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Резюме 
 

От 9 до 13 май 2005 г. на о-в Вилм се проведе международен практически 
семинар на тема „Екологични мрежи и кохерентност според чл. 10 от Директивата за 
местообитанията”.  

Оригиналният текст на финалните препоръки е представен като приложение на 
настоящата статия, тъй като тази тема е от все по-голяма важност в научните дискусии 
за спирането на по-нататъшната загуба на биоразнообразие в Европа с помощта на 
екологични мрежи, включително и в контекста на Директивата за местообитанията.  

При представянето на резултатите от семинара пред Научната работна група на 
Комитета по местообитанията в Брюксел стана ясно, че мерките за подобряването на 
кохерентността според чл. 10 могат да бъдат от решаващо значение за благоприятното 
природозащитно състояние на видовете и типовете местообитания от интерес за 
Общността. Беше насърчено провеждането на по-нататъшна научна и техническа 
работа по тази тема, вкл. във връзка с глобалните промени в климата. Като важна 
бъдеща задача беше идентифицирано създаването на набор от методи и примери за 
практическото приложение на чл. 10. 
 

1. Увод 
 

В нашите все по-разкъсани и преобразени културни ландшафти опазването на 
природата е немислимо без да се вземат предвид функционалната и пространствената 
свързаност на местообитанията. Това разбиране вече е и неразделна част от следните 
документи: 

 
 Директивите на ЕС – Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО от 

21 май 1992 г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна) и Директивата за птиците (Директива 79/409/ЕИО от 2 април 1979 г. за 
опазване на дивите птици); 

 Редица международни конвенции и споразумения, напр. Конвенцията за 
биологичното разнообразие, Бернската конвенция и мрежата ЕМЕРАЛД 
(Резолюция № 3, 1996 г., Съвет на Европа, Постоянен комитет на Конвенцията 
за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания), 
Рамсарската конвенция, Паневропейската стратегия за опазване на 
биологичното и ландшафтно разнообразие и Паневропейската екологична мрежа 
(ПЕЕМ); 

 Редица политически изявления (напр. Изявление на Съвета на министрите на ЕС 
за спирането на загубата на биоразнообразие до 2010 г.). 

 
Прилагането на това разбиране на практика обаче е сложно и често се намира 

още в съвсем начален стадий. По тези причини е важно от една страна 
последователното използване на синергиите в прилагането на назованите политически 
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и правни инструменти, а от друга и подпомагането на обмена на научни знания и опит в 
тази област. Освен това е необходимо хармонизиране и извън рамките на 
административните граници (провинции, страни членки) (Finck et al. 2005). 

 

 
 
От 9 до 13 май 2005 г. на о-в Вилм се проведе международен практически 

семинар на тема „Екологични мрежи и кохерентност според чл. 10 от Директивата за 
местообитанията”. Основен повод за тази среща беше от една страна конкретизирането 
и необходимото от научна гледна точка подпомагане на прилагането на чл.10 от 
Директивата за местообитанията, а от друга отразяването на особената ситуация в 
Германия, а именно съществуващото от 2002 г. законово задължение за изграждане на 
мрежа от биотопи1 върху най-малко 10 % от федералната територия (Закон за защита 
на природата, 2002 г.). Научните препоръки за изграждането на тази мрежа, която 
пресича границите между германските провинции, вече са разработени в рамките на 

                                                 
1  В Германия съществува национална класификация на типовете местообитанията, наричани 
традиционно типове биотопи. Традиционно съществува и понятието – Biotopverbund – мрежа от биотопи,  
включенo и във Федералния закон за защита на природата. Понятието Biotopverbund в този текст се 
превежда преди всичко като „екологични мрежи“, търсейки паралел с българския Закон за биологичното 
разнообразие и включеното в него понятие „национална екологична мрежа“. Бел.р. 
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работна група от представители на федерацията и провинциите (Burkhardt et al. 2003, 
2004).  

