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Планиране на управлението в 
Германия

� отговорността за обявяването и управлението на защитените зони е на провинциите
� за морски територии, принадлежащи към външната търговска зона (> 12 морски мили): 16 провинции и страната
� за изготвяне на планове на управление не съществува единно задължение, валидно за цялата страна 
� плановете за управление се изготвят поотделно за всяка провинция, в съответствие с различни разпоредби за приложение
За разлика от Германия, във Франция съществува централизирана, задължително определена със закон процедура за планиране и управление за всички области; признати официални професии за прилагане
Германия – първи стъпки към специални професии, свързани с управлението на НАТУРА 2000
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Правни основания I

� Член 2 (2) Целта е запазването или възстановяването на 
благоприятното състояние на естествените местообитания и 
видовете диви животни и растения от интерес за Общността.
� Член 6 от Директива 92/43/ЕИО

• Държавите-членки определят необходимите консервационни мерки,
• които при необходимост включват подходящи планове за 
управление, специално разработени за териториите или включени в 
други развойни планове

• и подходящи мерки от правно, административно и договорно 
естество, които да отговарят на екологичните изисквания на типовете 
естествени местообитания от приложение I и видовете от 
приложение II

� Член 3 от  Директива 79/409/ЕИО
• ...... държавите-членки вземат необходимите мерки за опазване, 
поддържане и възстановяване на достатъчни по разнообразие и 
площ местообитания за всички видове птици
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Правни основания II

� Член 6 (2) от Директива 92/43/ЕИО
• Държавите-членки вземат подходящи мерки за 
предотвратяване в специалните защитени зони на 
влошаването на състоянието на естествените 
местообитания на видовете, както и обезпокояване на 
видовете.....

• Това важи и за защитени зони според Директива 
79/409/ЕИО

� Член 17 (1) от Директива 92/43/ЕИО
• Държавите-членки изготвят доклад на всеки шест години 

...... относно консервационните мерки, ..... както и оценка за 
въздействията на тези мерки върху консервационния 
статус на типовете естествени местообитания .... и 
видовете.
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Управление и Планиране на 
управлението 

Управлението на зоните от Натура 2000 е централният инструмент за 
прилагане на целите за опазване, заложени в Директивите 92/43/ЕИО и 
79/409/ЕИО и за опазването на биологичното разнообразие в Германия

Активно поддържане на 
открити пространства 

гора в състояние, близко до 
естественото
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Планиране на управлението в Natura 2000

• - описание на зоната, настоящо и  
историческо ползване

• събиране на данни за видовете и 
типовете местообитания

• оценка на консервационния статус
• определяне на целите на опазване
• анализ на конфликти
• Разработване на мерки: опазване, 
развитие, правни, договорни и 
административни

• Дискусия на мерките и решенията 
със ползватели/собственици

• Уточняване на приложението 
(времеви график, приоритети, 
финансиране.....)

• Оценка на ефективността и 
продължение

Ползване на 
територията 
(собственици)

Видове птици,
Директива 
79/409/ЕИО

Строго защитени 
видове 
(Приложение IV)

Цели на запазване и 
развитие на 

благоприятно то 
състояние на 

местообитания и 
видове
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Кога е необходим план за управление?
Когато:
� местообитанията и/или видовете се нуждаят от особен вид 

ползване или поддържане
� видовете и/или местообитанията са в неблагоприятно състояние
� при местообитания и/или видове, за които стабилни популации 

вероятно не биха могли да бъдат дългосрочно запазени
� при конфликти, свързани с целите на управлението (от гледна 

точка на опазването на околната среда)
� във вододайни зони, за които се изготвят планове на 

управление, в съответствие с рамковата директива за водите —
РДВ (2000/60/ЕО)

� ако съществува възможност съществуващи/планирани планове и 
проекти да окажат влияние 

� при съществуващи/предхождащи вредни въздействия
� за трансгранични зони

Член 6 (1): “ при необходимост включват подходящи планове за управление....” ... “

Защо планове за управление?

