Свързаните със съоръженията процеси (също и загуби на площ)
се класифицират по принцип като свързани с експлоатацията, защото са действали по време на
експлоатацията на проекта. В Германия извеждането от експлоатация на съоръжение се разбира
като самостоятелен проект, чийто „етап на строителството“ включва свързаните с извеждането
от експлоатация процеси. При транспортните проекти за изграждане на нова отсечка извеждането
от експлоатация на старата отсечка също се причислява по принцип към етапа на строителство.
Когато разрешаването на проект предполага обмен на информация с Европейската комисия, е
възможно важните резултати на ОС да трябва да се представят в съответствие с използваната
извън Германия терминология.
Информационни източници за факторите на въздействие
Тъй като процесите на въздействия се осъществяват между причинителя и засегната страна, те
трябва да се определят в конкретния случай. Няма обща типология. Наред с информацията за
специфичната чувствителност на видовете и местообитанията, информацията за въздействащите
фактори е базата за определяне на процесите на въздействия.
За въздействащите фактори има обстойна информация.
•

Подробно описание на въздействащите фактори, които могат да произтичат от транспортни
проекти, дават RASSMUS et al. 2003. Това изследване се препоръчва и заради подробно разглеждане на въздействията върху водите (също там, гл. 4.2), които много често се пренебрегват. Вниманието се насочва към въздействащите фактори, които се разглеждат изключително
рядко в оценките на съвместимостта (напр. емисии на различни вещества поради укрепване
на строителни изкопи и тунели, също там, стр. 120 и сл.). В изследването на преден план
стоят интересите на законовите разпоредби относно намесите в околната среда, общите
твърдения за определяне на въздействащите фактори могат да се пренесат върху ОС.
Формулирането на специфични твърдения за местообитанията и видовете от Директивата за
хабитатите или Директивата за птиците не е било целта на изследването, което е проведено
в рамките на научно-изследователски проект на Федералната агенция за защита на природата.
Събраната информация се отнася в повечето случаи до други предмети на опазването респ.
организми. Затова в конкретния случай трябва да се установи конкретната връзка със
специфичната чувствителност на отделните видове и местообитания.

•

База данни „Информация за ОС “
В рамките на научно-изследователския проект „Определяне на значителните въздействия в
рамките на оценката на съвместимостта“ (научно-изследователски проект по нареждане на
Федералната агенция за защита на природата - FKZ 801 82 130) беше разработена база данни,
в която са определени най-важните въздействащи фактори за срещащите се в Германия
местообитания от Директивата за хабитатите и видове от Директивата за хабитатите и
Директивата за птиците.
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ТВ

заключителния доклад (към април 2004) са представени основните структури на базата данни

(LAMBRECHT et al. 2004). Тя съдържа записи за 25 избрани местообитания от Приложение I на
Директивата за хабитатите, 18 животински видове от Приложение II на Директивата за хабитатите
и 8 вида птици от Приложение на I Директивата за птиците. В заключителния доклад се посочва,
че базата данни трябва да бъде предоставена за тестване на практика чрез Интернет
(LAMBRECHT et al. 2004, стр. 237). Това трябва да стане на Интернет страницата на
Федералната агенция за защита на природата (http://www.bfn.de). Още не са известни датата и
точният адрес (към юли2004).
Наред със свързаната с видовете и местообитанията информация е разработена типология на
факторите на въздействие (таблично обобщение в: Допълнителна информация). Описанията на
посочените въздействащи фактори се включени в заключителния доклад на научноизследователския проект и са на разположение – като документ.

Допълнителна информация
Литературен обзор (подбор)
Федерална служба на железниците (2004): Указания за екологичната прогноза на въздействието в ОВОС,
плана за опазване на ландшафтите и оценките на съвместимостта при мерките по разширяване и изграждане
на федералните железници – към март 2004 (Редактор: E. Roll).
http://www.eisenbahn-bundesamt.de/service/ref23/pdf/wirkungsprognose.pdf
Обстойно обобщаване на актуалната информация за специфичните за железниците въздействащи
фактори и специфични за железниците въздействия. Разделено на групи организми (напр. птици,
безгръбначни). Списък на използваната литература с коментари с изследвания от други страни-членки
на ЕС. Препоръчва се не само за специфични за железниците проблеми.
European Commission, DG Environment (2001): Guidelines for the Assessment of Indirect and Cumulative
Impacts as well as Impact Interactions. Stand Mai 1999. Office for Official Publications of the European
Communities, Luxembourg.
FGSV – изследователско дружество за пътно строителство и
транспорт
изследването на съвместимостта с околната среда при планирането на пътища (MUVS). Кьолн.
Rassmus, J.; Herden, C.; Jensen, I., Reck, H. & K. Schöps (2003): Методически изисквания към
прогнозата на въздействието в законовите разпоредби относно намесите в околната среда. – Приложна
ландшафтна екология бр. 51.
Sporbeck, O., J. Borkenhagen, K. Müller-Pfannenstiel & J. Lüchtemeier (2000): Препоръки за изследванията
на съвместимостта с околната среда при проектите за пътно строителство. – Материали за
териториалното развитие том 55.
Разделение на въздействащите фактори в препоръките на Европейската комисия
Европейска комисия / ГД "Околна среда" (2001): Оценка на съвместимостта на планове и проекти
със значителни въздействия върху зони от НАТУРА 2000. Методически принципи в изпълнение на
разпоредбите на член 6 алинеи 3 и 4 от Директивата за хабитатите 92/43/ЕИО.
http://www.europa.eu.int/comm/environment/pubs/home.htm
European Commission, DG Environment (2001): Guidance on EIA / EIS – Review. Office for Official Publications
of the European Communities, Luxembourg.
http://www.europa.eu.int/comm/environment/eia/eia-support.htm
База данни с факторите на въздействие
Lambrecht, H., J. Trautner, G. Kaule & E. Gassner (2004): Определяне на значителните въздействия в
рамките на оценката на съвместимостта. Научно-изследователски проект в рамките на плана за
изследване на околната среда на Федералното министерство на околната среда, защита на природата, и
ядрената безопасност, по нареждане на Федералната агенция за защита на природата– FKZ 801 82 130.
Заключителен доклад април 2004, 315 стр.
Т
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Групи фактори на въздействие и фактори на въздействие (LAMBRECHT et al. 2004, стр. 80)
Групи фактори на въздействие

Въздействащи фактори

Пряко отнемане на територии

Нарушаване на границите при застрояване / запечатване

Промени хабитатна структура /
ползване

Пряка промяна на структурите на растителността / биотопа
Загуба / промяна с характерна динамика
Ускоряване на ползването от селското, горското или рибното стопанство
Краткосрочно отдаване на формиращо хабитата ползване / поддръжка
Продължително отдаване на формиращо хабитата ползване/поддръжка

Промяна на абиотичните фактори
на средата

Промяна на земята респ. подпочвения пласт
Промяна на морфологичните взаимовръзки
Промяна на хидрологичните / хидродинамичните взаимовръзки
Промяна на хидрохимичните взаимовръзки (характеристики)
Промяна на температурните условия
Промяна на други фактори, имащи отношение към средата и преди всичко

Въздействие от бариери и
капани/изчезване на индивиди

климата (напр. осветяване, създаване на сянка)
Свързано със строителството въздействие от бариери или капани
Свързано със съоръженията въздействие от бариери или капани
Свързано с експлоатацията въздействие от бариери или капани
Звукови дразнители (шум)
Движение / източници на оптични дразнения (видимост, липса на светлина)
Светлина (също и примамване)

Въздействия, непредизвикани от
вещества

Сътресения / вибрации
Механични въздействия (напр. удар, завихряне на въздуха, удар на вълна)
Азотни и фосфатни съединения / изхвърляне на хранителни вещества
Органични съединения
Тежки метали
Други получаващи се от изгарянето и производството вредни вещества

Въздействия от различни
вещества

Сол
Отлагания със структурни въздействия (прах / неразтворими частици и
седименти)
Дразнители за обонянието (ароматни вещества, също и примамване)
Остатъци от медикаменти и вещества с еднокринно действие
Други вещества
Нейонизиращо лъчение / електромагнитни полета

Лъчение
Управление / подпомагане /
борба с организмите

Йонизиращо / радиоактивно лъчение
Управление на типични за зоната видове
Подпомагане / разпространение на неприсъщи за зоната видове
Борба с организмите (пестициди и др.)
Освобождаване на генно модифицирани нови респ. променени организми

Други

Други

Те
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European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research / COST 341
COST 341 публикува избирателно доклади от изследванията на екологичните въздействия на
автомобилния транспорт (напр. за разделянето на хабитата от транспортните инфраструктури).
Статиите са от страните-членки на ЕС.
Информацията е на разположение на регистрираните потребители на адрес http://www.cost341.instnat.be/.
Референтен списък на Федералната служба за опазване на природата (BfN) за причините за рисковете
В изпълнение на задълженията по докладване съгласно чл. 17 на Директивата за хабитатите
(→ тематичен лист 17) BfN разработи референтен списък с причините за рисковете за местообитанията от
Приложение I на Директивата за хабитатите и видовете от Приложенията за видовете на Директивата за
хабитатите и Директивата за птиците. С този референтен списък се цели стандартизиране на опасностите в
цяла Германия. Много рискови причини могат да се интерпретират като въздействащи фактори или
процеси на въздействията. Референтният списък, който може да се свали на Интернет страницата на BfN, не
съдържа подробна информация за посочените рискови причини.
Тем
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Идентифициране на релевантните процеси на въздействия
Кумулативни ефекти, комплекси от процеси на въздействията

•

Понятието „кумулативен ефект”

•

Понятието „комплекс от процеси на въздействията”

•

Взимане под внимание на кумулативните въздействия в ОС

•

Адитивни и синергийни кумулативни въздействия

32

Понятието”кумулативен ефект”
Под кумулативни ефекти (или кумулативни въздействия) се разбират въздействията, които се
предизвикват от няколко, различаващи се една от друга причини и чиито последици се преплитат
и увеличават от гледна точка на засегнатия вид респ. засегнатото местообитание.
Пример
Въздействащият фактор „Подаване на съдържаща хлорид вода“ във водите предизвиква
въздействия при сладководните видове риби чрез процеса на въздействие „Смущаване на
процесите на обмяна на веществата“.
Ако освен това поради въздействащия фактор „Промиване на повърхността“ има увеличаване на
неразтворимите частици във водата, рибите ще намалеят допълнително поради процеса на
въздействие „Отлагане на тиня по хрилете и ограничаване на дишането“. От гледна точка на
засегнатите риби кумулацията на процеси на въздействията има отношение към комплекса от
процеси на въздействията „Смущаване на процесите на обмяна на веществата и дишане“.
Разглеждането на кумулативни ефекти в ОС произтича от обстоятелството, че отделни процеси на
въздействията, които разгледани изолирано, в степента на негативните въздействия са под
прага на въздействието, но поради кумулацията с процеси на въздействията, които са
предизвикани от други планове и проекти, могат да доведат до превишаване на този праг.
Понятието „комплекс от процеси на въздействията“
Чрез обединяването на различни процеси на въздействията в комплекси от процеси на въздействията се открива възможност за съответно вземане под внимание на кумулативните ефекти,
които от гледна точка на засегнатите цели на опазване се предизвикват от различни
въздействащи фактори на проекта и оценяването им като такива. Оценяването на предизвикано
от комплекс от процеси на въздействията въздействие се отнася за кумулативното въздействие
(→ тематичен лист 41).
Определянето на отделните въздействащи фактори и симетричното определяне и оценка на
отделните въздействия водят често до подценяване на въздействията, които действително се
получават от засегнатата страна. Чрез концентрирането върху комплекси от процеси на
въздействия, предизвиканите от проверения проект процеси се описват от засегнатата страна,
както се изисква принципно от ОС.
Взимане под внимание на кумулативните въздействия в ОС
От разпоредбите на Директивата за хабитатите за вземане под внимание в ОС на въздействия
поради взаимодействащи други планове и проекти (→ тематичен лист 48), в центъра на
планирането и разрешаването на проекти попадна проблем, който досега е разглеждан повече
или по-малко само от гледна точка на изследване на екосистемата.
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Както пояснява посоченият по-горе пример, кумулативните въздействия се появяват не само
поради взаимодействието с други планове и проекти, но и поради взаимодействието с процеси на
въздействията, които се предизвикват от разгледан изолирано проект. Досега те рядко са били
разглеждани подходящо, така че практиката на планиране не е била подготвена за разпоредбите
на Директивата за хабитатите. Съответно още няма признати договорености за разглеждането на
кумулативните въздействия в ОС. Публикуваните по темата „Guidelines for the Assessment of
Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions“ на Европейската комисия (EUROPEAN
COMMISSION 2001) се доближават до темата по-скоро от научна гледна точка и по много въпроси
са неточни поради липсващата връзка с практиката.
Адитивни и синергийни кумулативни въздействия
Формирането на кумулативни въздействия зависи от броя, вида, интензивността, пространственото разположение и временната последователност на отделните процеси на въздействията.
Освен това решаващи са специфичните характеристики на реагиране и адаптация на засегнатите
местообитания и видове за формирането и размера на въздействието.
Кумулативните въздействия се появяват преди всичко тогава, когато проекти, налагащи
въздействия върху респ. намеси в околната среда, се осъществяват в тясна времева връзка.
Трайните последствия от приключени проекти могат да доведат и до кумулативни ефекти. Те се
появяват в ОС като съществуващи предишни негативни въздействия при оценката на
въздействията (→ тематичен лист 36).
В ОС въздействията върху определен вид или местообитание се оценяват на фона на тяхното
наличие в защитената зона (→ тематичен лист 11, → тематичен лист 38). Цялата защитена зона
представ-лява пространство за търсене за важните взаимодействащи планове и проекти
(→тематичен лист 49).
Обусловените от проекта загуби на площ от проверения проект могат да се задълбочат чрез
загуби на площ в отдалечените райони на същата защитена зона. Кумулативните ефекти могат
да възникнат като последствие от въздействията, които не се припокриват в пространството.
Според своя принцип на действие кумулативните въздействия се разделят на две групи: адитивни
кумулативни въздействия (всъщност сумиращи въздействия) и синергийни кумулативни
въздействия (SIEDENTOP 2001).
• Адитивните механизми на въздействията произтичат от взаимно усилващото се въздействие на
подобни коефициенти на натоварването. Локализацията и временната последователност на
въздействащите върху целта на опазване коефициенти на натоварването е от решаващо
значение.
• Синергийните механизми на въздействията се основават на комбинираните въздействия на
различни коефициенти на натоварването.
В специализираната литература за планирането се използват почти само понятията „сумарно
действие“, „сумиращо въздействие“ респ. „сумиращи ефекти“, които внушават едно опростяващо
ограничаване до допълнителните ефекти. Тъй като общото въздействие от гледна точка на засегнатите организми респ. местообитания може да е по-голямо от „сумата“ на отделните въздействия,
се предлага използването на наименованията „кумулативен ефект“ респ.
„кумулативно въздействие“.
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Примери за адитивни и синергийни принципи на действие от (SIDENTOP 2001)

Принцип на действие

Принцип

Концентрация на
отделните замърсявания в
пространството
„Натрупващо се”
сумиране на
действията на
необратимите
отделни
въздействия
Концентрация във
времето на потенциално обратимите
въздействия
Инкрементални,
„бавно действащи”
промени на
околната среда
Възникване на нови
замърсяващи
фактори чрез
синергия
Синергийно
действие на
различни
замърсяващи
фактори

B = замърсяване

W = действие

Процесите на въздействията могат
•

да се предизвикат от отделни или няколко действия (проекти, намеси и т.н.),

•

да са от компетенцията на едно или няколко лица,

•

да са вече минали или да се очакват в бъдеще,

•

да са напълно независими един от друг или да имат взаимна зависимост,

да предизвикат според вида на тяхното взаимодействие адитивна (респ. сумарна) или
синергийна ефективност,
• да се запазят индивидуално под прага, който показва значителността на въздействие на
проекта, но съвместно да довеждат до значително въздействие върху предметите на опазването“
•