Член 10 от Директивата за местообитанията засяга подпомагането на 
„свързващите елементи на ландшафта”, като се взимат под внимание функционалните 
аспекти на кохерентността, напр. миграции, дисперсия и генетичен обмен не само във 
вътрешността на мрежата Натура 2000, но и между изграждащите я елементи. 
Прилагането на този член беше обсъждано на европейско ниво за първи път през 
септември 2004 г. по време на заседанието на Научната работна група към Комитета по 
местообитанията в Брюксел на основата на общ германско-холандски проекто-
документ. Този документ съдържа анализ на ситуацията, начални идеи и отворени 
въпроси относно прилагането на чл. 10, както и примери от вече добре развитата 
холандска екологична мрежа (Hootsmans & Kampf 2005). В последствие представители 
на няколко страни-членки изразиха интерес към тази тематика. Германия и Холандия 
бяха призовани да продължат научното разработване на проблема и да въвлекат в него 
останалите страни-членки. Това се осъществи чрез практическия семинар, резултатите 
от който са представени тук. 

Семинарът беше с добра посещаемост (38 участници). Присъстваха 
представители на Европейската комисия (Генерална дирекция „Околна среда”), на 
Експертната група за развитие на Паневропейската екологична мрежа към Съвета на 
Европа, участници от 11 страни-членки на ЕС (предимно членове на Научната работна 
група към Комитета по местообитанията), независими експерти, представители на НПО 
и представители на десет германски провинции. 

Семинарът беше разделен на две части: първа част с поредица от доклади по 
темите „Кохерентност на мрежите от защитени зони”, „Кохерентност на Натура 2000 
във връзка с обявяването на зоните”, както и „Пространствени и функционални аспекти 
на кохерентността”; и втора част, в рамките на която заседаваха работни групи по 
темите „Дефиниция и обекти на кохерентността”, „Пространствени и функционални 
аспекти на кохерентността”, както и „Прилагане на кохерентността”. 

Докладите от първата група теми бяха посветени например на научната основа 
на екологичната мрежа, значението на кохерентността в рамките на Конвенцията за 
биологичното разнообразие и при прилагането на европейските директиви, както и в 
рамките на споразумението на Съвета на Европа за Паневропейската екологична 
мрежа. Освен това бяха представени някои примери за изграждането на национални 
екологични мрежи и се дискутираха принципите на трансграничните екологични 
мрежи по примера на Германия.  

След това беше анализирана мрежата Натура 2000 в ЕС във връзка с въпросите 
на кохерентността, преди всичко на основата на примери от отделни страни-членки. В 
третия блок от теми бяха представени и обсъдени изискванията към кохерентността на 
типовете местообитания и избрани групи видове.  

След провеждането на груповите занятия, по време на заключителната дискусия 
бяха подложени на критично обсъждане и обобщение резултатите от работата на 
отделните групи, а накрая като резултат от семинара бяха разработени изводи с 
характера на препоръки.  
 

2. Резултати от семинара и обобщение 
 

Резултатите от семинара ще бъдат накратко коментирани по-долу. Точният им 
текст е представен като приложение на настоящата статия (за приложението с 
препратките към текстовете на директивите вж. www.bfn.de/0316_kohaerenz.html). 

Прилагането на чл. 10 от Директивата за местообитанията само по себе си не е 
обвързващо задължение. Въпреки това в много случаи за достигането на благоприятно 
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природозащитно състояние е от съществено значение да се вземат мерки за 
подпомагане на кохерентността извън рамките на зоните по Натура 2000. Ако не 
съществува друга възможност за достигане на благоприятно природозащитно 
състояние на определени типове местообитания или видове от интерес за Общността 
според Директивата за местообитанията, то тогава активното прилагане на чл. 10 в тези 
случаи е задължително необходимо. Така изграждането на екологични мрежи и 
съответно прилагането на чл. 10 може да се определи като третия стълб на Директивата 
за местообитанията, заедно с опазването на защитените зони (мрежата Натура 2000) и 
специалната защита на видовете (чл.12-16). 