За повечето зони от НАТУРА 2000 е необходим ПУ!
Според 
Еллвангер и 

кол. (2006)
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Типове местообитания в България, които са 
зависими от поддържане/управление

Ситуация в България (предварителна оценка):

� от общо 91 типа местообитания, 1/3 са 
(частично) зависими от поддържане или 
управление

Въпреки това:
� за някои типове местообитания на национално 
ниво вероятно ще са необходими съществени 
мерки за развитие/възстановяване 
(местообитания покрай черноморското 
крайбрежие 2110 и следв., 2340, алувиални гори 
91E0, 91F0, 92A0) до момента, когато вече няма 
да бъдат необходими мерки за управление
� за отделни типове местообитания съществува 
необходимост от постоянно поддържане, поради 
наличност на инвазивни чужди видове (IAS), 
например Asclepias syriaca в степни ливади Workshop
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Конфликти, свързани с целите на 
управлението. Пример l

• типове местообитания, 
зависими от 
ползване/стопанисване 
(различен сукцесионни 
стадий при паша)

• опазване на 
местообитанията –
опазване на видовете

• възможни конфликти/ 
видове от Приложение IV

• национални цели за 
опазване на природата, 
например екстензивно 
използвани влажни пасища 

5130

6210,
4030
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Резултати от семинара на ЕС в Galway

В рамките на ирландския мандат 2006:

Съществени/Основни елементи на плана за 
управление

� Структура на плана
� Събиране на данни
� Цели и стратегии
� Приложение и участие на обществеността
� Преглед и мониторинг

• Rechtliche 
und 
administrative 
Situation

• Wofür 
Management 
Pläne ?

• Checkliste für 
Management 
Pläne

• Management 
Ansätze und 
Planung in 
Deutschland 
– eine 
Übersicht



A. Ssymank - Semiar Management & Finazierung, Sofia, 14-16.Okt.2009

Galway 2006: Управление

Елементи/Части на оптималния план:

� политическо изявление във връзка с член 6, 
Директива 92/43/ЕИО
� описание на зоната, придружено с анализ на 

историческите форми на ползване
� описание на краткосрочни и дългосрочни цели
� описание на пречки/участници, които са в 

противовес на целите
� списък на мерките, които реално биха могли 

да бъдат приложени, планиране на разходи и 
време
� интензивна работа с обществеността
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Партньори при планирането на 
управлението 

План за 
управление

Публична 
администрация,
компетентна в 
областта 
на околната среда

Местни експерти– университети, 
ботаници, орнитолози…

Неправителствени
организации

Бюро за планиране, 
консултанти

Собственици, 
арендатори, 
ползватели

Селскостопанска 
администрация,
селскостопански служби

Горска администрация

Лов, рибно стопанство, 
органи на публичната 
власт, в областта на 
водите, 
водоплаването, минни 
ресурси.... комисии по 
планиране и т.н. 
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Сътрудничество с ползватели на мрежата от 
защитени зони НАТУРА 2000

Изследователски проект: “Интегриране на 
ползвания, различни от селско-, горско- и 
водностопанско ползване, в управлението на 
НАТУРА 2000”
Теми:
� военно ползване
� водни пътища
� използване на подпочвените води
� “скитащи ползвания”

Цели:
� Анализ на съществуващи пилотни проекти, както и стратегии за 
преодоляване на конфликти
� представяне и дискусия на проекти и стратегии за преодоляване на 
конфликти на няколко семинара с потребители/ползватели
� повишаване на публичното разбиране и одобрение на НАТУРА 2000, 
чрез представяне на резултатите (брошура, пригодена за 
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Избрани аспекти на един ПУ

• характеристика на зоната (климат, почви, геология, ползване 
на земята и т.н.)

• местообитания и видове според Директива 79/409/ЕИО и 
Директива 92/43/ЕИО (картиране на актуалното състояние)

• оценка на състоянието на популациите/местообитанията
• цели на ползване и опазване, междинни цели
• планиране на мерки
• идентифициране и изясняване на възможни конфликти, 
предотвратяване на заплахи

• изпълнение на мерки, разходи, договори
• времеви график, определяне на приоритети
• правна ситуация, приложимост, задължителност
• контрол на успеваемостта, продължения

Има много неща, които трябва да се обмислят

Checklist - workshop

• Rechtliche 
und 
administrative 
Situation

• Wofür 
Management 
Pläne ?