(SIEDENTOP 2001). Т
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Идентифициране и оценка на въздействията
Самостоятелно разглеждане на отделните цели на опазването

•
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Обосновка

• В кои случаи може по изключение да е оправдано общо разглеждане на няколко вида или
местообитания?
• Разглеждане на характерните видове за местообитанията от Приложение І на Директивата за
хабитатите
Обосновка
Значителното въздействие върху една единствена цел на опазване в защитената зона е
достатъчно, за да обоснове несъвместимостта на даден проект. Затова трябва да се провери
липсата респ.наличието на значителност на въздействието за всяка отделна цел на опазването.
Отделните видове и местообитания включително техните характерни биоценози имат по принцип
специфична чувствителност, с помощта на която трябва да се оцени съответната степен на
негативните въздействия. Значителността на въздействието може да се обоснове разбираемо
само чрез самостоятелно разглеждане на видовете и местообитанията.
В кои случаи може по изключение да е оправдано общо разглеждане на няколко вида или
местообитания?
Общото разглеждане на няколко вида респ. местообитания е оправдано само тогава, когато те
показват един и същ интензитет на реагиране по отношение на всички процеси на въздействията.
Това може да се случи, когато видовете се срещат в тясна връзка в един и същ хабитат, засегнати
са по един и същ начин от процесите на въздействия, които трябва да се вземат под внимание, и
биха реагирали по същия начин поради своята биология (поведение, изисквания на местообитанието, специфична чувствителност към смущения). Техният потенциал на развитие трябва да се
оцени адекватно. В този случай би съвпадала и съответната степен на негативните въздействия. В
конкретния случай тези условия могат да се окажат верни напр. за двете местообитания на
мочурища [7140] [Преходни блата и плаващи подвижни торфища] и [7150] [Понижения върху
торфени субстрати (Rhynchosporion)], които могат да се появят в мочурищата в тясна пространствена връзка и биха реагирали по подобен начин напр. при понижаване нивото на водата в
околността.
Чрез общото разглеждане на няколко цели на опазването може да се избегне повтарянето на едни
и същи обстоятелства. Това решение трябва да се обоснове наистина разбираемо.
Разглеждане на характерните видове за местообитанията от Приложение I на Директивата
за хабитатите
Природозащитното състояние на дадено местообитание може да се оцени наред с други
параметри чрез проявлението на неговата характерна биоценоза (→ тематичен лист 19 ).
Дадено местообитание има благоприятно природозащитно състояние, когато (наред с две други
условия → тематичен лист 15) „природозащитното състояние на характерните за него видове по
смисъла на буква и) е благоприятно“.
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В буква и) понятието „благоприятно природозащитно състояние” на даден вид е дефинирано по
следния начин:
„ако
–

въз основа на данните от динамиката на вида може да се приеме, че този вид е жизнеспособен

елемент на естественото си 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
–

налице е и вероятно ще продължава да бъде налице достатъчно голямо местообитание, което

може в дългосрочен аспект да поддържа популацията на този вид.“

Член 1 буква и) се отнася за всички видове, които са посочени в Директивата за хабитатите.
Няма разграничение между видовете от Приложение II или Приложение IV и характерните
видове в местообитанието.
Затова видовете не се разглеждат сами по себе си, а въз основа на информацията, която предават
чрез реакцията на биоценозата на местообитанието за предизвиканите от проекта процеси на
въздействията. Те се използват като индикатори за въздействията на местообитанието. Ако даден
вид индикатор в контекста на ОС се класифицира като характерен, това означава, че неговото
значително въздействие трябва да се приравни към значителното въздействие на местообитанието, за което той се счита за характерен (→ тематичен лист 38). Поради правните последствия в
резултат от това заключение се придава особено значение на онези видове, които имат силна
чувствителност към произтичащите от проекта процеси на въздействия. Характерните видове
трябва да се изберат според проблема.
В → тематичен лист 19 се дават указания за избора на характерни видове в местообитанието,
които трябва да се разгледат в ОС.
•Ако даден вид се класифицира в контекста на ОС като характерен за дадено местообитание, това означава,
че неговото значително въздействие трябва да се приравни към значителното въздействие на местообитанието,
за което той се счита за характерен.
• Природозащитното състояние на характерни видове в местообитанията се оценява въз
основа на същите критерии, които се отнасят за видовете от Приложение II на Директивата за
хабитатите респ. за видовете птици от Директивата за птиците. (→ тематичен лист 15,
→ тематичен лист 35)
•Техните въздействия се оценяват със същата система за оценка, която се използва за
видовете от Приложение II на Директивата за хабитатите респ. за видовете птици от
Директивата за птиците. (→ тематичен лист 38)

В съответствие с примерната структура на ОС информацията за въздействията на характерни
видове трябва да се включи в разглеждането на местообитанието, за което те се считат за
характерни.
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33.2

Идентифициране и оценка на въздействията
Информация за понятието „значителност“

•

Общи изисквания към оценката на значителността на въздействието

•

Опазването на благоприятното природозащитно състояние като критерий за оценка

•

Могат ли в ОС да се използват системите за оценка на природозащитното състояние
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от стандартния формуляр и от препоръките на работната група „Задължения по докладване
съгласно Директивата за хабитатите” ?
•

Значителност на въздействието на един отделен обект на опазване и значимост на

въздействието върху зона от Натура 2000
Общи изисквания към оценката на значителността на въздействието
Значителността на дадено въздействие е решаващият критерий за разрешаването на проект
(чл. 6 ал. 3 на Директивата за хабитатите респ. чл. 34 ал. 2 на Федералния закона за защита на
природата). Само по изключение могат да се разрешат планове и проекти, които предизвикват
значителновъздействие върху целите на опазване на защитената зона.
Занчителността на въздействието е неопределено правно понятие, което трябва да бъде
конкретизирано във всеки отделен случай от гледна точка на опазването на природата.
Решаващо за резултата от ОС е значителността на въздействиетп върху целите на опазването,
за чието опазване респ. възстановяване е обявена респ. идентифицирана защитената зона.
Установяването на значително въздействие чрез ОС трябва да е резултат от разбираемо
заключение. Тази необходимост се подчертава и от Европейската комисия в коментарите към
член 6 на Директивата за хабитатите:
„Понятието „значителност на въздействието“ трябва да се интерпретира обективно. Едновременно с
това трябва да се оцени значимостта на въздействията в зависимост от специфичните характеристики
на засегнатата от плана респ. проекта защитена зона и наложените там условия на околната среда,
като трябва да се обърне специално внимание на целите на опазването за зоната.“
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ (2000): стр. 36

За оценката на значителността на въздействие се вземат под внимание само аргументи от
гледна точка на опазването на природата. Резултатът от ОС представлява експертна оценка,
която се базира на актуалното състояние на научното познание. На експертите се пада задачата
да подготвят разбираемо важните естественонаучни факти в контекста на конкретния случай за
неспециалистите и да ги включат в обосновката на оценката на значителността на въздействието.
Основната задача на ОС е оценката на значителността на очакваните въздействия. Може да е
целесъобразно разглеждането на за и против отделните оценки. Дори когато ситуацията е
обременена по няколко точки с несигурни моменти, ОС трябва да доведе до ясен резултат за
съвместимостта на проверения проект. Ако в конкретния случай със сигурност не може да се
изключи значително въздействие, съществува възможност да се изходи от вероятно значително
въздействие (→ тематичен лист 41).Ако тази вероятност се обоснове правдоподобно, резултатът
ще включва ясно решение за значителността на въздействие.
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Резултатът от ОС представлява експертна оценка, която трябва да може да се провери по
съдебен път.
ОС трябва да има ясно съдържание и да го обоснове разбираемо за трети лица.
Опазването на благоприятното природозащитно състояние като критерий за оценка
Целта на Директивата за хабитатите съгласно чл. 2 ал. 2 е опазването на благоприятното
природозащитно състояние на видовете и местообитанията от Приложения I и II
(→ тематичен лист 15).
„Мерките, взети в изпълнение на настоящата директива, имат за цел да запазят или възстановят
благоприятното състояние на запазване на естествените местообитания и видовете диви животни и
растения от интерес за Общността.“

Понятието „благоприятен природозащитен статус“ се използва във връзка с дефиницията на
понятието „цели на опазването“ в чл. 10 ал. 1 т. 9 на Федералния закона за защита на природата,
но самото не е дефинирано.
Съгласно чл. 6 ал. 2 страните-членки са задължени да избягват в защитените зони
„влошаването на състоянието на естествените местообитания на видовете, както и обезпокояване на
видовете, за които са определени териториите, доколкото това обезпокояване може да има значително
въздействие с оглед на целите на настоящата директива.“

От тези формулировки може да се изведе, че степента на негативното въздействие трябва да
се установи от това, че то предизвиква решаващо влошаване на природозащитното състояние
на вид или местообитание.
Предлага се ориентиране на оценката на значителността на въздействие към основното
понятие на стабилността на природозащитното състояние. Ако консервационният статус
(включително възможностите за неговото възстановяване → тематичен лист 15) остане
непроменен и след осъществяването на проекта, трябва да се изходи от това, че изгледите
той да се подобри в бъдеще няма да се променят. Бъдещият потенциал на развитие на
целите на опазване остава запазен.
Стабилността се дефинира по отношение на въздействията на намеса, която трябва да се
оцени. Под това не трябва да се разбира обща неизменяемост на зоната, която не може да
съществува поради естествените процеси на сукцесия.

В дефинициите на ал. 1 на Директивата за хабитатите за „благоприятното природозащитно
състояние“ на вид или местообитание се посочват конкретни характеристики, по които може да се
определи, дали природозщитното състояние е благоприятно (структури, функции, характерни
видове, обем на популацията, тенденции на наличностите и т.н.). Като се вземат под внимание
научните данни за отделните видове и местообитания, тези характеристики могат да се
конкретизират и благоприятното природозщитно състояние може да се дефинира специфично за
видовете респ. местообитанията. На тази база могат да се дефинират видът и интензивността на
процесите, които трябва да се възприемат като въздействия.
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Могат ли в ОС да се използват системите за оценка на природозащитното състояние от
стандартния формуляр и от препоръките на работната група „Задължения по докладване
съгласно Директивата за хабитатите”?
В стандартния формуляр е формулирано посочването на оценения консервационен статус в общ
план за общата наличност от определен вид или местообитание в защитената зона. То не може да
се отнесе за отделни засегнати райони на защитената зона.
Оценката се извършва с помощта на тристепенна скала: „отличен“, „добър“, „среден” или
ограничен“ консервационен статус. В много случаи оценката се базира на непълни и остарели
данни (→ тематичен лист 12).
Тристепенната скала на стандартния формуляр е предвидена като рамка за оценка за
Формуляр за представяне на зона пред ЕС, а не за оценка на въздействия. Според единодушното
мнение на експертите скалата не е пригодена за оценка на степента на негативните въздействия.
В конкретен план това означава, че и промените, които не предизвикват преминаване
напр. от ниво „отличен статус“ към ниво „добър статус“, могат да бъдат значителни.
Посоченият в стандартния формуляр консервационен статус на вид или местообитание не
може да се използва като референтна величина за оценката на значителността на негативните
въздействия.
Междувременно работната група за защита на природата (LANA) „Задължения по докладване
съгласно Директивата за хабитатите“ е взела решение за „минимални изисквания за отчитането
и оценката на местообитания и видове и за мониторинг“ (Пинеберг, септември 2001). Въз основа
на това отделните работни групи за групите видове и местообитания ще разработят стандартни
стойности за оценка с цел получаване на сравнимо за цяла Германия отчитане и оценка на
природозащитното състояние на видовете и местообитанията в рамките на задълженията по
докладване и мониторинг съгласно чл. 17 на Директивата за хабитатите. Тристепенната скала за
оценка (статус A, B, C) се основава на специфични за видовете респ. Местообитанията
характеристики и затова позволява една по-прозрачна в сравнение с класификацията според
стандартния формуляр оценка.
Тристепенната система за оценка на LANA е много груба, за да оценява степента на въздействие
на промените, които се предизвикват от проверения проект. Освен това тя е разработена за
целите на мониторинга и е ориентирана към точната оценка на текущия статус в определен
момент. Докато аспектът на възможностите за възстановяване навлиза в системата за оценка на
стандартния формуляр, той е изцяло изключен – според проблема – от системата LANA.
Възможно е даден проект да окаже сериозно и трайно въздействие върху изгледите за
подобряванев бъдеще на неблагоприятния в момента консервационен статус на даден вид, без
това да се покаже чрез взетите под внимание в системата LANA критерии. Трябва да се подчертае,
че не става въпрос за дефект на системата за оценка, а за неподходящо приложение, за което
системата за оценка на LANA не е предвидена.
Само с помощта на три степени в двете системи (LANA и стандартния формуляр) се показва
целият диапазон на възможните консервационни статуси от изцяло недокоснат от човека до силно
деградиран статус на границата на значимост.
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В сравнение с установената в рамките на законовите разпоредби относно намесите в околната
среда практика за оценка използването на тристепенната система за оценка на въздействията в
ОС би означавало голяма стъпка назад. Тъй като трябва да се изходи от това, че зоните по
Натура 2000 имат голямо значение за европейската защита на природата, за тях не трябва да са
в сила не толкова строги принципи на оценка, отколкото за другите елементи на ландшафта. За
по-голяма прегледност предложените в съответствие с директивите критерии за оценка се
описват подробно в → тематичен лист 34. Там се разглежда проблемът, че понятието
„благоприятно природозщитно състояние“ не се среща в Директивата за птиците. Посочват се
възможности за прехвърляне на изведените от формулировките наДирективата за хабитатите
критерии с помощта на разпоредбите на Директивата за птиците за видовете птици.
Приблизителната оценка на природозащитното състояние, така както се среща в стандартния
формуляр и според препоръките на работните групи на LANA „Изпълнение на Директивата за
хабитатите“, не е подходяща като мярка за значителността на въздействията в ОС.
Едновременно с това критериите за благоприятното природозащитно състояние според
дефинициите на чл. 1 на Директивата за хабитатите могат да се използват като мащаб за
оценката на въздействия.