Известно е, че природно-пространствената и ландшафтната изходна ситуация в 
различните страни-членки е много разнородна, и освен това при определянето на 
границите на зоните от Натура 2000 са използвани много различени методически 
подходи. Затова мерките във връзка с екологичните мрежи и кохерентността според чл. 
10 не могат да се планират или приложат единно за целия ЕС, а трябва да бъдат 
съобразени със специфичните регионални дадености.  

По тази причина не трябва да се разработват тесни предписания, а по-скоро да се 
създаде гъвкава многокомпонентна процедура, включваща методически инструменти и 
добри примери за прилагането на чл. 10, която да може лесно да се използва във всички 
страни-членки и да се съобразява с регионалните особености.  

Освен това няколко международни конвенции изискват изграждането на 
кохерентни мрежи, а Конвенцията за биологичното разнообразие изисква решителен 
подход, за да се противодейства на загубата на биоразнообразие. Поради това много от 
страните-членки са в процес на планиране или изграждане на собствени екологични 
мрежи. Тук трябва да се стремим към максимално хармонизиране и взаимна полза, 
напр. между националните екологични мрежи, Натура 2000 или Паневропейската 
екологична мрежа, за да не се стигне до многобройни изолирани едно от друго решения 
на въпроса. 

За прилагането на чл.10 от Директивата за местообитанията е от решаващо 
значение да се познават зависимостите между кохерентността и природозащитното 
състояние на видовете и местообитанията и да се анализират тези зависимости 
специфично за всеки вид/ тип местообитание или групите от тях, и да се действа 
съответно. 

Други важни точки от заключителните препоръки са определенията на 
понятията и списък на препратките в двете европейски директиви. 

Беше преценено, че е необходимо да се продължи научният диалог и обменът на 
опит между страните-членки. 

Докладите и статиите на участниците са достъпни на интернет-страницата на 
Федералната служба за защита на природата на адрес www.bfn.de/0316_kohaerenz.html.  

В съответствие с препоръката на участниците в срещата, резултатите от 
семинара бяха разяснени на представителите на всички страни-членки по време на 
заседанието на Научната работна група на Комитета по местообитанията на 21 
септември 2005 г. Там се постигна съгласие, че дотогавашната научна работа 
представлява една добра основа. Същевременно беше насърчено продължаването на 
научния диалог и се наблегна върху значението на кохерентността и на концепцията за 
екологичните мрежи във връзка с глобалните промени в климата.  

Междувременно въпросът за прилагането на чл. 10 беше повдигнат и в рамките 
на Конференцията за защита на природата на страните членки на ЕС и Комисията от 5 
до 7 октомври 2005 г. във Великобритания. Там този въпрос също беше поставен в 
контекста на климатичните промени и биоразнообразието, и от страна на Европейската 
комисия беше обявено създаването на работна група по чл. 10 за 2006 г. Основната й 
задача е събирането на положителни примери за прилагането на чл. 10, както и на ноу-
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хау (методически и практически инструменти) за практическото осъществяване на 
екологичните мрежи и подобряването на кохерентността за Натура 2000.  

 
 
Екологични мрежи и кохерентност според чл. 10 от Директивата 

за местообитанията 
 

Изводи от семинара 
 
       1. Увод 
 

В научната общност екологичната кохерентност, наред с качеството на 
местообитанията, отдавна е призната като съществена предпоставка за дългосрочното 
оцеляване на много видове и местообитания. Този принцип е възприет от създателите 
на политики и законодателите и съответно е бил интегриран в международните 
законови и политически рамки. За да се приложат тези мерки, е необходимо да 
съществува разбиране на законовите и екологичните изисквания.  

В Германия тази нужда беше осъзната по време на разработването на концепция 
за национална екологична мрежа, която е законово задължение според изискванията на 
Федералния закон за защита на природата (2002). Стана ясно, че прилагането на 
концепцията изисква мярка на хармонизиране с други международни и национални 
рамки. Необходимо е да се идентифицират съвпаденията и разликите между тези рамки 
заедно с техните силни и слаби страни. Целта трябва бъде осигуряването на ефективно 
спазване на принципите на екологичната кохерентност в контекста на различните 
законови и политически рамки и така да се постигне максимална взаимна полза и 
финансова ефективност в прилагането на тези принципи.  