• Checkliste für 
Management 
Pläne

• Management 
Ansätze und 
Planung in 
Deutschland 
– eine 
Übersicht



A. Ssymank - Semiar Management & Finazierung, Sofia, 14-16.Okt.2009

Принципи за местообитания и 
видове

� в рамките на зоните от НАТУРА 2000 би трябвало и 
всички видове и местообитания да бъдат запазени 
най-малко в обявеното състояние и количество

� сумата на видовете/местообитанията в зоната, 
оценени с “А” и ”В” в стандартния формуляр, би 
трябвало да остане постоянна или да се подобри

� Това обаче не означава (преди всичко за големи по 
площ зони), че видовете/местообитанията трябва да 
се запазят пространствено (точно на същото място) –
съществува известна степен на “ гъвкавост” и 
възможност за ротация на ползванията
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Критерии за планиране 

� данните трябва да са актуални (в най-добрия случай 2-3 
години, при оценка на съвместимостта с Директива 
92/43/ЕИО не повече от 5 години, горски местообитания 
евентуално до 6 години)
� различни варианти/опции за управление трябва да бъдат 
разработени/взети предвид
� вземане под пред вид на потенциали (особено когато 
видовете и местообитанията са в лошо състояние в 
съответния био-географски регион)
� проучване на приложимостта на планираните мерки в 
съответния регионален контекст
� достатъчно прецизно планиране
� идентифициране и решение на конфликт на цели
� планиране не само за конкретната зона, но и около нея 

(особено при влияния отвън)
� определяне честотата на 
допълване/дописване/продължения

verändert nach Böhnke-Henrichs (2008)
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Функционални връзки

� намаляване внасянето на 
хранителни вещества от 
съседните ниви и от река 
Шилде

� Пример естествено езеро, 
местообитание тип 3150
� Консервационен статус “С”, 
лошо

• Обеднели на видове 
растителни съобщества

• Масивно натрупване на тиня
• Висока мътност на водата
• Интензивно развитие на 
фитопланктон

Мерките за управление 
трябва в определени 
случаи да включват и 
съседните/прилежащи 
територии!
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Определяне на приоритети ...

Висока степен на приоритет на прилагане може 
да бъде поставена за....
•зони, в които се срещат местообитания/видове, за които 
държавата носи национална отговорност (пример: Oenanthe 
conioides в Германия, местообитания със (суб)ендемични 
видове
•зони с най-представителните и големи 
популации/разпространение на определен вид/местообитание
•зони с приоритетни видове/местообитания
•зони с особена степен на застрашеност или бързо намаляване 
на популацията
•трансгранични зони, за които е необходимо билатерално 
съгласуване

Добрият план за управление е важно доказателство, че са 
извършени необходимите мерки за опазване 
(национален доклад, член 17).
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Управление на зони от НАТУРА 2000

В процесът на планиране трябва:
� да бъдат включени бъдещи възможни сценарии (промяна 
на климата, промяна на териториалното ползване)

� да се вземат предвид функционалните връзки и извън 
границите на зоната (видове, нуждаещи се от голямо 
пространство, взаимовръзки)

� да се съставят и приложат алтернативни концепции 
(например “огън”)

� редовно да се контролира успеваемостта на проведените 
мерки

� мерките и целите евентуално да се съгласуват

� Тези изисквания към процеса на управление 
са включени в Директивата 92/43/ЕИО: Чл.6 (1) 
Планове за управление, Чл.10 Кохерентност, 
Чл.11 Мониторинг
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Промяна на климата и защитени 
територии - данни

Институтът за изследване на климата, Потсдам публикува в интернет 
метеорологични данни и климатични сценарии за повечето зони от 
НАТУРА 2000 в Германия (в рамките на изследователски проект на 
Федералната агенцията за опазване на природата) :
http://www.pik-potsdam.de/infothek/klimawandel-und- schutzgebiete
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Примерна територия
Югозападна Германия
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CODE NAME 1 2 3 4 5 ∑ Sensitivität

7110* Lebende Hochmoore 3 2 3 3 1 12 3

3150 Natürliche eutrophe Seen 2 1 2 1 3 9 2

2110 Primärdünen 1 1 1 2 1 6 1

Индикатори: 
1 = Възможност за регенериране
2 = Граница на ареала/Фрагментации
3 = Находища на ограничени места по 