Значителност на въздействието върху един отделен обект на опазване и значителност на
въздействието върху зона от Натура 2000
Досегашната практика за оценка в законовите разпоредби относно намесите в околната среда се
ориентира към природната стойност на отделни биотопи респ. популации на видове (напр.
PLACHTER et al. 2002). Тя се дефинира с помощта на критерии, които според типологията на
стандартния формуляр трябва да се класифицират почти само като характеристики на „структурата“ (напр. големина и състав на видовете в биотопите, обем на наличностите от растения или
животни и т.н.). Тъй като се оценява степента на негативните въздействия на отделните територии,
значението на тези въздействия не е критерий за оценка на функционирането на дадена по-голяма
зона за сравнение (тук Натура 2000). Значителността на въздействията върху функционалните
аспекти (напр. опазване на обменните отношения) се оценява „сама по себе си“, а не въз основа на
последиците, които се получават от опазването на функциите в по-голямата зона за сравнение. В
принципа на оценка според законовите разпоредби относно намесите в околната среда не е
предвидено отношение към защитената зона като референтна зона. Следното становище на
Европейската комисия не е в унисон с него:
„Не е чудно, че това което може да е значително за една зона, може да е незначително
за друга.“
Европейска комисия 2000, стр. 36
Значителността на въздействията зависи от зоната и трябва да се обоснове в конкретния
случай. В резултат на това не могат да се посочат общовалидни прагове за значителността на
въздействие. Дефинициите за значителността на въздействието, които са установени във връзка
със законовите разпоредби относно намесите в околната среда в различни модели за оценка на
федералните провинции, трябва да се използват целесъобразно като ориентировъчни стойности,
но в контекста на ОС трябва да имат отношение към засегнатата защитена зона.
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Освен това досегашната практика за оценка в законовите разпоредби относно намесите в
околната среда се ориентира строго към текущия статус и не взема под внимание аспекта на
възстановяване на по-добрия статус. В това отношение тя не отговаря на целите на Директивата
за хабитатите. По-сериозното вземане под внимание на опазване функционирането на дадена
зона за сравнение(тук защитената зона) и наложителното вземане под внимание на опазване
възстановяването на по-добър статус изискват усъвършенстване на традиционните принципи
на оценка.
Допълнителна информация
Европейска комисия / ГД „Околна среда” (2000): Натура 2000 - Управление на зоните. Разпоредбите на чл. 6
на Директивата за хабитатите 92/43/ЕИО. Люксембург: Служба за официални публикации на Европейските
общности.
Европейска комисия / ГД „Околна среда” (2001): Оценка на съвместимостта на планове и проекти със
значителни въздействия върху зони по НАТУРА 2000. Методически принципи в изпълнение на разпоредбите
на член 6 алинеи 3 и 4 на Директивата за хабитатите 92/43/ЕИО. Ноември 2001 (т.нар. „Оксфордски документ“).
Gassner, E., G. Bendomir-Kahlo, A. Schmidt-Räntsch & J. Schmidt-Räntsch (2003): Закон за защита на
природата, коментар, второ издание. Издателство C.H. Beck Мюнхен.
Опазване на кохерентността на зони по Натура 2000 чрез опазване на неприкосновеността на
отделните зони
Директивата за хабитатите не разглежда значителността на въздействие в своите дефиниции.
В коментарите за разпоредбите на член 6 Европейската комисия отбелязва, че оценката на значителността
на въздействие трябва да зависи от значението на защитената зона за кохерентността на Натура 2000:
„Оценката се извършва въз основа на приноса на зоната за кохерентността на мрежата.“
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ (2000): стр. 29
Оттогава този коментар, който е трябвало да изясни въпроса, е предмет на много дискусии в ЕС, защото
някои го тълкуват така, че въздействието е значително едва тогава, когато то предизвика сериозна щета
за цялата мрежа.
В някои оценки на съвместимостта като праг за значителността на въздействие на загубата за
местообитанието се приема загубата на 1% от цялата територия на местообитанието в страната-членка
(срв. ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 2001: стр.16). Тази процедура противоречи на разпоредбите на Закона за
защита на природата и Директивата за хабитатите, които определят засегнатата защитена зона като зона за
сравнение за оценката на съвместимостта.
Предлага се да се изходи от принципа bottom-up, че кохерентността на Натура 2000 се повлиява от
значителни загуби в отделните й части. По този начин изисканото опазване на кохерентността на мрежата
се свързва с опазването на функционирането на отделни нейни части (защитени зони).
Понятията „неприкосновеност на зоната“ и „зоната като такава“
Двете понятия се тълкуват от Европейската комисия по следния начин:
„При опазването на неприкосновеността на „зоната като такава“ може да се изходи от това, че се
описва характеристика или състояние, което показва цялостност или пълнота. В динамичния
екологичен контекст под това може да се разбере също и гъвкавост или способност за благоприятно по
смисъла на опазването развитие.
„Неприкосновеността на зоната“ е дефинирана целесъобразно като „кохерентността на екологичната
структура и функциите на зоната като цяло респ. на местообитания, преплитането на местообитания
и/или популации на видове, за които зоната е или ще бъде идентифицирана.“ (...)
Въздействието на „зоната като такава“ се отнася за нейните екологични функции.“ (ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ 2000: стр. 42-43)
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“Значение на експертното становище за значителността на въздействие за съдебната практика
На експертното становище, което се излага в ОС, се отрежда централна роля за разрешаването на проекта
и за съдебната практика. Съдебната практика проверява само дали представеното в ОС становище „е
разработено компетентно с наличния по това време опит с оглед на значителните за нея обстоятелства“
(Gassner et al. 2003, стр. 571).

На този фон ОС, която при сложен казус избягва достатъчно ясното мнение за значителността на
въздействие,не изпълнява своето предназначение и отредената й в процедурата за разрешаване роля.
Дори когато има несигурност, задачата на компетентните експерти е да се даде професионално обосновано
становище за значителността на въздействие и за съвместимостта на проекта след преценка на възможните
рискове за прогнозата.
Повече информация за ролята на експертното становище за значителността на въздействие и за полето
на действие на оценката на управлението има при Gassner et al. 2003 (срв. стр. 570 и сл.).
Определяне на природната стойност на елементите на ландшафта
Plachter, H., D. Bernotat, R. Müssner & U. Rieken (2002): Разработване и определяне на методични стандарти
за защита на природата. –Поредица за управление на ландшафта и защита на природата, бр. 70.
Акцентът на информацията не е поставен върху оценката на въздействия, а върху определянето на
природната стойност на елементите на ландшафта на фона на решенията на ландшафтното планиране. В
контекста на ОС се утвърждават примери от една страна чрез Приложенията на Директивата за хабитатите
и Директивата за птиците, а от друга страна чрез решенията на плана за управление на защитената зона.
Затова въпросът за „значението“ на вид или местообитание е изяснен предварително. Тъй като по-голямата
част от критериите за значението се разглеждат заради тяхното значение за избора на обекти от значение
за защитата на природата, те не могат да се използват директно в ОС.
Работният проект насочва към теоретичните принципи на оценката (напр. научни критерии за качество,
обективност, достоверност, отличаване на данни от анализа с различно качество и т.н.), които имат
отношение към всички контексти на оценката.
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Значение на предишни негативни въздействия за оценката на значителността на въздействието

Наложеното от Закона за защита на природата и от Директивата за хабитатите задължение за
избягване на влошаването на статуса на местообитания и видове от Директивата за хабитатите и
Директивата за птиците в защитените зони, е в сила и в случаите, когато тяхното текущото
природозщитно състояние е все още неблагоприятно и когато се цели подобряването на
природозащитното състояние Това означава, че неблагоприятният консервационен статус и
посочването на съществуващи въздействия, напр. поради вредно ползване, не трябва да се
използват, за да се позволяват – по смисъла на прецедент – допълнителни въздействия, които
биха довели след себе си до продължително влошаване на природозащитното състояние.
Този аспект е от особено значение при оценката на съвместимостта на проекти в защитени зони,
които вече са под многостранния натиск на ползването. Следователно при оценката на
въздействия трябва да се отчитат предишните негативни въздействия на зоната. Ако трябва да се
предоставивъзможност за възстановяване на благоприятното природозащитно състояние, при
големите предишни негативни въздействия обхватът на все още допустимото, допълнително
въздействие е значително по-малък отколкото при малките предишни негативни въздействия.
Предишните негативни въздействия са решаващият критерий за определянето на специфични
за зоната прагове на значителностаа на въздействието (→ тематичен лист 35, 37).
Обратими и необратими предишни негативни въздействия
Ако защитена зона респ. част от зона се класифицира като претърпяла предишни негативни
въздействия, трябва да се направи разлика, дали свързаното с това влошаване на качеството е
необратимо или дали планът за управление на защитената зона предвижда мерки за поддържане
и развитие за възстановяване на благоприятното природозащитното състояние
(→ тематичен лист 16). При обратимо влошаване на качеството съществува опасност дори
малкото допълнително въздействиена природозащитното състояние да затрудни значително
постигането на поставената цел. Подобна е ситуацията напр. тогава, когато планът за поддръжка
предвижда постепенно обедняване за сухите пасища и когато проектът, който трябва да се оцени,
ще предизвика допълнително замърсяващо въздуха изхвърляне на хранителни вещества. Като
еталон за оценката на въздействието трябва да бъде статусът, който е предвиден като цел на
развитие в плана за поддържане. Ако от друга страна става въпрос за необратими щети, които са
довели до частична или пълна загуба на качествата на засегнатите територии, това обстоятелство
трябва да се вземе под внимание при оценката на негативните въздействия. В този случай
хипотезата за пълно възстановяване на благоприятното природозащитно състояние би била
нереалистична.
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Съществуващият потенциал на развитие на засегнатите площи е залегнал в основата на оценката
на въздействието. Настъпващото в подложената на въздействие територията въздействие се
оценява на фона на получаващото се за всички видове респ. местообитания в защитената зона
въздействие. Хипотезата за необратима загуба на качествата от предишни негативни въздействия
може да повлияе на резултата от оценката и затова трябва да се обоснове разбираемо. Ако още
няма план за управление за защитената зона и ако потенциалът на възстановяване на засегнатата
площ е неясен, трябва да се проведе консултация с компетентния природозащитен орган.

Пример 1
Съществуващо железопътно трасе с интензивно движение преминава по периферията на голяма защитена зона
за птиците. Въпреки защитата от шум, шумовите имисии на железопътния транспорт предизвикват загубване на
значението на съседните територии на защитената зона. Съответно гъстотата на местата за мътене на значимите
видове птици от Приложение I на Директивата за птиците в район с предишни негативни въздействия е по-малка
отколкото в останалите части на защитената зона, в които се срещат по-големи наличности на същите видове.
За заобикаляне на това място е планирано изграждането на същата територия на нов федерален път, който
трябва да се оцени. За да се намалят намесите в ландшафтния баланс, е избрано трасе паралелно на съществуващото железопътно трасе. Предизвиканите от федералния път шумови имисии ще достигат ок. 75 м по-навътре
в защитената зона отколкото шумовите имисии на железопътния транспорт.
При оценката на допълнителните въздействия от новия федерален път се изхожда от това, че предизвиканите от съществуващия жп транспорт предишни негативни въздействия от шума са необратими. Малката гъстота на местата за мътене не може да се увеличи повече значително. Планираният федерален път
ще увеличи допълнително шумовото замърсяване. Това ще засегне малкото срещащи се в текущия
статус на територията, подложена на въздействие, мътещи двойки. Допълнителното, предизвикано от
федералния път въздействие се класифицира като незначително на фона на голямата формирана в
други райони на защитената зона наличност.
Ключови критерии: големи и необратими предишни негативни въздействия върху територията,
подложена на въздействие, незначително допълнително въздействие на фона на незасегнатата голяма
обща наличност в защитената зона

Пример 2
Изходната ситуация отговаря на описания като пример 1 случай, но с една разлика. В пример 2
наличието на засегнатите видове птици от Приложение I на Директивата за птиците е ограничено по
същество до район с необратими предишни негативни въздействия поради шум. Неговият
консервационен статус в защитената зона е неблагоприятен. Поради различните ландшафтни структури
тяхната наличност не може да се увеличи значително извън подложената на негативни предишни
въздействия територия.
Тъй като гъстотата на мътене и успехът в мътенето в територията, подложена на въздействие, са под
средните, сравнително малкото допълнително шумово замърсяване от федералния път е достатъчно, за
да предизвика значително въздействие върху засегнатите видове птици.
Ключови критерии: големи и необратими предишни негативни въздействия за територията, подложена
на въздействие, значително допълнително въздействие на фона на малката незасегната остатъчна
наличност в останалата защитена зона

Пример 3
Изхождайки от описаната в примери 1 и 2 ситуация, в пример 3 се приема, че е планирано не само
изграждането на нов федерален път, който трябва да се оцени, но и разширяване на железопътното
трасе за високоскоростни влакове.
За разширяването на железопътното трасе има ОС. Във връзка с разширяването са предвидени
значителни мерки за ограничаване на щетите, които ще позволят в сравнение с текущия статус
значително намаляване на шумовото замърсяване в защитената зона за птиците.
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Пример 3 (продължение)
В този случай в ОС за федералния път предишните негативни въздействия на територията с шум трябва
да се класифицират като обратими. Като база за оценката се приема статусът, който ще настъпи след
осъществяване на мерките за ограничаване на щетите за разширената железопътна отсечка. Шумовите
имисии от федералния път ще осуетят изгледите за повторно заселване на върнатите обратно чрез
ограничаване на щетите хабитати за мътене. Въпреки че в останалата защитена зона засегнатите
видове птици са относително многобройни, федералният път ще доведе до значителна загуба на
потенциално подходящи хабитати за мътене. Затова се изхожда от значително въздействие.
Ключови критерии: големи, но обратими предишни негативни въздействия върху територията, подложена на въздействие, значително допълнително въздействие на фона на по-голямата незасегната
наличност в останалата защитена зона

Пример 4
В пример 4 се изхожда от подобна ситуация както в пример 1. В този случай малката гъстота на местата
за мътене на засегнат вид птици се обяснява не само с предишните негативни въздействия върху
подложената на въздействие територия от обусловените от железопътния транспорт шумови имисии,
но и от досегашната липса на подходящи хабитати за мътене (трънаци, храсти) на територията, подложена
на въздействие. Тъй като този вид птици, който трябва да се вземе под внимание в случая не спада към
най-чувствителните към шум, въпреки предишните негативни въздействия върху територията е
реалистично получаването на значително увеличение на мътещите птици чрез развитието на подходящи
хабитати за мътене. Това се предполага най-вече тогава, когато потенциалът на развитие в останалите
части на защитената зона е силно ограничен поради различните ландшафтни структури.
С оглед на текущия статус две от общо 80, срещащи се в защитената зона мътещи двойки биха били
подложени на негативно въздействие от допълнителните шумови имисии от федералния път. Като се
взема под внимание залегналият като цел на развитие статус, трябва да се изходи от това, че – освен
двете засегнати в текущия статус мътещи двойки – могат да се засегнат други двойки, което се оценява
като значително въздействие. Без предишните негативни въздействия от железопътния транспорт би
трябвало да се допуснат повече мътещи двойки, което би предизвикало още по-голямо въздействие.
Ключови критерии: По отношение на шумовите имисии необратими предишни негативни въздействия
върху територията, подложена на въздействие, което не е единствената причина за липсата на вид птици
в територията, подложена на въздействие. Въпреки предишните негативни въздействия от шума
възможността за заселване на територията може да се подобри реалистично. Като се вземе под внимание
потенциалът на развитие на територията, подложена на въздействие и необратимите предишни негативни
въздействия на фона на общата наличност в защитената зона се получава значително въздействие.

Описаните примери показват, че вземането под внимание на предишни негативни въздействия
при оценката на въздействия предполага внимателно разглеждане на конкретния случай.
Трябва да се вземе под внимание това, че в ОС зоната за сравнение на оценката обхваща
принципно цялата защитена зона. Ако въздействията се оценяват само на фона на отделни
части на подложената на въздействие територията, основното правило
Колкото по-големи са предишните негативни въздействия, толкова по-лошо е природозащитното състояние
на засегнатата цел на опазване и толкова по-малък е обхватът на допустимото допълнително въздействие.