Национални екологични мрежи съществуват и в други страни членки на ЕС. 
Затова хармонизацията в прилагането на тези законови и политически рамки е задача с 
по-широк мащаб. В допълнение, екологичната кохерентност на мрежата Натура 2000 е 
изискване на Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО). Един от начините за 
постигане на хармонизацията е прилагането на разпоредбите на чл.10 от Директивата, 
на който досега беше отделяно недостатъчно внимание.  

Тези съображения доведоха до организирането на практически семинар със 
заглавие „Екологични мрежи и кохерентност според чл. 10 от Директивата за 
местообитанията”, който се състоя от 9 до 13 май 2005 г. в Международната академия 
за защита на природата на о-в Вилм. В този семинар участваха представители на 
Европейската комисия, представители на страните-членки от Научната работна група 
на Комитета по местообитанията на ЕС, представители на природозащитните власти на 
германските провинции, на НПО, както и експерти по различни групи видове. 

  
Семинарът включваше въвеждащи сесии с презентации, които имаха за цел да 

дадат информация за: 
 

 научната основа на екологичната кохерентност; 
 потенциала на различните законови инструменти и политики за поддържането 
или възстановяването на кохерентни екологични мрежи; 

 опита от съществуващите национални екологични мрежи, техния стадий на 
развитие и тяхното отношение и връзка с Натура 2000; 

 разбирането и прилагането на екологичната кохерентност в рамките на процеса 
по изграждане на Натура 2000 в различните страни-членки. 
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Последваха три паралелни практически семинара, посветени на: 
 

 дефинициите и обектите на кохерентността ( видове и хабитати); 
 пространствените и функционалните аспекти на кохерентността; 
 осъществяването на кохерентността. 

 
Тези семинари се концентрираха върху изискванията за екологична 

кохерентност според Директивата за местообитанията във връзка с постигането на 
основната цел на Директивата за осигуряване на благоприятно природозащитно 
състояние на местообитанията и видовете, включени в Директивата, както и върху 
приноса на кохерентността към опазването на биоразнообразието. Основният въпрос 
беше как могат и трябва да се приложат мерките по чл. 10 в този контекст. Бяха 
представени резултатите от отделните семинари и след общата дискусия се направиха 
изводите, описани по-долу. 
 

2. Изводи от семинара 
 

2.1. Обща информация 
 

Екологичната кохерентност на защитените зони е ключов елемент за 
постигането на целта за поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие и 
ще бъде главна стъпка към постигането на целта за спиране на загубата на биологично 
разнообразие до 2010 г., поставена от страните-членки в Гьотеборг през юни 2001 г. 
Тези цели бяха включени и в Изявлението на петата Конференция на министрите 
„Околна среда за Европа” през 2003 г. в Киев и по-късно бяха интегрирани в 
Програмата за работата по защитените зони, приета на Седмата среща на 
конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие през 2004 г. 
в Куала Лумпур. По време на конференцията за заинтересованите страни, проведена по 
време на ирландското председателство в Малахайд, Ирландия през юни 2004 г., бяха 
представени приоритетните краткосрочни и дългосрочни стъпки за постигането на 
целта, поставена за 2010 г. На основата на резултатите от тази конференция, наречени 
„Посланието от Малахайд”, Съветът на министрите по околна среда на ЕС прие Изводи 
относно спирането на загубата на биологично разнообразие до 2010 г. Сега 
Европейската комисия работи по програмен документ – изявление на Комисията 
относно биологичното разнообразие.  

Други международни конвенции и споразумения, които съдържат изискване за 
кохерентни мрежи, са Рамсарската конвенция, Конвенцията за мигриращите видове 
(също и Споразумението за опазване на афро-евразийските водолюбиви птици 
(AEWA), Паневропейската стратегия за биологично и ландшафтно разнообразие и 
Бернската конвенция (мрежата ЕМЕРАЛД).  