високото

4 = намаляване на 
площите

5 = Влияние на 
чужди 
инвазивни 
видове

За Германия - 91 различни типа местообитанияn

ниска

средна

висока

26 LRT

46 LRT

19 LRT

Чувствителност на местообитанията 
към климатични промени
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Примерна Зона: Чувствителност

Beispiel: FFH-Gebiet DE 2528-331 
„Elbniederung zwischen 
Schnackenburg und 
Geesthacht“
Обща площ на зоната: 16 712 ха

Sensitivitätsanalyse der LRT: 
Flächenanteile in ha (%);

Местообитания с висока 
чувствителност към 
климатичните промени: 

1060 ha; 6 
% 6011 ha; 36 %

964 ha; 6 %

8678 ha; 52 %

gering mittel hoch

3160 Dystrophe Stillgewässer
7120 Renaturierungsfähige degradierte Hochmoore
7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore
9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder
91E0 Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder*
91F0 Hartholzauenwälder

kein LRT
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Необходимост от управление и 
благоприятен статус

0% 20% 40% 60% 80% 100%

atl

cont

alp

FV U1 U2 XX

0% 20% 40% 60% 80% 100%

atl

cont

alp

FV U1 U2 XX

Местообитания, за които 
съществува (частична) 
необходимост от 
управление или определена 
форма на териториално 
ползване.

Интензивно –vs. Устойчиво 
ползване
Разходи за управление и 
икономически интереси

Местообитания, за които не 
съществува необходимост от 
управление 
(възможна/допустима е 
сукцесия). Възможно е 
устойчиво стопанисване, но 
съществува потенциална 
заплаха за биологичното 
разнообразие.
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Планове за управление на 
провинциите: общ преглед

�процесът на планиране да е независим
�½ от провинциите – ПУ са задължение на 

органите на публичната администрация
�местообитания (приложение I, Директива 

92/43/ЕИО)и видове (приложение II , Директива 
92/43/ ЕИО), както и птици (приложение I, 
Директива  79/40/ ЕИО) са предмет на планиране 
на управлението във всички провинции
�в повечето случаи – планиране на цялата 

територия на зоната
�предпочитано прилагане на ПУ чрез “Договорено 

опазване на природата”, също чрез 
компенсационни мерки, собствени средства, 
спонсориране, съфинансиране от ЕС
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Планиране на управлението: моментно 
състояние

Според националния доклад до края на 2006 са 
разработени планове за управление на около 
8%  от териториите, защитени според Директива 
92/43/ЕИО  (около 780 на брой, вкл. по-прости 
планови инструменти)
Класически планове за управление в 
напреднала фаза – Саксония, Северен Рейн-
Вестфалия, Баден-Вюртемберг
Половината от провинциите се стремят към 
разработването на планове за управление за 
всяка отделна територия – Баден-Вюртемберг, 
Бавария, Саксония, Тюрингия
В някои провинции се прави избор на зони –
Мекленбург-Предна Померингия, Хамбург, 
Шлезвиг-Холстайн, Райнланд-Пфалц. 
В Северен Рейн-Вестфалия съществуват 
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Качество на плановете за управление в 
Германия

Избрани силни страни 
на повечето планове:

• политическо целево 
изложение

• описание на територията
• добро качество на 
информацията/данните 
(описание и оценка на 
видовете, 
местообитанията)

• териториално прецизно 
планиране

• потенциали се взимат под 
внимание в повечето 
случаи 

Избрани слаби страни:
• често  видовете от приложение 

IV и мигриращи видове не се 
взимат (достатъчно) под 
внимание

• липсващо или недостатъчно 
планиране на разходите (при 
половината от провинциите)

• отчасти недостатъчно добро 
времево планиране 
(междинните цели), 
приоритетите

• отчасти прекалено слабо 
участие на обществеността 

• проблеми с 
одобрението/разбирането

verändert nach Böhnke-Henrichs (2008)
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“Висша степен”  на планиране