би довело в някои случаи до абсурдни резултати. При известни обстоятелства по принцип екологично целесъобразната концентрация на замърсяванията от автомобилния и железопътен
транспорт – както в посочените по-горе примери – почти не би била възможно, защото прагът на
значителността на въздействието ще бъде почти винаги „локално“ превишен. Ако се разглежда
цялата защитена зона, тогава е вероятно сравнително малка част от всички птици да се задържи в
подложената на силни предишни негативни въздействия територия. Допълнителното въздействие
ще има по-малко значение отколкото в подложения досега на слаби предишни негативни
въздействия район на защитената зона.
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Когато цялата защитена зона трябва да се класифицира като подложена на предишни негативни
въздействия или когато малкото остатъчни популации на даден вид се концентрират в подложена
на предишни негативни въздействия част (напр. поради ландшафтните структури), е наистина
разбираемо, че незначителното допълнително въздействие може да повлияе значително на
общата популация в защитената зона.
Разглеждане на приключени проекти
Приключените планове и проекти са важни, ако имат трайни негативни въздействия върху целите
на опазване на зоната. Това се отнася както за щетите, което са настъпили в миналото еднократно
(напр. загубване на част от местообитание), така и за продължителните процеси, които
предизвикват нарастващо въздействие (напр. заустване на отпадъчните води):
„Въпреки че вече приключените планове и проекти са изключени от формулираните в член 6, ал. 3
разпоредби за оценката, все пак е важно те да се включат до известна степен в оценката на
съвместимостта, ако оказват трайно влияние върху зона и има признаци за нарастващо
въздействие на зоната.“
(ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 2000, стр. 37)

Отношението на приключените планове или проекти се дефинира в цитираното обяснение на
Европейската комисия от гледна точка на „получателя“. Няма конкретни данни за „причинителя“
(напр. дата на приключения проект, продължителност на периода, който трябва да се вземе под
внимание). От правна гледна точка може да се обоснове ограничаване до проекти, които са
осъществени едва след влизането в сила на Директивата за хабитатите (напр. LOUIS 2001).
Извършеното преди 30 години разширяване на река представлява „приключен проект“. Приключеното разширяване може да доведе до увеличаващо се влошаване на природозащитното
състояние на водите и по този начин до трайни въздействия. Наистина трябва да се изходи от
това, че това обстоятелство вече е било известно към момента на обявяване респ. отделяне на
зоната и затова може да се възприеме като част от текущия статус.
За конкретното извършване на ОС се поставя въпросът къде в оценката трябва да се вземат под
внимание последиците от приключените планове и проекти. Принципно има две възможности:
•

Приключените проекти се включват в оценката като „други планове и проекти“.

•

Техните трайни въздействия се разглеждат като предишни негативни въздействия, които са

част от текущия статус на защитената зона.
Колкото по-далеч в миналото са проектите и колкото по-стара е тяхната планова документация,
толкова е по-трудно прогнозите на тяхното въздействие да се пренесат разбираемо за други
планове и проекти в ОС. Целесъобразното разглеждане като „други планове и проекти“
предполага, че е налице съответната планова документация, чиито резултати могат да се оценят
(→ тематичен лист 50). Поради забавеното изпълнение на Директивата за хабитатите
инструментът на ОС се утвърждава едва няколко години след влизането в сила на директивата.
Задължението за оценка на някои типове проекти се оценява различно от компетентните органи
до днес, така че от 1992 насам са осъществени планове и проекти, без да могат да се използват
съответните ОС.
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Утежняващо е обстоятелството, че някои от предвидените в приключените проекти мерки за
ограничаване на последиците и компенсационни мерки не са осъществени с прогнозирания успех,
така че информацията на плановата документация трябва да се постави под съмнение.
Особено проблематично е вземането под внимание на проекти, за които в миналото липсват
законови разпоредби относно намесите в околната среда и които въпреки това са оказали
негативно въздействие върху днешна зона по Натура 2000. Дори когато тези проекти трябва да се
разглеждат по друг начин от съвременна гледна точка, техните трайни въздействия са факт.
В териториите, които от дълго време са под многостранния натиск на ползването, текущият статус
на много защитени зони показва взаимодействие на различни въздействия, в което в различна
степен участват отделни проекти. В такива ситуации на практика не остава нищо друго, освен
съвкупността от трайните въздействия на приключените проекти да се разгледа като елемент на
текущия статус на защитената зона.
Чрез тази прагматична процедура могат да се вземат под внимание и трайните последици от
проектите, които поради синергийните ефекти не могат да се причислят ясно към отделни
причинители.
Тъй като предишните негативни въздействия намаляват обхвата на допустимото допълнително
въздействие и прага на значителността на въздействие, така се гарантира съответното
разглежданев ОС.
Разглеждане на наскоро разрешени или осъществени проекти
Въздействията на разрешени, но още неосъществени проекти не могат да се идентифицират при
текущия статус. Това се отнася и за последствията от наскоро осъществени проекти, които
предизвикват бавно влошаване на статуса на местообитания или намаляване на количеството
на видове на флората и фауната. В този случай техният бъдещ обхват не може да се установи
конкретно.
Плановата документация на наскоро разрешени респ. наскоро осъществени проекти съдържа
прогнози за техните въздействия. В такива случаи може да е целесъобразно разглеждането на
такива проекти в ОС като други планове и проекти.
Допълнителна информация
Европейска комисия / ГД „Околна среда” (2000): Натура 2000 - Управление на зоните. Разпоредбите на чл. 6
на Директивата за хабитатите 92/43/ЕИО. Люксембург: Служба за официални публикации на Европейските
общности.
Kochenburger, C. & K. Estler (2001): Вземане под внимание на предишни негативни въздействия в областта
на законовите разпоредби относно намесите в околната среда и оценката на съвместимостта съгласно
Директивата за хабитатите. – Закон за околната среда и планирането 2: 50-57.
Louis, H. W. (2001): Изисквания за оценката на съвместимостта съгласно Директивата за хабитатите в
изпълнение на §§ 19a и сл. от Закона за защита на природата. – Доклад за ОВОС 2001 (2): 61-66.
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Списъци на негативите за проекти, неподлежащи на оценка
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Експертни споразумения за оценка на значителността на въздействията
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Критерии за описване на праговете на значителността на въздействието, специфични за
зоната

Прагове на натоварването, специфични за видовете или местообитанията
Както показаха резултатите на изследването на екосистемата и научната дискусия за свързаните с
екосистемата респ. организмите прагови стойности (т.нар. „critical loads“), за тяхното
приблизително определяне е нужен разход, който не може да се направи в рамките на оценката
на съвместимостта. Доколкото има приложима научна информация, те могат да се използват за
оценката на въздей-ствията. Често липсват такива резултати. Това беше потвърдено в едно
изследване по нареждане на Министерството на земеделието, опазване на околната среда и
териториалното благоустройство /MLUR/ Бранденбург, в което бяха събрани актуалните данни за
чувствителността на местообита-нията и видовете към замърсяването от вещества, пренасяни
по въздух и вода (MLUR БРАНДЕНБУРГ 2002). Стана ясно, че дори за източниците на замърсяване, които сравнително лесно се поддават на количествена оценка и са добре проучени, не могат да се посочат използваеми прагове
за отделните видове и местообитания. Авторите на това изследване установяват освен това, че
поради сложността на материята и другите акценти на интереса фундаменталното изследване не
може да реши бързо проблема. Затова оценката на значителността на негативното въздействие
трябва да се извършва често съзнателно и отговорно по вербално-аргументационен начин
(→ тематичен лист 38).
Въпреки това трябва да се направи опит за конкретизиране на оценката на значителността на
въздействието, доколкото e възможно. Това налагат и икономическите последствия от оценката на
значителността на въздействие в ОС.
Конкретизирането може да се извърши чрез пресичането на две перспективи:
•

•

За видовете и местообитанията се формулират общи ориентировъчни стойности за
значителността на въздействие въз основа на наличната научна информация като
професионални договорености. За всеки вид и всяко местообитание се дефинират решаващи
прагове.
Проявленията на видовете и местообитанията в дадената защитена зона се описват с помощта
на специфични решаващи критерии (→ тематичен лист 35). Посредством ориентировъчните
стойности се извършва първоначална оценка на значителността на въздействие, която след
това трябва да се съгласува чрез пресичане със специфичната за зоната ситуация
(→ тематичен лист 38). Тя може да се опише обективно с помощта на критерии за оценка.
Общите ориентировъчни стойности на значителността на въздействие могат да се дефинират
за параметри, които са достатъчно константни, независимо от определеното място.

Към тях спадат напр.
• минимални ареали, при падането под които популацията на даден вид не е вече жизнеспособна,
• минимална големина на местообитание, под която крайните ефекти са толкова големи, че не е
възможно типично за местообитанието проявление в централната част,
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•

максимални граници на допустимото съдържание на азот за бедните на хранителни вещества
земи,

•

максимални граници на допустимото съдържание на фосфор във водите,

•

специфични за видовете максимални граници на допустимото шумово замърсяване.

В рамките на научно-изследователския проект на BfN за прогнозите на въздействието в законовите
разпоредби относно намесите в околната среда е събрана специализирана литература за
реакциите на животинските видове към процесите на въздействия, които възникват често във
връзка с транспортните проекти (RASSMUS et al. 2003). Дава се напр. информация за поведението
на бягство на водните птици и за намаляване гъстотата на териториите при мътещите птици в
близост до пътищата. В това изследване се посочват основните, налични към настоящия момент
източници, което представлява ценна помощ за навлизане в проблематиката.
Поради недостатъчното отразяване на основните резултати от анализираните източници се препоръчва чрез позоваване на цитираните първоизточници да се провери дали посочените резултати
са приложими за конкретната ситуация. В зависимост от ситуацията водните птици показват
„едва реакция на бягство“ (от големи товарни кораби), респ. „дистанция за бягство от 300-500 м“
(от малки платноходки) (RASSMUS et al. 2003, S. 137). Едва след използване на първоизточниците
става ясно, че посочените стойности не характеризират реакцията на птиците към самите плавателни средства, а към хората, които се възприемат оптично по-добре на малки платноходки, отколкото на големи товарни кораби. Този пример показва ясно границите на значимост на общите
стойности.
Забележка: В изследването на RASSMUS et al. 2003 се използва формулировката „значително въздействие“
главно по смисъла на законовите разпоредби относно намесите в околната среда. Трябва да се обърне
внимание на това, че формулировката не се използва в специфичния контекст на Директивата за хабитатите.
В ОС значителността на негативните въздействия се оценява принципно на фона на конкретната защитена
зона.

Списъци на негативите за проекти, неподлежащи на оценка
В някои федерални провинции в рамките на подзаконовата конкретизация на правните норми са
изготвени списъци с типовете проекти, които по принцип не предизвикват значителни въздействия
върху зоните от Натура 2000 и затова са освободени от задължението за оценка съгласно
Директивата за хабитатите. В тази връзка също се използва понятието „минимална граница“, но с
различно съдържание отколкото при LAMBRECHT et al. 2004.
Списъците на негативите почиват на предположения за правилото (напр. „Строителен проект на
разстояние от 500 м от границата на защитена зона не предизвиква значителни въздействия“).
Хипотезата за липсата на въздействие се основава само на характеристики на проекта. Принципно
трябва да се установи, че в основата на ОС е залегнала свързана със защитената зона задача на
оценката. В зависимост от специфичната чувствителност на целите на опазване е напълно
възможно, един и същ проект да не предизвика значителни въздействия в защитената зона X, но в
защитената зонаY да предизвика значителни въздействия. Приетите предположения се
различават в различните провинции, което навежда на съмнение в правната сигурност на
конкретното приложение.
Във всеки конкретен случай се предлага конкретна проверка на предположението. Това схващане
е застъпено и от работната група на LANA „Законови разпоредби относно намесите в околната
среда“ (BURMEISTER 2004, стр. 298).
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Експертни споразумения за оценка на значителността на въздействията
В рамките на научно-изследователския проект „Определяне на значителните въздействия в рамките на оценката на съвместимостта“ (научно-изследователски проект по нареждане на Федералната
агенция за защита на природата - FKZ 801 82 130) беше предложен метод за оценка на
значителността нанегативните въздействия и беше разработена база данни за типовете
проекти/планове и техните въздействащи фактори с цел системно събиране и анализ на
информацията за срещащите се в Германия местообитания от Приложение I, видове от
Приложение II на Директивата за хабитатите и видове от Приложение I на Директивата за птиците
(LAMBRECHT et al. 2004) (специализирана информационна система „Информация за ОС “).
Определените в научно-изследователския проект като „минимални граници“ стойности не съвпадат
с „минималните граници“, които се посочват в административните разпоредби на някои федерални
провинции (виж по-долу). По метода на тяхното извеждане това са коренно различни принципи,
които водят до различни резултати.
•

Административните разпоредби на федералните провинции посочват проекти или
Параметри на проектите, които принципно не предизвикват значителни въздействия
(виж предната страница). Хипотезата за липсата на въздействие се основава само на

характеристики на проектите.
От друга страна разработените в научно-изследователския проект минимални стойности
изхождат от засегнатите видове и местообитания.
В рамките на научно-изследователския проект – наред с обстойна информация за Директивата за
хабитатите – е разработено предложение за специализирана споразумение за оценка на
значителността на въздействие от прякото отнемане на територии за местообитания от
Приложение I на Директивата за хабитатите и хабитатите на видове от Приложение II на
Директивата за хабитатите респ. от Приложение I на Директивата за птиците. За въздействащия
фактор „шум” например се пояснява въз основа на специализираното споразумение* на RECK
et al. 2001, как предложенията за споразумение могат да се използват и за оценка на обусловеното
от шума влошаване на качествата на хабитата респ. на постепенното влошаване на функцията
поради шумови имисии с различна интензивност. За другите типове въздействия не са разработени
предложения за споразумение. В маркираното по-долу цветно поле са показани значимите аспекти на
•

предложенията за специализираното споразумение на научно-изследователския проект „Определяне на
значителните въздействия в рамките на оценката на съвместимостта“ (LAMBRECHT et al. 2004).
В текста по-долу те се коментират от гледна точка на авторите на настоящата експертиза.
Предложения за специализирани споразумения на научно-изследователския проект „Определяне на
значителните въздействия в рамките на оценката на съвместимостта“ (LAMBRECHT et al. 2004)
Според намерението на авторите разработените от изследователите предложения за
специализирани поразумения трябва да допринесат за оценка на значителността на негативните
въздействия въз основа на този въздействащ фактор по общи критерии. Предложенията за
споразумение трябва
да предложат ориентация за оценката на конкретния случай в ОС. Очаква се опростяване при
извършването на ОС. Предложенията за споразумение се основават на предположението за
принципната значителност на въздействие за пряката загуба на площ в местообитания от
Приложение I, в хабитатите на видове от Приложение II респ. Приложение I на Директивата за
птиците, които трябва да се опазят или развият в съответната она по Натура 2000 според
специфичните за зоната цели на опазването.
Освен това специализираното споразумение формулира условията, които позволяват в конкретния
случай отклонение от хипотезата за принципната значителност на въздействие на пряката загуба на
площ (също там, стр. 115). Това се проверява с помощта на критериите a) до д) на специализираното
споразумение (виж по-долу). Всичките пет посочени условия се свързват с „и“ и затова трябва да са
изпълнени едновременно.
* Такива споразумения са популярен инструмент в Германия. Без да са административно утвърдени, те се сключват
от експертите в дадената област (хабитати, видове) и служат като референтни при изготвянето на ОС. (Бел.р.)
Тематичен лист 37: Прагови стойности на значителността на въздействието

37.3

Предложения за специализирано споразумение на научно-изследователския проект „Определяне
на значителните въздействия в рамките на оценката на съвместимостта“ (LAMBRECHT et al. 2004)
Предложението на споразумението е формулирано по следния начин (LAMBRECHT et al. 2004, стр. 116,
оригинален цитат):
Предложение за „Споразумение за оценката на значителността на негативните
въздействия при пряко отнемане на територии в местообитания съгласно Приложение
I на Директивата за хабитатите“:
Директното използване на местообитание съгласно Приложение I на Директивата за
хабитатите, което трябва да се опазва или развива в зона от значение за Общността
според специфичните за зоната цели на опазването, има обикновено значително
въздействие.
Въздействието може да се класифицира в конкретния случай като незначително само
тогава, когато
а)

в засегнатата територия няма или не трябва да се развиват специални проявления на
местообитанието, които в рамките на територията, която включва местообитанието,
представляват особеност респ. допринасят в голяма степен за биотичното разнообразие на местообитанието в зоната; трябва да се обърне внимание и на функцията на
местообитанието за характерните видове, и

б)

обемът на директното използване на терена не превишава прага, дефиниран за
местообитанието в зависимост от биогеографския регион и благоприятния
природозащитното състояние, който трябва да се постигне (минимална граница
съгласнотабл. 8), и

в)

не се превиши 1% от общата територия на съответното местообитание в зоната респ.
функционално зависещата в зоната територия на местообитанието от прякото
използване на територията, и

г)

съответното въздействие за друга територия на това местообитание не е в резултат
от този или друг проект или план, който трябва да се оцени кумулативно, което би
довело съвместно до превишаване на посочените прагови стойности (минимални
граници и 1%), и

д)

освен засягането от прякото отнемане на територии не произтичат други негативни
ефекти за засегнатата територия, т.е. няма други важни въздействащи фактори,
които могат да предизвикат значителни въздействия.