Законовите инструменти на ЕС за изграждане на кохерентни екологични мрежи 
са Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) и Директивата за птиците 
(79/409/ЕИО).  

Екологичната кохерентност се споменава на няколко места в Директивата за 
местообитанията в различни контексти.  

 
Като се има предвид, че:  
 

 зоните от Натура 2000 включват ограничен избор от местообитания и видове от 
европейско значение; 
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 освен тях в страните-членки съществуват други, невключени в мрежата 
местообитания и видове, които са с висока стойност за природата и 
ландшафтите на национално или европейско ниво; 

 в чл. 10 изрично се упоменават средствата, чрез които страните-членки могат да 
подобрят кохерентността на Натура 2000; това не е обвързващо задължение за 
страните-членки; 

 основната ситуация и структура на ландшафтите варира силно в различните 
страни-членки; 

 са приложени различни методи при избора на зоните и определянето на 
границите им в отделните страни-членки, 

 
може да се направи изводът, че за постигането на благоприятно природозащитно 
състояние на типовете местообитания в много случаи е от съществено значение да се 
подобри екологичната кохерентност. 
 

Чл. 10 е важен инструмент за подобряването, където е необходимо, на 
екологичната кохерентност в контекста на Директивата за местообитанията и като част 
от националните и регионалните екологични мрежи. 

Екологичната кохерентност е от особено значение във връзка с влиянието на 
климатичните промени, както и други неантропогенни изменения на видовете и 
местообитанията. 
 

2.2. Дефиниции 
 

Екологична кохерентност: достатъчна степен на представеност (качество на 
отделните площи, големина и конфигурация на отделните площи, проходимост на 
ландшафта) на местообитанията/ видовете, за да се гарантира благоприятното 
природозащитно състояние на местообитанията и видовете в целия им естествен район 
на разпространение.  

Съответните споменавания на понятието в Директивата за местообитанията са 
следните: 

 
 Фразата „цялостна кохерентност” е използвана само в чл. 6 (4) във връзка с 
компенсаторните мерки. (Употребата на този термин се споменава в наръчника 
на Комисията „Управление на обектите по Натура 2000: ръководство за 
тълкуване на основните положения на чл. 6 от Директивата за местообитанията 
92/43/ЕИО”, Европейска комисия (2000 г., стр. 46). В този документ се 
заключава, че думата „екологична” е използвана в чл. 3 и в чл. 10, за да обясни 
характера на кохерентността. Казва се също: „Очевидно е, че фразата „цялостна 
кохерентност” в чл. 6 чл. 4 е използвана със същото значение.” Тъй като този 
наръчник в момента е в процес на ревизия, може в бъдеще да е необходимо 
адаптиране или изясняване.) 
Прилагането на Директивата показва, че за да се постигнат нейните цели е 
препоръчително да се направи разграничение между тези термини.  

 „Кохерентна екологична мрежа” според чл. 3 (1) явно е синоним на завършената 
мрежа Натура 2000.  
Това обаче не е идентично с глобалната цел на Директивата за постигане на 
екологична кохерентност, както е дефинирана по-горе.  

 Мрежата Натура 2000 е сборът от всички защитени зони по Директивата за 
местообитанията и специални защитени зони по Директивата за птиците (чл 
3(1)). 
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 В обяснението на елементите на ландшафта ключови са функционалните 
аспекти на кохерентността (които са от основно значение за миграцията, 
дисперсията и генетичния обмен на дивите видове). Линейната и непрекъсната 
структура или свързващите елементи са само примери за това как може да се 
подобри екологичната кохерентност. 

 
2.3 Законови аспекти 

 
Споменавания на (екологична) кохерентност се срещат в преамбюла (§10); чл. 3, 

4 и 10, както и в Приложение ІІІ, Етап 2 на Директивата за местообитанията, а също и в 
преамбюла (§9) и чл. 4 (3) на Директивата за птиците, както и в решенията на Комитета 
ОРНИС (1989 г.) в „Орнитологични критерии, ръководещи избора на специалните 
защитени зони” в „Места на гнездене”, т. 4. 