Ниво ЕС: планове за действие по вид, Цел-
2010

На национално ниво:
Национална стратегия за биологичното 
разнообразие (“wilderness area”, цели на 
НАТУРА 2000, застрашени видове)
Приоритети и възможности за действие –
реакция на резултатите от националния 
доклад според Чл. 17(1) на Директивата 
92/43/ЕИО (Работни групи – Федерация-
Провинции)

На ниво провинции:
Програми за действие по вид, за защита на 
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Различни опции на управление на 
територии в Германия

Типове 
местообитания, 
изискващи активно 
управление 

Типове местообитания, 
при които е допустимо 
липса на ползване, т.нар. 
„ диви райони”

брой местообитания от 
Приложение I

11+20 (частично) 60

примери повечето пасища, 
ливади и съобщества 
на ниски храстчета 

морски типове 
местообитания, 
повечето гори, скали, 
торфища и тресавища 

площ в Натура 2000 
(ha)

171.000 +
219.000

прибл. 2.23 млн.ха

% на съответните 
местообитания от 
Натура 2000 
(включително морски 
типове местообитания) 

7 + 8 % 85 %

% от територията на 
Германия (без морски 
типове местообитания )

1.1 % 3.2 %
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U

U

U

U

U

Оценка

Оценка на състоянието

Параметри
Разпространение

Площ

Специфични структури и 
функции (типични видове)

Бъдещи перспективи

Обща оценка
© A. Ssymank
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Анализ на резултатите от доклада

� подробен анализ на резултатите от доклада 

(кои параметри, например разпространение, 

площ, качествено въздействие)

� Зелено – дългосрочен успех? (зависимост от 
тип ползване, мерки, грижи)

� Жълто и червено – дефиниране на 

застрашаващите фактори (антропогенни: 

еутрофикация, сукцесия или такива, на които 

трудно би могло да се повлияе като промени 

на климата: евентуална корекция на данните) 

� Анализ на възможностите за действие, 

особена отговорност на Германия
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6410 Molinion-Pfeifengraswiesen

R
A
S
F

(innerhalb 
Natura 2000)
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Обобщение I

� плановете за управление предпоставят точно познаване на местообитанията (приложение I) и видовете (приложение II, IV, V), които се срещат на определената територия
� плановете за управление са важен инструмент  в процеса на създаване на прозрачност за собственици и ползватели
� плановете за управление имат за цел стимулирането на разбирането и одобрението на Натура 2000 сред обществеността
� пресичане с друг вид планиране, например с рамковата директива за водите, би трябвало да се използва
� основата за финансирането, договорите, контрола на ефикасност и допълнения трябва да са залегнали в плана на управление
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Обобщение II

� “ гъвкавото” приложение е фактор за успех, то 
обаче предпоставя ясна и прецизна 
формулировка на целите на опазване в 
съответствие с Директива 92/43/ЕИО

� компромиси и преговори с ползватели не 
трябва да засягат целите на опазване, а до 
методите, а начините, пътищата и 
възможностите за тяхното постигане

� особено внимание трябва да се обърне на 
въздействия отвън или на метапопулации, 
които отчасти се намират извън обявената 
територия (в случай на необходимост –
създаване на буферна зона)
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Благодаря Ви за вниманието!

Informationssystem Natura 2000:  
http://www.bfn.de/0316_natura2000.html

Стобски пирамиди
Foto: Ssymank 2009
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Handbooks & working material 
of the BfN

Broschure and book on 
Germany’s National 
report 2007

German 
Interpretation manual 
of habitats and 
species handbooks

CD-Rom with German 
Natura 2000-sites
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Критерии за определяне на чувствителност 
към климатични промени: местообитания

Цел: Балансиране на чувствителността на дадени зони
Определяне/Изчисляване на чувствителността към 
климатичните промени  на отделните видове 
местообитания:

Възможни критерии:
• възможност за регенериране (червена книга/ типове 
местообитания)
•граници на ареал (собствена преценка)
•(ограничено) разпространение във високопланински местности 
(собствена преценка)
•намаляване площта на местообитанието (собствена преценка)
•чужди видове (например Kowarik 2005/ собствена преценка)
•други критерии: типични видове, състояние, близко/далечно от 
естественото, индикатори
Класификация по 3 степенна скала (1= слабо/лекор 2= среднор 
3 = силно/високо
Групиране на местообитанията според степента на 
чувствителност