Едно от условията, които трябва да се оценят (критерий б), се отнася за превишаването на т.нар.
минимална граница. В рамките на научно-изследователския проект за въздействащия фактор
„използване на терена” са разработени специфични за вида респ. местообитанието минимални граници.
Количествено формулираните минимални граници (изразени в m²) се определят като ориентировъчни
стойности.
Предложените за надземните местообитания площи са между 0 и 100 m². Те се позовават на
минималните граници за надеждността при картографиране на биотопа и за общата защита на
биотопите съгласно § 30 на Закона за защита на природата, които са били предложени първоначално от
RIECKEN 1998 като т.нар. „минимални долни граници“. Позоваването на „минималните долни граници“ се
обосновава в научно-изследователския проект с препратка към твърдението на RIECKEN
(1998:стр. 493), според което „под минимални граници на територията [...] се разбира площта, под
която по принцип може да се изходи от това, че местообитанието изпълнява за характерните биоценози
толкова малка функция, че загубата на отделни наличности от този мащаб не предизвиква трайно или
значително въздействие върху природния баланс [...]”.
При определянето на минималните стойности за различните местообитания наред с минималните
долни граници за чл. 30 Биотопи са взети под внимание като входящи параметри и наличните данни за
общата наличност на местообитания в защитените зони на Германия (към януари 2003).
(За пълното описание на извеждането на минималните граници виж LAMBRECHT et al. 2004, стр. 122 и сл.)
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Предложения за специализирано споразумение на научно-изследователския проект „Определяне
на значителните въздействия в рамките на оценката на съвместимостта“ (LAMBRECHT et al. 2004)
За животинските видове минималните граници се отнасят за загубата на определени факултативни
частични хабитати или елементи на хабитата (напр. територии за търсене на храна), тъй като директната
загуба на задължителни респ. специални частични хабитати (напр. места за мътене) трябва да се
оценява само според качествено-функционални критерии. Както за местообитанията, предложението за
специализирано споразумение включва освен минималните граници други критерии, които се отнася
т заспециалните функции на засегнатата територия за вида в защитената зона, възможните
кумулативни ефекти и последствията от намесата извън засегнатата територия. При определянето на
минималните граници са оценени по същество данните за нужната територия и за минималните ареали
на отделните животински видове, които за някои видове позволяват индивидуално разглеждане, а за
други – разглеждане с оглед на популацията. За реализирането на практика животинските видове са
разделенина 7 основни и 9 подвида на положенията в хабитатите (LAMBRECHT et al. 2004: стр. 137).
„В основата на подхода за минималните граници не е залегнал въпросът при какъв мащаб може да се
очаква почти сигурно значително въздействие. По-скоро се поставя въпросът какъв мащаб на загубата
на площ с граничеща със сигурност вероятност може да се оцени като незначителен във всеки конкретен
случай (с оглед на допълнителните критерии).“ (LAMBRECHT et al. 2004, стр. 145).
При прилагането на предложенията за специализирано споразумение трябва да се обърне внимание
на това, че те се реализират изцяло и не се свеждат до количествени минимални граници.
Специализираните споразумения за местообитанията и видовете включват задължението за оценка на
конкретния случай с оглед на зоната и проекта.

От гледна точка на авторите на настоящата експертиза трябва да се отбележи следното за
предложенията за специализирано споразумение на LAMBRECHT et al. 2004:
•

Прилагането на специализираното споразумение не прави излишно прозрачната
обосновка на причините за значителността на въздействие в конкретния случай.
Специализираните споразумения претендират, че могат да се прилагат във всеки конкретен
случай. За да се справят с тази претенция, предложенията на LAMBRECHT et al. 2004 са
формулирани така, че с тяхна помощ може да се идентифицира всяко потенциално значително
въздействие. Ако тези специализирани споразумения се използват като инструмент за оценка,
техните общо формулирани оценъчни критерии трябва да се отнасят за конкретната ситуация.
След като с помощта на 5-те критерия a) до д) е идентифицирана възможността за значително
въздействие, според авторите на настоящата експертиза като втора стъпка задължително
трябва да се изясни дали тази принципна възможност действително е налице в конкретния
случай.
В ОС трябва не само да се идентифицира дали е възможно значително въздействие от
подлежащия на оценка проект, но и дали може да се прогнозира или не подобно въздействие
с достатъчна вероятност (за вероятностния принцип на становището за значителността на
въздействие на ОС срв. GASSNER et al. 2003, стр. 574 и сл.). Затова оценката на въздействието
не трябва да се ограничава до позоваването единствено на хипотеза (тук: принципна
значителност на въздействието на всяка пряка загуба на площ) респ. до общи, отнасящи се за
целия биогеографски регион ориентировъчни стойности (тук: минимални граници). Те могат да
се използват като помощни инструменти за първоначалната оценка на значителността на
въздействието,
но представляват само важен елемент в обосновката на конкретния резултат от оценката.
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Ако в ОС се използват специализирани споразумения, в конкретния случай трябва да се
обоснове прозрачно, защо намесата трябва да се оцени като значителна респ. незначителна в
конкретната ситуация.
Наред с другите важни за оценката критерии (четирите критерия а, в, г и д на
специализираното споразумение) трябва да се разясни дали незначителното използване на
терена (напр. 30 м², т.е.приблизително територията, която се покрива от елшата /Alnus/) в
алувиална гора от тип [91E0][*Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicionalbae)] е свързано в конкретния случай със значително въздействие.
Предложената минимална граница за това местообитание във всички биогеографски региони на
Германия е 10 m² (LAMBRECHT et al. 2004: стр. 122). При много малка територия на
алувиалната гора, която има наложителна нужда от увеличаване на площите според
действащите за нея цели за развитието на специфичната за типа биоценоза, всяка
допълнителна загуба на площ (под минималната стойност) може да е свързана при известни
обстоятелства със значително въздействие върху нейния потенциал на развитие.
Ако пък е засегната обширна алувиална гора, в много случаи за обосновката на значителността
на въздействие от използване на терена от едно единствено дърво не могат да се посочат
разбираеми екологично-функционални причини. Значителността на въздействие може да се
обоснове само с това, че всяко пряко използване на терена на местообитание от Приложение I
се оценявапринципно като значително въздействие, което може да е допустимо съответно само
в стриктно описаните случаи (виж по-долу).
Прилагането на специализираното споразумение не прави излишна прозрачната обосновка
На причините за значителността на въздействие в конкретния случай. Това се отнася не
само за предложенията на LAMBRECHT et al. 2004, но и за прилагането на практика на
всички системи за оценка, които се базират на общо формулирани споразумения.
•

Обосновка на значителността на въздействието заради особената ситуация на
защитената зона
Както се вижда от цитата по-долу от препоръките на Европейската комисия в изпълнение на
чл. 6 на Директивата за хабитатите, значителността на негативните въздействия трябва да се
обоснове въз основа на особената ситуация в засегнатата защитена зона:
„Не е чудно, че това, което може да е значително за една зона, в друга може да е незначително. [...]
Например загубата на територия от 100 m² в малка зона с редки орхидеи е значителна, но загубата в
подобен мащаб в голям степен район е незначителна.
Понятието „значителност на въздействието“ трябва да се интерпретира обективно. Едновременно с това
трябва да се оцени значимостта на въздействията в зависимост от специфичните характеристики на
засегнатата от плана респ. проекта защитена зона и наложените там условия на околната среда, като
трябва да се обърне специално внимание на целите на опазването за зоната.“
Европейска комисия 2000, стр. 36

На практика това означа, че в някои случаи критериите, различни от посочените в
специализираната споразумение на LAMBRECHT et al. 2004 условия a) до д), могат да имат
отношение към оценката на значителността на въздействие от пряката загуба на площ
виж по-долу: → критерии за описване на праговете на значителността на въздействието,
специфични за зоната).
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Поради същите причини според авторите на настоящата експертиза превишаването на
минимални граници не трябва да води автоматично до значителността на негативните
въздействия, ако от конкретната ситуация на засегнатата защитена зона не могат да се
посочат разбираеми екологично-функционални причини за това (виж по-горе: пример с
алувиална гора).
•

Непостигнато професионално съгласие за принципната значителност на въздействието
от пряката загуба на площ на местообитания и хабитати
LAMBRECHT et al. 2004 застъпват мнението, че всяко директно използване на терена на
местообитание от Приложение I респ. на хабитат на вид от Приложение II респ. Приложение I на
Директивата за птиците представлява принципно значително въздействие1, което може да е
допустимо съответно само в стриктно описаните случаи. На този фон ниската стойност на
минималните граници е логична за често срещаните местообитания (напр. 100 м² за тип
[9130] [Букови гори от типа Asperulo-Fagetum]).
До сега по този въпрос в Германия не е постигнат консенсус. Посочени са аргументи както за
(напр. SCHREIBER 2004) така и против принципната значителност на въздействието от загуба
На площ за местообитанията и хабитатите на видове (напр. няколко решения на Върховния
административен съд). В последните решения (напр. решение за A 17 в Дрезден → долу:
Допълнителна информация) Федералният административен съд посочва, че не всяко използване на терена трябва да е по принцип значително, а трябва да се оценява на фона на специфичната за защитената зона ситуация. В частност може да се спори за размера на
допустимата според Върховния административен съд загуба на площ (напр. 0,25 хектара от
горското местообитание тип [9160] [Южноатлантически и средноевропейски дъбово-габърови
гори (Carpinion betuli)] при случая на A17). По този начин се показва, че въпросът за
принципната значителност на въздействието при използване на терена не е изяснен
окончателно.
На този фон при прилагането на предложените от LAMBRECHT et al. 2004 специализирани
споразумения се препоръчва разясняването на екологично-функционалните причини в
конкретния случай, с които се обяснява – според препоръката на Европейската комисия –
значителността на установеното въздействие заради особените взаимовръзки в засегнатата
защитена зона.

•

Няма тестване на практика
Досега няма практически тест на предложените специализирани споразумения включително
минималните граници, така че не може да се изходи от затвърждаване на предложенията.

1

„Прякото използване на местообитание съгласно Приложение I н а Директивата за хабитатите, което трябва да се
опазва или развива в зона от значение за Общността според специфичните за зоната цели на опазването, обикновено е
значително въздействие.“ (LAMBRECHT et al. 2004, стр. 116).
За хабитатите на видове от Приложение II на Директивата за хабитатите респ. от Приложение I на Директивата за птиците се
предлага аналогично формулирано предположение (също там, стр. 128).

Т
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Извод
За определянето на значителността на въздействие могат да се използват специализирани
споразумения.Те водят до конкретизиране на оценката и насочват вниманието към научно
признати критерии.
Специфичната за зоната оценка е задължителна и се извежда непосредствено от
разпоредбите на Закона за защита на природата и Директивата за хабитатите. Това може да
означава, че в конкретния случай общите ориентировъчни стойности за оценката на
значителността на въздействието могат да бъдат превишени или занижени, ако това може да
се обоснове разбираемо извън конкретната ситуация.

Критерии за описване на праговете на значителността на въздействието, специфични за
зоната
Предимството на специализираните споразумения е, че насочват вниманието към определени
важни параметри и посочват мащаба, от който може да е възможно значителното въздействие.
Затова връзката със специализираните споразумения води до обединяване на решаващите
критерии и конкретизира процеса на оценка. Както беше обяснено, първоначалната оценка на
значителността на въздействието, която е формулирана с помощта на общи ориентировъчни
стойности, трябва да се провери в конкретния случай.
Следната таблица дава (без претенция за изчерпателност) обзор на някои фактори, които могат
да имат отношение към специфичната за зоната значителност на негативното въздействие.
Цел на
развитието

Предишни
негативни
въздействия
Тенденции на
наличностите

Самото опазване на трофичния статус на богати на хранителни вещества води може
да е съвместимо при известни обстоятелства с изхвърлянето на хранителни
вещества в малък обем. Ако като цел на развитието е определено значително
намаляване на натоварването с хранителни вещества, и без това е необходимо
намаляване на текущото ниво на хранителните вещества. Всяко толкова малко
допълнително внасяне извън текущия статус е принципно несъвместимо с целта на
развитието.
Относително високо предишно негативно въздействие намалява обхвата на
допустимото негативно въздействие, защото засегнатите организми страдат от
високото ниво на стреса (→ тематичен лист 36).
За популациите с намаляващи тенденции на наличностите всяко допълнително
негативно въздействие може да е значително. Жизнеспособните наличности могат да
преодолеят по-скоро краткотрайно смущение на определени етапи от своя жизнен
цикъл.

Многообразие
на
проявленията

В зона с различни местни видове и различни структурни характеристики могат да се
формират типове местообитания, така че загубата на отделни части може да се
оцени различно въпреки еднаквата територия.

Функционални
характеристики

Функцията на елемент от ландшафта в хабитата е специфична за зоната. Степента
на негативното въздействие се определя напр. от въздействията, които се получават
за целите на опазването.

Общо
разширяване

Вторият цитиран по-горе пример на Европейската комисия с орхидеите показва, че
малките загуби респ. влошавания могат да бъдат незначителни при големите
популации на видове респ. при обширното проявление на местообитанията.

Особена
топографска
ситуация

Загубата на малка територия в тясна ивица на алувиална гора в тясна долина
може да е значителна, ако това прекъсне биологичната непрекъснатост на
местообитанието. От друга страна същата загуба на площ в обширна алувиална гора
може да е незначителна.
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различните съществуващи благоприятни консервационни статуси или поради такива, които трябва да се постигнат“
(също там, стр. 115 и сл.).

Schreiber, M. (2004): Кошчето за отпадъци в буковите гори. Кои въздействия са значителни в зоните от
Натура 2000? – Защита на природата и планиране на ландшафта 35(5): 133-138.
В тази публикация се появяват съмнения за минималните граници, които според автора не са приемливи на фона на
принципната значителност на въздействието от всяко използване на терена в местообитанията и хабитатите
на видове.