За пълен списък на споменаванията вж. Приложение І. 
Терминът „кохерентна/единна екологична мрежа” се използва в различни 

контексти в рамките на Директивата, което може да доведе до объркване. За да се 
избегне погрешното разбиране, препоръчва се употребата на термините „мрежата 
Натура 2000” и „екологична кохерентност” (която е над нивото на обявените по Натура 
зони). 
 

2.4 Обсъждани видове и местообитания 
 
Директива за местообитанията: 
 

 Местообитания, включени в Приложение І, включително характерните за тях 
видове 

 Видове, включени в Приложение ІІ 
 Видове, включени в Приложения ІV и V, които не са включени в Приложение ІІ, 
могат да имат полза от мерки по чл. 102 

 „Дивата флора и фауна”, т.е. видовото разнообразие като цяло: не се изискват 
специфични мерки, но мерките, взети по чл. 10, биха могли да имат 
положителен ефект∗ 

 
Директива за птиците: 
 

 Видовете птици, включени в Приложение І 
 Мигриращите видове птици (вж. чл. 4 (2)) 
 Други видове диви птици: не се изискват специфични мерки, но мерките, взети 
по чл. 10, биха могли да имат положителен ефект 

 
 

2.5 Методи и основни изисквания 
 

Всички мерки, предвидени в Директивата за местообитанията, са подчинени на 
благоприятното природозащитно състояние. Там, където мерките по чл. 10 са 

                                                 
2  Обсъжданите видове бяха обект на противоречива дискусия по отношение на видовете от 
Приложения ІV и V, дивата флора и фауна общо за Директивата за местообитанията и други диви видове 
птици, свързани с Директивата за птиците. Съществува необходимост от изясняване на научното и 
законовото тълкуване на тази точка.Бел.р. 
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идентифицирани като единственото средство за достигане на благоприятно 
природозащитно състояние, те трябва задължително да бъдат осъществени. 

На първо място екологичната кохерентност трябва да се разглежда по-скоро във 
връзка с функционалната, отколкото с физическата свързаност. Това позволява 
приложение на чл. 10 чрез набор от различни стратегии, а не единствено чрез 
физическо свързване, например разширяване на основните зони, подобряване на 
качеството на местообитанията, увеличаване на проходимостта на ландшафта (напр. 
екстензивиране на земеползването), възстановяване, коридори, свързващи елементи и 
т.н. Информацията за това каква стратегия да се използва за различните видове ще 
зависи и от специфичните обстоятелства.  

Трябва да се има предвид, че изискванията за кохерентност могат да включват 
спектър от биотични и абиотични условия, необходими за осигуряването на 
благоприятно природозащитно състояние.  

Преценките за екологичната кохерентност трябва да се основават на най-добрата 
налична научна информация. Особено полезни в преценката могат да бъдат данните за 
минимален размер на жизнеспособната популация, минимална площ, 
метапопулационната теория, капацитетът за разпространение.  
 

2.6 Видове 
 

Необходим е специфичен подход за всеки вид поотделно. Ако това не е 
приложимо, близките екологични групи трябва да се разглеждат заедно. Необходимо е 
да се вземат под внимание видовете от Приложение ІІ на Директивата за 
местообитанията и видовете, характерни за местообитанията от Приложение І. 

Наличието и достъпността на всички местообитания, които са от съществено 
значение за видовете в процеса на жизненото им развитие, трябва да се гарантират чрез 
достатъчна свързаност или непрекъснатост на местообитанията. 

Ако метапопулациите не са с благоприятно природозащитно състояние, 
местообитанията, намиращи се извън зоните по Натура 2000, трябва да се разглеждат 
като съществени особености на ландшафта, за които е необходимо да се достигне или 
поддържа благоприятно природозащитно състояние, независимо от факта, че видовете 
може временно да не присъстват в тях.  

Миграцията, дисперсията и генетичният обмен се признават в чл. 10 като 
процеси, ключови за достигането или поддържането на благоприятно природозащитно 
състояние на видовете: 

а) Необходимият минимален генетичен обмен между популациите трябва да се 
оцени за всеки вид. 

б) Ендемичните видове или изолираните популации със специфични генетични 
характеристики могат да имат специална консервационна стойност. Свързването с 
други популации би могло да бъде пагубно за тях и в такива случаи трябва да се 
избегне. 

в) Непрекъснатостта на хабитата трябва да е достатъчна, за да позволява 
дисперсия, миграция и скитания на видовете.  

г) Дисперсията включва колонизиране и реколонизиране на подходящи 
местообитания, особено за метапопулациите. 

Трябва да се избягват ситуациите, в които свързаността може да има негативно 
влияние, (напр. разпространяване на болести, инвазивни видове). 

Концепцията за местни видове ще трябва да се преоцени в контекста на 
измененията в естествените райони на разпространение на видовете, дължащи се 
например на климатичните промени.  
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2.7 Местообитания 
 

Необходим е специфичен подход за всяко местообитание поотделно. Ако това 
не е приложимо, подобните местообитания трябва да се разглеждат заедно. 

За да се достигне и/или поддържа благоприятно природозащитно състояние за 
типовете местообитания, трябва да се имат предвид следните основни функционални 
аспекти, включени в чл. 10: 

 
 Функционална интегрираност и пълнота на типовете местообитания (напр. дали 
са включени всички местообитания, принадлежащи към даден комплекс, всички 
типични особености на местообитание, функционалните връзки между 
местообитанията от Приложение І и невключените местообитания, например 
водосборните райони); 

 Цялостност (пълнота) на разнообразие на местообитанията (всички подтипове, 
варианти в един географски контекст и фази на развитие да са представени в 
достатъчна степен); 

 Непрекъснатостта на местообитанията (постоянен и дългосрочен набор от 
всички необходими изисквания на местообитанието, включително динамична 
пространствена мозаечност) трябва да е достатъчна, за да осигури екологична 
кохерентност за видовете, типични за местообитанията (Приложение І). Често 
това означава осигуряване на пространствени и структурни условия за активно 
разпространение. В някои случаи това също може да изисква дисперсионната 
среда да функционира между малките изолирани местообитания за типичните 
видове, напр. пасящите животни да могат да се придвижват между отделните 
хабитати (традиционно земеползване, смесени системи за паша с диви или 
полуопитомени животни).  

 Необходимо е поддържането на естествена динамика на местообитанията и 
принадлежащите им видове. 

 
2.8 Прилагане 

 
Препоръчва се да има по-голяма степен на хармонизиране между различните 

екологични мрежи, напр. Натура 2000, Паневропейската екологична мрежа или 
националните екологични мрежи, за да се постигне максимална степен на допълване. 

Употребата на обща терминология за компонентите на мрежата ще бъде 
предимство: 

 
 Сърцевинните територии са територии с високо качество или с голямо 
консервационно значение. Те могат да бъдат в или извън Натура 2000 и могат да 
бъдат от общоевропейско, европейско (на ниво ЕС), национално, регионално 
или местно значение. Сърцевинните зони трябва да бъдат защитени във 
възможно най-голяма степен. 

 Територии за възстановяване/създаване на местообитания са зони с висок 
потенциал за развитие в посока ценни местообитания. Ако такива се намират в 
границите на зони от Натура 2000, се препоръчва те да бъдат включени в 
управленското планиране на тези зони.  

 Свързващите структури (елементи на ландшафта = линейни структури и 
свързващи елементи) са свързващи територии за специфични видове или 
хабитати (вж. чл. 10). Мозаечните ландшафти могат също да изпълняват тези 
функции. 
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 Буферни зони3: Дългосрочна цел в прилагането на чл. 10 трябва да бъде 
идентифицирането на взаимовръзката между благоприятното природозащитно 
състояние и свързаността. В този контекст видовете и местообитанията, които се 
срещат извън границите на зоните от Натура 2000, също трябва да бъдат взети 
под внимание.  
 