От двата цитата по-долу от последните решения става ясно, че Федералният административен съд не
изхожда принципно от значителността на въздействието от използване на местообитания респ. хабитати.
При виадукта на р. Мозел не се изключва възможността за липса на въздействие от загубата на отделни
територии за мътене, хранене или убежище на засегнат вид птици от Приложение I на Директивата за
птиците, ако това може да се обоснове разбираемо на фона на специфичните за зоната цели и наличието
в цялата зона.
Федерален административен съд, решение от 1.04.2004 – 4 C 2/03 [B 50 с виадукт на р. Мозел]
Ал. 45
„Правното положение трябва да се оцени по различен начин, когато компетентният административен
орган – в съответствие с правото на Общността и с германското законодателство по опазване на
природата – е установил конкретни специфични за зоната цели на опазването, от които може да се
изведе, че обусловената от пътното строителство загуба на отделни територии за мътене, хранене
или убежище в определена територия няма особено значение за гъстотата на популацията или
териториалните акценти на вид птици в цялата зона.“
Тема
Тематичен лист 37: Прагови стойности на значителността на въздействието
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В случай на A17 се посочва, че като значителна трябва да се оцени не самата загуба на площ, а ефектът на
Разделяне (бариерен ефект). Въпросът дали посочените загуби на площ действително могат да се
пренебрегнат, е Оставен настрани. Следният цитат трябва да докаже само, че принципната значителност на
въздействието от прякото използване на терена на местообитания от Приложение I на Директивата за
хабитатите не е изяснена окончателно.
Федерален административен съд, решение от 27.02.2003 – 4 A 59/01 [A17 Дрезден-Прага]
Ал. 30
„Въпреки че в този участък непосредствената загуба на площ от 0,2 хектара в района на сухите пасища в
Зомерлайте и от 0,25 хектара в района на дъбово-габъровите гори от типа Galio-Carpinetum по ръкава
на Мюглитц почти не се усеща, защото се използват само 3 % от общата територия на местообитанието,
строителният проект води след себе си забележими последствия дотолкова, доколкото се разделя
обширният и многолик комплекс от местообитания.“
Информация за системата за оценка, която се препоръчва в рамките на настоящата експертиза:
→ тематичен лист 38: Общи изисквания към метода на оценка
→ тематичен лист 39: Метод на оценка (пример)
→ тематичен лист 40: Примери за приложение за въздействията върху местообитания от Приложение I на
Директивата за хабитатите, видове от Приложение II на Директивата за хабитатите, птици от Приложение I на
Директивата за птиците и мигриращи птици съгласно чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците
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Идентифициране и оценка на въздействията
Изисквания към метода за оценка

•

Отделна оценка на въздействията върху отделните цели на опазването

•

Изисквания към метода на оценка според Директивата за хабитатите

•

Изисквания към критериите за оценка

•

Стъпки на процеса на оценка

•

Допълнителният критерий „обратимост”

•
•

Включване на характерни индикаторни видове при оценката на въздействия върху
местообитания от Приложение І на Директивата за хабитатите
Важат ли други мащаби за оценка за приоритетните видове и местообитания?

•

Последици от прилагането на вербално-аргументационния принцип

38

Отделна оценка на въздействията за отделните цели на опазването
Значителното въздействие на отделните цели на опазването от един единствен процес на
въздействие е достатъчно, за да се обоснове несъвместимостта на проекта. От това може да се
направи изводът, че всяка цел на опазването трябва да се разгледа самостоятелно (→ тематичен
лист 33). Въздействията от отделните процеси на въздействия също трябва да се опишат и оценят
отделно. За значителните въздействия са задължителни мерките за ограничаване на щетите
(→ тематичен лист 47). Отделното описание е необходимо за разработването и обосновката на
предвидените мерки за ограничаване на щетите.
Изисквания към метода на оценка според Директивата за хабитатите
•

Използваният метод трябва да е еднакво подходящ за оценката на отделни въздействия,
остатъчни въздействия след ограничаване на щетите и кумулативни въздействия. Прилагането
на различни принципи респ. мащаби за отделните стъпки на оценката може да доведе до
изопачаване на резултата. В някои представени досега ОС се вижда ясно, че за оценката
на остатъчното въздействие след ограничаване на щетите (т.е. за оценката на ефективността
на мерките) са използвани различни мащаби отколкото за оценката на отделните въздействия.

•

Оценката на изолирани и кумулирани въздействия трябва да се извърши с помощта на
същия метод, за да се гарантира съпоставимост на резултатите. Само така ефектът на
различните включени в общото въздействие проекти може да се разясни прозрачно и във
връзка с причинителя.

•

Оценката на въздействията се извършва от „страна на получателя“. Поради тази причина
не е важно, че се анализират и оценяват въздействията на отделни въздействащи фактори от
страна на причинителя. По-скоро трябва да се вземат под внимание възможните синергийни
ефекти на отделните въздействия от гледна точка на засегнатия вид респ. засегнатото
местообитание.

38.1

За даден вид птици незначителното въздействие от обезпокояване в хабитата за мътене,
незначителното въздействие от влошаване на възможностите за изхранване след понижаване
на подпочвените води и незначителното увеличаване на риска от удар с автомобили могат да
предизвикват общо значително въздействие върху мътещите птици в засегнатата защитена
зона. Щом като един проект предизвиква различни процеси на въздействията, в ОС може да се
наложи оценка извън процеса на въздействие (виж също → тематичен лист 32, комплекси от
процеси на въздействията).
•

Значението на въздействието на даден вид респ. местообитание трябва да се оцени на фона
на неговите последствия за засегнатата защитена зона (→ тематичен лист 11). Затова
системата за оценка трябва да позволява свързана със защитената зона оценка. Поради
тазипричина е проблематично прилагането на общовалидни прагови стойности за
значителността на въздействие. Те могат да насочват, но като се вземе под внимание
специфичната за зоната ситуация на съответните видове и местообитания, те трябва да се
променят (→ тематичен лист 37).

•

В ОС трябва да се оценят кумулативните ефекти на различните въздействия на оценения
проект и евент. на други планове и проекти. Оценката на синергийните ефекти е обременена в
повечето случаи с несигурни моменти (→ тематичен лист 41). Специфичната чувствителност
на някои видове към въздействия досега е все още неизяснена. Въпреки това ОС трябва да
даде информация за значителността на въздействието. За база се приема състоянието на
развитие на науката към датата на разглеждане.

Изисквания към критериите за оценка
•

Оценката на въздействията в ОС взема под внимание само професионални гледни точки
за опазване на природата.

•

Използваните критерии за оценка трябва да могат да се проверят обективно и да са прозрачни.

•

Критериите за оценка трябва да са подходящи за оценка на въздействията на засегнатите
видове и местообитания в защитената зона. В контекста на Директивата за хабитатите
благоприятният консервационен статус се дефинира с помощта на структурни и функционални
характеристики и на опазване на възможностите за възстановяване. Досега в практиката за
оценка не е обръщано внимание на опазването на потенциала на развитие, така че
Директивата за хабитатите поставя нови изисквания за това. В → тематичен лист 35 се
Обясняват критериите, които могат да се използват за оценка на благоприятното
природозащитно състояние на видове и местообитания. Както е обяснено в → тематичен лист
35, не е важно прилагането на много грубата тристепенна система за оценка на
природозащитното състояние, която се използва в стандартния формуляр (→тематичен лист
15), а вземането под внимание на достатъчно широко разгънат и съответстващ на директивите
спектър от критерии.

•

Различните цели на опазването се характеризират със специфични нужди. Критериите за
оценка трябва да се формулират така, че да могат да се прилагат гъвкаво, т.е. да се
прецизират адекватно и разбираемо според специфичните потребности на съответнит
е видове и местообитания на фона на специфичните взаимовръзки в защитената зона.
Въпреки това трябва да има съпоставимост на отделните оценки, като в основата са
залегнали същите общикритерии (напр. структурни и функционални характеристики).

Тематичен лист 38: Метод за оценка (предложение)

38.2

Стъпки на процеса на оценка
Значителността на въздействието е резултат от кумулацията на въздействия, които произтичат от
проверения проект във взаимодействие с други планове и проекти. Затова оценката дали дадена
цел на опазването ще бъде подложена на значително негативно въздействие или не, е резултат
от повтарящи се стъпки.
Задачата на документа, който се представя от титуляра на проекта за ОС е не само да се
формулира краен резултат, но и да се обясни разбираемо и прозрачно пътя до този резултат.
Заради централната роля на оценката за съвместимостта за разрешаването на проекта отделните
стъпки на оценката трябва да са достъпни за проверка от разрешаващия орган. Решаващо за
предложената примерна структура за ОС е последователността на отделните стъпки на оценката.
Избраните глави предлагат максимално сбито, но разбираемо описание на съвместимостта.
Процесът на оценка включва следните стъпки, които се извършват за всеки засегнат вид респ.
всяко засегнато местообитание:
Стъпка 1:

а)

Оценка на негативните
въздействия от
проекта, който трябва
да се оцени

б) Оценка на остатъчните въздействия след мерките за ограничаване на
щетите
в) Обобщаваща оценка на всички засягащи вида респ. местообитанието
въздействия
а)

Стъпка 2:
Оценка на
кумулативните
въздействия

Оценка на отделните въздействия от проекта, който трябва да се оцени

Оценка на кумулативните въздействия от други проекти

б) Оценка на остатъчните въздействия след мерките за ограничаване на
щетите
в) Обобщаваща оценка на всички засягащи вида респ. местообитанието
въздействия

от други проекти

Стъпка 3

Формулиране на общия резултат от оценката:
Значителност на въздействието респ. незначителност на въздействието за
вида респ. местообитанието

Стъпка 1
a) Оценка на обусловените от проекта въздействия без ограничаване на щетите
При първата стъпка се описват и оценяват въздействията, които се предизвикват от самия
проверен проект. Отношение към оценката на съвместимостта има само общият резултат,
който се получава като се вземат под внимание въздействията на други планове и проекти.
За разрешаването на проект (особено за получаването на разрешение за изключение) е
решаващо това, че оценката на прогнозираните въздействия е с оглед на причинителя.
С цел постигане на прозрачност – според препоръката на Европейската комисия –
въздействията се описват и оценяват първо без ограничаване на щетите:

Те

За да се гарантира максимална обективност, компетентният орган трябва да оцени проекта
респ. плана първо без целенасочено включени мерки за ограничаване на щетите.

Тематичен лист 38: Метод за оценка (предложение)

38.3

Ефективното ограничаване на неблагоприятните въздействия върху зони от Натура 2000 е
възможно едва тогава, когато тези въздействия са изцяло идентифицирани, оценени и обявени.“
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ (2001: стр. 10)

От резултатите от подстъпка a) зависи дали са необходими мерки за ограничаване на щетите
или не.
б) Оценка на обусловени от проекта остатъчни въздействия след ограничаване на щетите
След това се описват евент. необходимите мерки за ограничаване на щетите (→ тематичен
лист 47).Намаляването на въздействията трябва да се поясни разбираемо. Това се извършва
чрез оценка на остатъчното въздействие след ограничаване на щетите с помощта на същата
скала, която е използвана за оценката на първоначалното въздействие.
Ако всички необходими мерки за ограничаване на щетите се приемат като задължителни
спецификации на проекта, разграничаването на междинните стъпки a) и б) може да отпадне.
Ефективността на мерките за ограничаване на щетите, които се включват като фиксирани
елементи на проекта и тяхното осъществяване е изцяло гарантирано, се оценява в стъпка a).
Чрез тази процедура може да се намали обемът на документацията за оценката. Причините за
предприемането на мерки наистина не се виждат прозрачно от документацията, защото се
сливат с останалите характеристики на проекта (виж по-горе: цитат ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
2001: стр. 10).
Ако само една част от необходимите мерки за ограничаване на щетите може да се включи като
спецификации на проекта, останалите мерки трябва да се опишат в ОС, ако са предвидени
като предпоставки за съвместимостта на проекта (→ тематичен лист 47). В този случай в
подстъпка б) се разглеждат мерките, които се налагат от задълбоченото определяне на
въздействията в ОС. Такава ситуация е налице често тогава, когато ОС се извършва при
определяне на границите. На етапа на изготвяне на проекта има възможност за определяне
на мерките за ограничаване на щетите, които са разработени в по-ранните етапи на планиране,
като задължителни спецификации на проекта.
в) Обобщаваща оценка на всички остатъчни въздействия от проверения проект, засягащи
вида респ. местообитанието
Отделните остатъчни въздействия след изпълнение на мерките, които засягат вида респ.
местообитанието се обобщават в оценка извън процеса на въздействие. Ако не са необходими
мерки за ограничаване на щетите, тази стъпка се извършва в края на подстъпка a), когато са
описани и оценени всички обусловени от проекта въздействия.
Тази обобщаваща оценка може да се извърши в повечето случаи само вербално-аргументационно, защото трябва да се разглеждат общите последствия от различни въздействия
(напр. риск от удар, шум, понижение на подпочвените води). Принципно трябва да се установи,
че обобщаващата оценка на всички въздействия не е „сбор“ на идентифицираните степени на
въздействието.
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38.4