За практическото прилагане се препоръчва да се създаде набор от инструменти. 

Могат да се използват следните отправни точки: 
 

 Необходимо е да се събере, анализира и да се направи достъпна цялата значима 
информация за местообитанията и видовете, напр. за разстоянията на 
активността, минималния размер на жизнеспособната популация и минималната 
площ на разпространение. 

 Необходимо е да се изготви списък, приоритизиращ видовете и местообитанията 
на основата на значението на кохерентността за достигането на благоприятно им 
природозащитно състояние, вкл. аспекти от жизнения им цикъл. В този списък 
трябва да се разграничават различните изисквания за кохерентност, напр. 
кохерентност в голям и в малък мащаб, и да се използва цялата налична значима 
информация.  

 Необходимо е да се разработят лесно разбираеми комуникационни материали за 
различните заинтересовани групи (национални, регионални и местни власти, 
НПО, обществеността и т.н.), за да се демонстрира и обясни ясно ползата от 
разглеждането на кохерентността във връзка с достигането на благоприятно 
природозащитно състояние, като по този начин се покажат функционалните 
аспекти на увеличеното внимание към чл. 10.  

 Необходимо е да се определят критерии за идентифицирането на пропуски, т.е. 
недостатъци в кохерентността/свързаността. 

 Необходимо е да се съберат методи и примери за най-добри практики за 
намаляване и възстановяване на щетите от съществуващи или планирани 
препятствия за кохерентността, напр. бариери, създадени от човека. Те трябва да 
се включат в списък и да се оценят по отношение на ефективността и 
възможните подобрения. 

 Необходимо е да се разработят препоръки за ползването на други законови и 
политически инструменти, които могат да подпомагат екологичната 
кохерентност, финансови инструменти и специфични програми (напр. Рамковата 
директива за водите, Общата селскостопанска политика (ОСП), Общата 
политика по рибарство (ОПР), Кохезионната политика и Структурните фондове, 
пространственото планиране, програмите за опазване на дивата природа).  

 
Събирането на информация и разработването на инструменти трябва да се 

координират. Интернет може да служи като подходяща информационна платформа 
(напр. платформата Circa на EU-COM на адрес 

(http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/Home/main). 
 
Препоръчва се да се събере и разпространи набор от случаи, демонстриращи 

най-добри практики в спазването и прилагането на чл. 10, за дизайн и управление на 
екологичната кохерентност и положителни примери за социално и икономическо 
развитие.  

                                                 
3  Не се дава специфична препоръка за използването на тази категория, тъй като няма пряка нужда 
от прилагане в рамките на Натура 2000.Бел.р. 
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Краткосрочна цел в прилагането на чл. 10 може да бъде постигането на 
трансгранична кохерентност. Препоръчва се Европейската комисия да предприеме 
мерки за проверяване на трансграничната кохерентност на мрежата Натура 2000.  

Като друга краткосрочна цел страните-членки трябва да преценят ефекта от 
съществуващи или планирани бариери, създадени от човека, в и извън зоните по 
Натура 2000 (включително тези, които са съществували преди прилагането на 
Директивата за местообитанията и поради това не са били подложени на оценка по чл. 
6), особено ако те водят до висока смъртност на видовете. Техните влияния трябва по 
възможност да се ограничат.  

Изводите ще бъдат представени на Научната работна група по Директивата за 
местообитанията. Препоръчва се да се основе работна група, която адекватно да 
съдейства за прилагането на чл. 10, за да се подпомогне достигането на благоприятно 
природозащитно състояние. 

Желателно е да се организира още един семинар, който да продължи работата на 
семинара от о-в Вилм.  
 

Приложения 
 
Приложение І: Споменавания на кохерентността/ мрежите в Директивата за 

местообитанията и Директивата за птиците и в решенията на Комитета по 
местообитанията/ Комитета ОРНИС (вж. http://www.bfn.de/0316_kohaerenz.html). 
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