В конкретния случай трябва да има обосновка дали няколко, разгледани сами по себе си
малки въздействия достигат заедно критично ниво. Синергийните ефекти могат, но не е
задължително винаги да се проявяват. Последното може да се получи напр. при ограничени
във времето и обратими въздействия в етапа на строителство (виж по-долу Допълнителният
критерий „обратимост”).
Ако не трябва да се вземат под внимание други планове или проекти с кумулиращи
въздействия, значителността на въздействието и съвместимостта на проекта може да се
изведат в края на стъпка 1 (виж стъпка 3).
Стъпка 2
След като при първата стъпка са оценени предизвиканите от проверения проект въздействия и
евент. са предотвратени респ. намалени с мерки за ограничаване на щетите, при следващата
стъпка се определя „пресичането“ на оставащите въздействия с предизвиканите от другите
планове и проекти въздействия.
Освен необходимостта от представяне на въздействията във връзка с причинителя, решаващото
предимство на включването на другите планове и проекти едва след определяне на остатъчните
въздействия от проверения проект е, че ясно ограничава тази често много скъпа стъпка на
оценката до действително важните планове и проекти. Всички цели на опазването, които не се
засягат от проверения проект преди респ. след ограничаване на щетите, логично не могат да са
засегнати от кумулативни ефекти. Ако те се засегнат, решението за възникващите проблеми се
отнася само за другите планове или проекти (→ тематичен лист 48).
Отношението на другите планове и проекти произтича от резултата от оценката при стъпка 1.
Едва на този фон може да се разбере кои планове и проекти ще се включат при по-нататъшното
разглеждане и кои нямат отношение към конкретната ситуация. Често другите планове и проекти
се представят във връзка с описанието на проверения проект в общата техническа глава. Тук
причините за избора на представените проекти не са измерими, защото резултатите от оценката,
която трябва да се извърши на въздействията от проверения проект, не могат да се обяснят.
Така критериите за избор не могат да се проверят от читателя. Тази структура крие допълнителен
риск от цялостно отпадане на прозрачната обосновка на отношението към другите проекти, което
еднозначно трябва да се определи като дефект на документацията за оценката.
Работните стъпки 1 и 2 имат същата основна структура, състояща се от три подстъпки.
a) Оценка на кумулативните въздействия без ограничаване на щетите
Онези цели на опазването, които са засегнати от поне един друг план или проект от подобни
или различни процеси на въздействията, се подлагат на втора стъпка на оценката, при която се
описват и оценяват въздействията на кумулативните ефекти. Използва се същата скала за
оценка, която беше използвана при стъпка 1 за обусловените от проекта негативни въздействия.
б) Оценка на обусловените от проекта остатъчни въздействия след ограничаване на щетите
След това се описват евент. общи мерки за ограничаване на кумулативните ефекти
(→ тематичен лист 52).
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Аналогично на процедурата за въздействията на проверения проект, постигнатото намаляване
на кумулативните въздействия се оценява според остатъчните въздействия след ограничаване
на щетите. Тук също се използва същата скала за оценка както за останалите стъпки на
оценката.
в) Обобщаваща оценка на всички засягащи вида респ. местообитанието остатъчни
въздействия
За тази обобщаваща оценка важат същите принципи, които са обяснени във връзка с
обединяването на отделните въздействия от проверения проект.
Стъпка 3
Значителността на негативните въздействия върху вид респ. местообитание произтича от
значителността на негативните кумулирани въздействия след ограничаване на щетите. Тя се
установява принципно още в края на стъпка 2 в).
Ако се работи директно с двустепенната скала „значително“/„незначително“, стъпка 3 е излишна.
Поради причините, които са обяснени в → тематичен лист 39, авторите на настоящата експертиза
предпочитат за първите две стъпки използването на по-точна работна скала, която при стъпка 3
ще се ограничи до 2-степенното „значително“/„незначително“, за да покаже ясно резултата от
оценката на съвместимостта. Когато се използва предложеният в → тематичен лист 39 метод, при
стъпка 3 не се извършва допълнителна оценка, а само прехвърляне на оценката върху опростена
двустепенна скала („значително“/„незначително“).
Допълнителният критерий „обратимост”
С оглед на дългосрочното опазване на местообитанията, популациите и функциите на защитената
зона (напр. като зона за мътене, линеене, прехрана, почивка или презимуване) може да се направи
разлика между трайни и обратими въздействия.
Ако временно въздействие няма трайни последствия за вид респ. местообитание или за други
функции на защитената зона, то може да се оцени при определени условия със значителността на
негативните въздействия, която се появява след отслабването на негативните въздействия.
Ако се използва допълнителният критерий „обратимост”, обратимостта в никакъв случай
не трябва да се свързва с въздействащия фактор, а само с въздействието, което се получава от
гледна точка на засегнатите видове или местообитания. Не е важно напр. това, че ограниченото до
етапа на строителство използване на териториите за прехрана на почиващите птици е напълно
обратимо след приключване на срока на строителство, а това как реагират почиващите птици на
временната загуба на част от тяхната зона за прехрана. Ако недостигът на храна принуди почиващите птици да напуснат защитената зона и създадат нова традиция за почиване, от ограниченото
във времето и обратимо използване на територията се получава необратимо и значително
въздействие за почиващите птици (срв. пример в → тематичен лист 40). Принципно условие за
обратимостта е обезпокоените видове могат да избягат временно безпроблемно в незасегнатите
райони и засегнатите територии да могат да се използват отново неограничено след отслабване
на въздействието и да бъдат отново използвани с голяма вероятност.
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Обратимостта на въздействието трябва да се обоснове подробно и да се посочи времевата рамка
за неговото отслабване до по-ниско ниво. Освен това трябва да се вземе под внимание, че при
кумулираните въздействия трябва да се оцени обратимостта на цялото въздействие, а не само
тази на отделните въздействия.
По принцип разглеждането на обратимостта се взема под внимание само за еднократните въздейвствия, напр. по време на строителство. В случай на еднократни, но възможни повтарящи се въздействия трябва внимателно да се прецени дали критерият не се използва ad absurdum. Обосновката не трябва да е, че отделните загуби на животни поради удар с автомобили са принципно обратими, защото популацията би компенсирала съответната загуба чрез естествено размножаване.
Когато засегнатата популация е достигнала максималния си размер в защитената зона и се
разраства силно извън границите на тази зона, аргументацията е оправдана по изключение. Но
когато нуждаеща се от развитие популация се поддържа на много ниско ниво поради повторни
загуби, не може да се говори за обратимо въздействие. Решаващо е продължителното
въздействие в дългосрочна перспектива.
Включване на характерни индикаторни видове при оценката на въздействия върху
местообитания от Приложение І на Директивата за хабитатите
За оценката на въздействията на местообитания от Приложение I често се налага самостоятелното
разглеждане на въздействията на отделни характерни видове в тяхната биоценоза. За разлика от
другите проблеми (напр. картографиране, мониторинг), вземането под внимание на характерните
видове в местообитанието се извършва само от гледна точка на това, че значителността на
въздействие респ. липсата на въздействие трябва да се обоснове. Затова видовете не се
разглеждат сами по себе си, а заради информацията, която предават чрез реакцията на
биоценозата на местообитанието за предизвиканите от проекта процеси на въздействието. Те се
използват като индикатори за въздействията на местообитанието.
Взетите под внимание в ОС за целите на оценка характерни видове трябва да са подходящи
индикатори за въздействията, които се предизвикват от въздействащите фактори на проверения
проект. По принцип те представляват част от видовете, които важат обикновено като „характерни“
за дадено местообитание. В контекста на ОС трябва да се предпочете наименованието
„характерни видове индикатори“, за да се поясни целесъобразността на тяхното вземане под
внимание и за да се подчертае разликата с останалите „характерни видове“ (→ тематичен лист 19).
Оценката може да се формулира ясен резултат само тогава, когато въздействието на разглеждан
характерен вид индикатор може да се отъждестви с въздействието на местообитанието. Без възможния извод за значителността на негативните въздействия на избрания вид за значителността
на негативните въздействия на местообитанието, в което той живее, неговото разглеждане не би
изяснило въпроса дали може да се очаква значително въздействие за местообитанието.
Взетите под внимание в ОС характерни видове индикатори трябва да отразяват важни
характеристики на структурите и функциите на засегнатото местообитание. Тъй като
значителното въздействие на характерен вид индикатор може да доведе до несъвместимост на
проекта, взаимовръзката [въздействие на характерен вид ↔ въздействие на местообитанието]
трябва да се докаже недвусмислено. В противен случай характерният вид би станал
„самостоятелен“. На него ще се предаде имплицитно същата значимост, както на вид от
Приложение II на Директивата за хабитатите респ. вид птици от Приложение I на Директивата за
птиците, въпреки че не му е отредена самостоятелна защита според тези директиви.
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Принципите, на които трябва да се обърне внимание при избора на характерни видове
индикатори, се обясняват в → тематичен лист 19.

Значителното въздействие на поне един характерен вид индикатор се оценява като значително
въздействие на местообитанието.
Тъй като значителното въздействие на характерен вид индикатор може да доведе до
несъвместимост на проекта, взетите под внимание видове трябва да се изберат внимателно и
прозрачно.
Важат ли други мащаби за оценка за приоритетните видове и местообитания?
Приоритетният статус на местообитанието или вида няма значение за оценката на значителността
на негативните въздействия и извеждането на значителността на въздействие. Решаващо е само
дали процесът на въздействието – самостоятелно или в кумулация – въздейства негативно на
стабилността на благоприятното природозащитно състояние на вида или местообитанието в
засегнатата зона. За целта се използват само критерии от гледна точка на опазване на природата.
Причините за рядкостта и високата степен на застрашеност на приоритетните видове и местообитания често се крият в голямата чувствителност към факторите на въздействие, така че големите
степени на негативите въздействия се постигат по-скоро отколкото при неприоритетните видове и
местообитания. Основният принцип на оценка не се променя.
Приоритетният статус има технологични последици едва при оценката при изключение, защото
условията за разрешаването на проект със значителни въздействия за приоритетните видове и
местообитания са значително по-строги (→ тематичен лист 60).
Последици от прилагането на вербално-аргументационния принцип
В много малко случаи интензивността на въздействието може да се определи количествено (напр.
шумови имисии, загуби на площ). Дори в тези случаи не е доказано, че получаващите се от това за
„получателя“ въздействия следват аналогичното диференциране.
В зависимост от топографията на даден вид загубата на хабитат от няколко m² (напр. поради прекъсване на важна обединяваща функция) може да има значително въздействие, докато на друго
място загубата на хабитат от няколко 100 m² не би имала значително влияние за вида.
В повечето случаи оценката на въздействието трябва да се направи с оглед на съответната
ситуация – напр. от конкретната ситуация в дадената защитена зона, като последствието от това е,
че по принцип тя съдържа силен вербално-аргументационен компонент. При вербално-аргументационната процедура границите на отделните степени на оценката неизбежно са по-неясни
отколкото при количествено диференцираната скала. Това означава, че броят на степените на
оценка не може да се увеличи произволно, защото много точното диференциране нито може да се
дефинира разбираемо вербално-аргументационно, нито да се провери на практика. Поради
различието на възможните въздействия не е вероятно разработването на подобна диференцирана
скала за оценка на въздействия като напр. използваната за оценката на биотопи деветстепенна
скала (срв. KAULE 1991).
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Бавните влошавания на качеството на местообитанията и ограниченията на обменните
отношения спадат към типовете въздействия, за които почти не може да се използва точен мащаб.
Случайно предприетият опит за „преизчисляване“ на последствията от различни процеси на
въздействията като загуба на площ е обременен при някои процеси на въздействията (напр.
риск от удар, колебаещи се във времето замърсявания в течащите води) с такива несигурни
моменти, че полученото количествено определяне има само привидна обективност. Слагането
на различни въздействия под общ числен знаменател може да се използва в някои случаи
аргументационно. Присъщата на тази процедура неточност трябва да се вземе внимателно
предвид. Проблемът е в това, че по методологично много „гъвкав“ начин (пословичното
събиране на ябълки и круши) се получават привидно „фиксирани“ числа. Тази процедура се
насърчава с това, че досега дискусията за праговете на значителността на въздействие –
с изключение на въздействията поради шум (RECK 2001) – се е занимавала почти само със
загубите на площ (LAMBRECHT et al. 2004). Досегашната практика на законовите разпоредби
относно намесите в околната среда се ориентира много силно към „компенсиране на
териториите“. Голямо е изкушението наличните мащаби за оценка да се използват и за
случаите, за които не са били предвидени. Прехвърлянето на различни въздействия за
загубите на площ би гарантирало унифициране на мащабите за оценка, но не задължително
по-голяма прозрачност и по-добра надеждност на прогнозите. Едновременно с това трябва да
се установи, че и при вербално-аргументационната процедура е необходима обосновка на
резултата от оценката с помощта на ясни критерии (→ тематичен лист 35).
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Идентифициране и оценка на въздействията
Примери за оценка на въздействия за местообитания от Приложение I, видове от
Приложение II на Директивата за хабитатите, птици от Приложение I на Директивата
за птиците и мигриращи птици съгласно чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците
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Въздействия за местообитания от Приложение I и видове от Приложение II на Директивата
за хабитатите
• Изравняване на мостово съоръжение по плаващия метод
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Изграждане на виадукт над обявена като защитена зона долина
Загуба на малка горска територия поради разширяване на пътя
Увеличаване на фоновото замърсяване чрез емисии на вредни замърсители на въздуха
Въздействие на характерен вид от местообитание поради разделяне на типични за
местообитанието структури
Временни загуби на хабитат за вид риби от Приложение II
Ограничена промяна на структурата на местообитанието в приоритетна алувиална гора
случай 1
Ограничена промяна на структурата на местообитанието в приоритетна алувиална гора
случай 2
Загуба на площ в гора поради нарушаване на границите при застрояване и имисии на вредни
вещества
Строителни работи в долината на поток с наличие на бисерни миди (Unio crassus) случай 1
Строителни работи в долината на поток с наличие на бисерни миди (Unio crassus) случай 2
Нарушаване на границите при застрояване на терен с приоритетен растителен вид
Вероятни въздействия за ларвалните стадии на вид минога /Petromyzontidae/
поради изхвърляне на сол против замръзване от резервоар за дъждовна вода

Въздействия на птици от Приложение I на Директивата за птиците и мигриращи птици
съгласно чл. 4 ал. 2 на Директивата за птиците
•
•
•
•
•
•
•
•

Изграждане на нови пътища, отделени от мястото за почивка на сивите гъски /Anser anser/
4-лентово разширяване на федерален път в близост до зона на горската чучулига /Lullula
arborea/
Увеличаване на шума на местообитанието за размножаване на средните пъстри кълвачи
/Dendrocopos medius/
Изграждане на нов път в територия за търсене на храна, близо до гнездата на тръстиковия
блатар /Circus aeruginosus/
Ограничаване на възможностите за развитие на хабитати за мътене за бойниците
/Philomachus pugnax/ случай 1
Ограничаване на възможностите за развитие на хабитати за мътене за бойниците
/Philomachus pugnax/ случай 2
Смущаване на малките лебеди /Cygnus bewickii/ поради път за строителството
Проект за жилищно строителство в близост до района на ливадния дърдавец /Crex crex/

Следните примери поясняват как се прилагат шестте степени на представената в → тематичен
лист 39 схема на оценка. За да се поясни значението за разглеждането на конкретния случай,
въздействията на еднаквите видове и местообитания се разглеждат от различни предпоставки.
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Пример: Изравняване на мостово съоръжение по плаващия метод
Мостово съоръжение трябва да се изравни по плаващия метод с помощта на понтон, за да може
да се постави в крайното положение с кранове. За да се гарантира плаваемостта на понтона,
трябва да се направят малки изкопи по брега на реката.
Долното течение на реката, където е построен мостът е част от маршрута на вид риби от Приложение II, чиито зони за хвърляне на хайвер са нагоре по течението на реката. Направата на изкопите е свързана с временно голямо помътняване и замърсяване на водата, което може да се
отрази негативно на движещите се нагоре по реката риби и най-вече на плуващите в морето
млади екземпляри.
Ако изкопите се направят извън периода на миграция, така че обусловените от строителството
замърсявания на долното течение на реката да отшумят изцяло преди началото на миграцията,
могат да се изключат въздействията за рибите. При изкопи по време на миграцията мерките могат
да доведат до загуби на младите риби. По този начин на негативно въздействие ще бъде подложена както структурата на наличността, така и функцията на реката като миграционен участък.
Ключови критерии: функция на участък от реката, особена чувствителност на младите
екземпляри, време за изпълнение на мярката
Оценка: няма въздействие, ако мерките се предприемат извън миграцията
Пример: Изграждане на виадукт над обявена като защитена зона долина
Планиран висок виадукт преминава над река, включително цялата й потенциална заливна тераса,
в тясна и дълбока долина. В защитената зона няма да се предприемат строителни намеси.
В текущия статус обявената, относително неестествена река има значение само като маршрут за
речната минога (Lampetra fluviatilis) (вид от Приложение II). Евентуалният строителен шум не е от значение за вида. Заради избрания за строителното съоръжение технологичен
процес може да се изключи прекъсване на биологичната непрекъснатост на участъка от реката.
Повърхностната вода от пътното платно се обработва така, че да не се очакват хидрохимични
въздействия за пресечения водоем.
Тъй като ще бъде прехвърлена цялата заливна тераса, няма да има строежи в долината, които да
ограничат бъдещата по-естествена, свободна меандририна форма на реката. Ренатурирането на
реката и свързаното с това развитие на подходящи хабитати за хвърляне на хайвер и отглеждане
на поколението на речната минога в непосредствена зона на пресичането остават възможни.
Заради светлата височина и ширина на строителното съоръжение може да се развие естествена
растителност по брега.
Цялата долина се запазва като потенциално местообитание за разпространяващата се в региона
видра (Fischotter, Lutra lutra) (вид от Приложение II).
Ключови критерии: няма засегнатост на срещащите се в текущия статус цели на опазването,
Няма ограничаване на потенциала на развитие на зоната за посочените цели на опазването
Оценка: няма въздействие
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Пример: Загуба на малка горска територия поради разширяване на алея за велосипедисти

Изграждането на велосипедна алея успоредна на път води до използване на ивица с широчина от
ок. 2 m и дължина от 50 m от букова гора с територия от няколко кm² (местообитание от
Приложение I). Част от необходимата за алеята за велосипедисти територия е обрасла с
декоративни дръвчета по края на пътя. Поради разположението й на съществуващия път,
засегнатата територия няма особена функция за цялата гора и няма особено значение за
възстановяването на благоприятния консервационен статус. Въпреки безспорната загуба на площ
структурата на местообитанието и функциите на защитената зона се запазват изцяло.
Ключови критерии: малка част от необходимото местообитание в общата територия от същия
тип в защитената зона, малка екологична стойност на засегнатите типови характеристики, цялостно запазване на функционалната структура, малък потенциал на развитие на засегнатата
територия.
Оценка: малка степен на негативните въздействия
Пример: Увеличаване на фоновото замърсяване чрез емисии на вредни замърсители на въздуха

На по-голямо разстояние от характеризирана със сухи тревни съобщества защитена зона е
планирано разширяване на федерален път с четири ленти. Разстоянието между пътя и защитената зона превишава многократно ширината на зоната на въздействие, в която може да се докаже
обусловеното от проекта увеличаване на пренасяните по въздуха хранителни и вредни вещества.
Въпреки това свързаните с движението емисии ще допринесат за увеличаване на фоновото
замърсяване с вредни замърсители на въздуха. То ще се отрази и извън променящата се зона на
въздействие, която се отчита в рамките на техническите експертизи за имисиите, като напр.
голямо увеличаване на стойностите на NOx поради кумулацията на различни източници.
Не може да се представи директно доказателство за въздействията на проекта върху структурите,
функциите и възможностите за възстановяване на конкретното местообитание.
Изграждането и експлоатацията на допълнителен път са свързани, разгледани изолирано, с много
малко увеличение на замърсяването на въздуха. Според научната информация предишните
негативни въздействия за някои местообитания в защитената зона са вече значителни,
проблемът с фоновото замърсяване на въздуха може да се реши само цялостно и не може
да е обект на ОС, която оценява последствията на конкретния проект във връзка с причинителя.
В рамките на ОС на проекта могат да се припишат само малки допълнителни имисии в
защитената зона.
Ключови критерии: не конкретно доказуем, но вероятно малък принос към общото замърсяване
Оценка: малка степен на негативните въздействия

Тематичен лист 40: Примери за оценка / местообитания и видове от Директивата за хабитатите

40.3

Пример: Въздействие на характерен вид от местообитание поради разделяне на типични
за местообитанието структури

Защитена зона се състои от течаща вода и бреговете около нея. Причина за обявяването е запазване на местообитанието [3260] [Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion
fluitantis и Callitricho-Batrachion]. Планирано е пресичане на реката с магистрален мост. Преустановяването на биологичната непрекъснатост за водните организми може да се изключи. Строителното съоръжение ще промени светлинните условия по края на брега, което може да се отрази неблагоприятно върху типичните за течащите води водни кончета. Поради тази причина в оценката на
съвместимостта се взема под внимание водното конче /Calopteryx splendens/.
То спада към характерните видове за биоценозата на местообитанието [3260] в защитената зона.
В някои етапи от развитието си то предпочита открити участъци и затова е подходящ индикатор
за описването и оценката на местното увеличаване на засенчването на защитената река.
Заради предвидената светла ширина и светла височина водните кончета ще могат да летят под
моста, така че няма опасност за прекъсване на паралелните на реката полети. Като последствие
на защитената от светлина и дъждове област около моста ще изчезнат съществуващите обрасли
с тръстика брегове под строителното съоръжение. Гъсто структурираните, обляни от слънцето и
защитени от вятъра брегове се използват от водните кончета като места за почивка и снасяне на
яйцата. Тези функции ще се изпълняват не само от района, където ще се изгради мостът, но и от
други, малки участъци от реката в защитената зона така, че да се
гарантира неограниченото съществуване на популацията.
Планираното пресичане ще доведе до частична загуба на хабитата на водните кончета. Тъй като
необходимите местообитания ще продължат да съществуват в достатъчна степен в защитената
зона, от това може да се получи само незначително намаляване на наличностите от водни
кончета. Затова се очаква малко въздействие с оглед на биоценозата на реката.
Ключови критерии: няма въздействие за непрекъснатостта на местообитанието от течащи води
във водния район, по края на брега малки загуби на хабитати за характерен вид без риск за общата наличност в защитената зона, няма ограничаване на останалите функции на течащата вода
Оценка: малка степен на негативните въздействия
Пример: Временни загуби на хабитат за вид риби от Приложение II

По време на изграждането на тунел сепарираща инсталация ще подава вода в ръкав на голяма
низинна река, която вода е замърсена с неразтворими частици. Неразтворимите частици
увеличават локалното помътняване и се отразяват негативно на производството на кислород.
След приключване на строителните работи процесът на въздействието отшумява бързо и изцяло.
Подложеният на негативно въздействие ръкав се използва от распера (Aspius aspius) (вид
от Приложение II) като територия за търсене на храна. Той няма значение като зона за хвърляне
на хайвер и отглеждане на поколението за младите екземпляри. Затова не са засегнати найчувствителните етапи на жизнения цикъл. Намирането на храна се ограничава за възрастните
индивиди, които трябва да избягат в необезпокоени райони.
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Може да се появи дефицит за прехраната. Тъй като общата популация има положителна
тенденция на развитие, временни загуби могат бързо да се компенсират. Функциите и потенциалът
на развитие на защитената зона се запазват изцяло за рибната фауна.
Ключови критерии: временно и ограничено намаляване на иначе жизнеспособна наличност,
няма дългосрочно въздействие върху функциите и потенциала на развитие на зоната
Оценка: в конкретния случай допустима степен на негативните въздействия

Пример: Ограничена промяна на структурата на местообитанието в приоритетна
алувиална гора (случай 1)
Планираното автомагистрално трасе ще се изгради на място на пресичане на реката от
съществуваш път. Намесата предизвиква загуба на ок. 1 000 m² от гора, която е част от
приоритетното местообитание [91E0] [* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)].
В района на пресичането реката е изправена и са изградени диги. Алувиалната гора се е развила в
засегнатия участък с коригирана форма като тесен бряг с неестествена динамика. В цялата защитена зона местообитанието има по-естествен вид на обща площ от ок. 1 200 000 m² (120 хектара).
Въпреки това дървесната растителност по брега изпълнява важна свързваща функция за
биоценозата на алувиалната гора.
След приключване на строителните работи в района на изграденото трасе ще могат да се развиват
храсти. Това ще са средно високи храсталаци, които отговарят на друга характеристика на местообитанието отколкото първоначалния горист бряг. Ще се запази биологичната непрекъснатост на
долината за значимите характерни видове на местообитанието (в конкретния случай характерни
видове бръмбари). Възможността за минаване на птиците се запазва.
И без мост, дигите, които очертават границите на обявената зона и пазят застрашен от
наводняване град, пречат на оптималното проявление на алувиалната гора в засегнатия участък.
Затова потенциалът на развитие независимо от планираните мерки е силно ограничен.
Ключови критерии: малка загуба на площ в сравнение с общата територия в защитената зона,
възстановяване на свързващата функция след приключване на етапа на строителство, въздействие на силно коригираната форма, която и без планираната мярка няма потенциал на развитие
в засегнатия участък, запазване на всички функции, които могат да се изпълняват в бъдеще от
засегнатата горска територия.
Оценка: в конкретния случай допустима степен на негативните въздействия Тематичен лист 40: Примери за оценка
Театичен лист 40: Примери за оценка / местообитания и видове от Директивата за хабитатите

Тематичен лист 40: Примери за оценка / местообитания и видове от Директивата за хабитатите

ме

40.5

Пример: Ограничена промяна на структурата на местообитанието в приоритетна
алувиална гора (случай 2)
В следния случай се изхожда от подобна ситуация както в предходния пример за допустимото
въздействие.
Вместо изграждането с опори се избира прекарване на трасе по издигната дига. Пресичането се
намира на място, където изправеният бряг с алувиална гора в незастроената част на дигата е
много тесен. Използването на терена от издигнатата до брега на реката дига също е 1000 m².
Останалите хипотези относно защитената зона (обща територия на местообитанието,
консервационен статус и т.н.) остават непроменени.
За разлика от изграденото трасе дигата предизвиква пълно прекъсване на възможността за преминаване през засегнатия район на взетите под внимание характерни видове на местообитанието.
Въздействието трябва да се класифицира като необратимо.
Въздействието ще се концентрира върху територията на алувиалната гора, която заедно с
непосредствено засегнатите територии образува функционално единство и е разделена от
останалите наличности на местообитанието в защитената зона с поляни и пасища. Поради
разпростирането на местообитанието в други, непряко засегнати райони на защитената зона ще
се запазят достатъчно големи наличности както в местообитанието така и на засегнатите
характерни видове, така че не е вероятно много голямо или извънредно голямо въздействие.
Поради пълната загуба на биологична непрекъснатост в почвения пласт за засегнатия парцел
включително териториите, които са в обменни отношения с него, се получава голямо въздействие.
Ключови критерии: пълна загуба на биологичната непрекъснатост в почвения пласт, малка
загуба на площ в сравнение с общата територия на защитената зона, въздействие на силно
изправена форма, която и без планираната мярка няма потенциал на развитие в засегнатия
участък
Оценка: голяма (в конкретния случай недопустима) степен на негативните въздействия
Пример: Загуба на площ в гора поради нарушаване на границите при застрояване и
имисии на вредни вещества
Планирано е заобикаляне през горска местност, която се състои от естествени райони с
широколистна гора и неестествени стопанисвани иглолистни гори. Широколистните гори както и
някои включени иглолистни гори са обявени като защитена зона съгласно Директивата за
хабитатите. Концепцията за развитие предвижда преустройство на неестествените стопанисвани
гори. Голяма част от планираното трасе преминава извън обявената гора. Прякото използване на
терена е ограничено предимно до районите, където сега има нетипична за ландшафта дървесна
растителност. Единственият непосредствено засегнат парцел от широколистната гора, дъбовогабърова гора от тип [9160] [Южноатлантически и средноевропейски дъбово-габърови гори
(Carpinion betuli)] е обрасъл със сравнително млади дървета на ок. 60 години. Трасето преминава
иначе през по-дълги участъци по края на тясна букова гора на склон, която е от типа [9130]
[Букови гори от типа (Asperulo-Fagetum)].
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Картирането на биотопите и растителността в горските местообитания от Приложение I не е
дало информация за специалното значение на засегнатия от нарушаването на границите при
застрояване парцел на дъбово-габъровата гора и на засегнатата от свързаните със строителството
и експлоатацията имисии на вредни вещества букова гора. Двете местообитания [9130] и [9160] са
широко застъпени в обявената защитена зона.
Едва с оценката на документацията за горите стана ясно, че планираното трасе би повлияло
пряко или косвено върху голяма част от малкото съществуващи исторически горски територии в
защитената зона. Поради неразривната връзка на горите столетия наред историческите гори се
характеризират с изключително богато на видове почвено местообитание. Това се изразява напр.
в наличие на силно застрашени, типични за местообитанието гъби, които са доказани в рамките
на допълнителното картографиране и в засегнатите територии.
Резултатът е, че класифицираният най-напред като незначителен проект би повлиял на найценните горски райони на защитената зона. Техните щети биха ограничили дългосрочния
потенциал на развитие на останалите горски територии чувствително. Тези два аспекта отговарят
на висока степен на негативните въздействия на двата засегнати типа гори.
Ключови критерии: силно въздействие на малки, но особено ценни части от по-голям горски
комплекс, негативно последствие за дългосрочния потенциал на развитие на останалите горски
територии
Оценка: много голяма степен на негативните въздействия

Пример: Строителни работи в долината на поток с наличие на бисерни миди (Kleinen
Flussmuschel, Unio crassus) (случай 1)
За да се увеличи сигурността срещу наводняване на път се планира изграждането на дига върху
застрашен от наводняване участък по края на долината. Мярката е свързана със значителни земни
работи в долината. След силни дъждове е възможно образуването на наноси в течащия поток.
Потокът е обявен като защитена зона поради наличието на бисерни миди (Kleinen Flussmuschel,
Unio crassus) (вид от Приложение II на Директивата за хабитатите). Този вид живее в бързотечащи,
богати на кислород потоци. Той е изключително чувствителен към затлачване на дъното. Затова
наносите могат да намалят силно мидите в засегнатия участък. Около една пета от целия поток,
в който живее този вид миди с различна гъстота е подложена на силно въздействие. Останалите
четири пети се намират нагоре по течението от планирания строителен участък и затова не са
засегнати от затлачването. Проучванията на мидите показват, че там са представени и млади
екземпляри, така ч е може да се изходи от това, че те ще се размножават в защитената зона.
Бисерните миди се характеризират с нисък потенциал за естествено размножаване, така че дори
след възстановяване на естествената структура на дъното в подложения на негативно
въздействие част от поток, повторното заселване от горното течение би отнело дълго време.
Функцията на участък от реката за вида е гарантирана дълго време, но с ограничения.
Въздействието се класифицира като голямо.
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Ключови критерии: унищожаване на голяма част от наличността, няма индиректни въздействия
върху срещащата се предимно нагоре по течението наличност в защитената зона, обратими щети
за хабитатната структура, но бавно повторно заселване
Оценка: много голяма степен на негативните въздействия

Пример: Строителни работи в долината на поток с наличие на бисерни миди (Kleinen
Flussmuschel, Unio crassus) (случай 2)

В следния случай се изхожда от подобна ситуация както в предходния пример за голямо
въздействие.
В този случай проучванията на мидите показаха, че по-възрастните екземпляри преобладават
силно в целия поток, което води до извода за много малък успех при размножаването. Тази
тенденция може да доведе в средносрочен план до пълното унищожаване на наличността. За
необходимото подобряване на природозащитното състояние на популацията са нужни спешни
мерки за намаляване на замърсяването на водата в цялата обявена зона. На този фон трябва да
се изходи от това, ч е всяко допълнително въздействие би изострило съществуващия вече риск.
Ключови критерии: големи предишни негативни въздействия в зоната, негативна тенденция за
развитие на наличността, много голяма чувствителност
Оценка: изключително голяма степен на негативните въздействия

Пример: Нарушаване на границите при застрояване на терен с приоритетен растителен вид

Изграждането на автомагистрално трасе преминава заради топографските особености
непосредствено през хабитата на малко изолирано находище на Sand-Silberscharte /Jurinea
cyanoides/, приоритетен вид от Приложение II Директивата за хабитатите.
Намесата води до пълно унищожаване на находището, така че трябва да се изходи от много
голямо, необратимо въздействие.
Ключов критерий: пълна загуба на находището
Оценка: много голяма степен на негативните въздействия
Пример: Вероятни въздействия за ларвалните стадии на вид минога /Petromyzontidae,
/ поради изхвърляне на сол против замръзване от резервоар за дъждовна вода

През обявена като защитена зона - течаща вода със значително наличие на ручейна минога
/Lampetra planeri/ (вид от Приложение II) е планирано ново пресичане на автомаги стралата. В непосредствена близост до защитената зона е предвидено кръстовище за връзка
със съществуващата магистрала. Като друг проект е планирано разширяване на съществуващата
магистрала с шест ленти. В самата речна долина не са предвидени строителни работи.
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Поради особената хидро-геоморфологична ситуация засегнатият поток представлява единствения
водоем в района на големи участъци на съществуващата автомагистрала, която трябва да се
разшири, както и на новата автомагистрала и кръстовището. Затова при особени атмосферни
условия (чести колебания в температурата с повторни валежи на леден дъжд) трябва да се изходи
от това, че съдържащата сол против замръзване повърхностна вода от пътното платно достига в
потока след кратко пропускане през предвидените утаителни басейни. Хлоридните йони не се
задържат във водоема, така че се появяват кратки, силни колебания на концентрацията на хлорид
във водоема. Тази хипотеза беше потвърдена от специално изготвена техническа експертиза.
В района на планираните мерки се намира едно от малкото места за хвърляне на хайвер на
речната минога в защитената зона. Ларвите на миногата /Petromyzontidae/ преминават през
многогодишен ларвален стадий, през който живеят заровени на дъното на водоема и не могат
да плуват. По принцип ларвите имат значително по-малка толерантност към замърсяване
отколкото възрастните екземпляри. Затова не може да се изключи, че ларвите на миногата няма
да са подложени на негативни въздействия по време на своя многогодишен период на развитие от
краткото, но многократно изхвърляне на сол против замръзване.
Няма научна информация за прагове на натоварването на ларвите на речната минога. Възможно
е да се засегне един от малкото подходящи като зона за хвърляне на хайвер и отглеждане на
поколението участъци от реката и по този начин централната функция на защитената зона за вида
ще се наруши трайно. В описаната ситуация не може със сигурност да се изключи значителното
въздействие. Затова трябва да се изходи от вероятно много голямо въздействие.
Ключови критерии: много голямо значение на функциите на засегнатия участък от реката като
зона за хвърляне на хайвер и отглеждане на поколението, липса на научна информация за
доказване на незасегнатостта, вероятно много голяма чувствителност на съответния етап в
жизнения цикъл на вида

Оценка: вероятно много голяма степен на значителни въздействия.
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