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1. Въ ве де ние 

Цел та на то ва ръ ко вод ство е да пред ста ви ос нов ни те за дъл же ния на вся ка стра на-членка 
на Ев ро пей ския съ юз (ЕС) за опаз ва не на при род ни те ме сто о би та ния и ви до ве те, ко и то ги оби-
та ват. Ка то пъл но пра вен член на ЕС от 1 януа ри 2007 г., Бъл га рия е длъж на да при ла га не са мо 
на цио нал но то за ко но да тел ство свър за но с опаз ва не на био ло гич но то раз но об ра зие, но и ев ро-
пей ско то. От то ва про из ти чат мно го но ви за дъл же ния и про це ду ри, ко и то до то зи мо мент не 
са при ла га ни у нас. То ва на ла га поз на ва не на ев ро пей ско то за ко но да тел ство и изис ква ния та, 
ко и то то по ста вя. 

Ми ни стер ство на окол на та сре да е ад ми ни стра ция та от го вор на за при ла га не то на Ди рек-
ти ва та за пти ци те и Ди рек ти ва та за ме сто о би та ния та и из граж да не то и упра вле ние то на на цио-
нал на та екло гич на мре жа НА ТУ РА 2000. МОСВ от го ва ря и за кон тро ла вър ху спаз ва не то на 
раз по ред би те на те зи ди рек ти ви и опаз ва не то на ви до ве те и ме сто о би та ния та, ко и то са те хен 
пред мет. Ми ни стер ство на зе ме де лие то и про до вол ствия та и Дър жав на аген ция за го ри те съ що 
имат от го вор но сти по упра вле ние на за щи те ни зо ни там къ де то те ри то ри и те, ко и то те сто па ни-
сват и упра вля ват са и за щи те ни зо ни. За дъл же ния имат и мест ни те ад ми ни стра ции, ко и то при 
пла ни ра не то тряб ва да се съоб ра зя ват със за щи те ни те зо ни и да из пъл ня ват раз по ред би те на 
две те ди рек ти ви. Ето за що ад ми ни стра ции те тряб ва да бъ дат доб ре за поз на ти с изис ква ния та на 
ди рек ти ви те и да се съоб ра зят с тях. На ру ше ния та мо гат да до ве дат не са мо до вре ди за био раз-
но об ра зие то, но и до ад ми ни стра тив ни про це ду ри от стра на на Ев ро пей ска та ко ми сия, до на ла-
га не на санк ции и/или зна чи тел ни за ба вя ния и спи ра не на ин фра струк тур ни и дру ги про ек ти.

В то ва ръ ко вод ство сме се опи та ли крат ко и яс но да пред ста вим изис ква ния та за опаз ва-
не на при род ни ме сто о би та ния и ви до ве и при упра вле ние то на еко ло гич на та мре жа НА ТУ РА 
2000. То е пред наз на че но глав но за ад ми ни стра ция та от го вор на за опаз ва не то и упра вле ние-
то на за щи те ни те зо ни от мре жа та НА ТУ РА 2000 – Ми ни стер ство то на окол на та сре да и во ди те 
(МОСВ) и  не го ви те ре гио нал ни струк ту ри, как то и за ад ми ни стра ции те упра вля ва щи те ри то ри ал-
ни еди ни ци свър за ни със за щи те ни зо ни – Ми ни стер ство то на зе ме де лие то и про до вол ствие то, 
Дър жав ната аген ция по го ри те, Ми ни стер ство то на ре гио нал но то ра зви тие и бла гоу строй ство, 
област ни те ад ми ни стра ции, об щи ни и дру ги. Мо же да бъ де пол зва но и от не пра ви тел стве ни 
ор га ни за ции, ра бо те щи в сфе ра та на опаз ва не на био ло гич но то раз но об ра зие, пред ста ви те ли 
на биз не са, соб стве ни ци на зе ми и го ри и др.  

До 2007 г. в Бъл га рия се при ла гаха про це ду ри те по из граж да не то на мре жа та НА ТУ РА 
2000, а имен но: иден ти фи ци ра не, ин вен та ри зи ра не и кар ти ра не на по тен циал ни ме ста, ко и то 
да бъ дат вклю че ни в НА ТУ РА 2000. Ин сти ту ция та от го вор на за то ва, как то и за по на татъ шно то 
упра вле ние на мре жа та е Ми ни стер ство на окол на та сре да и во ди те. При опре де ля не на по тен-
циал ни те ме ста се вклю чи ха и мно го не пра ви тел стве ни ор га ни за ции, на уч ни ин сти ту ти, еки пи 
на меж ду на род ни про ек ти и дру ги. 

След опре де ля не то на на цио нал ния списък от за щи те ни зо ни-част от НА ТУ РА 2000 и не го-
во то одоб ре ние от Ев ро пей ска та ко ми сия е необхо ди мо ра зум но то им упра вле ние, ко ето да 
га ран ти ра дъл гос роч но то опаз ва не на ви до ве те и ме сто о би та ния та в тях. Мно го че сто, ос вен 
че опаз ват при род ни ме сто о би та ния на ви до ве те са и от ин те рес за ра зви тие на раз лич ни 
дей но сти. То ва оба че мо же да до ве де до кон фликт на ин те ре си, при кой то да по стра дат при род-
ни те ме сто о би та ния и ви до ве те. В зо ни те тряб ва да се при ла гат устой чи ви прак ти ки, ща дя щи 
при ро да та и ос игу ря ва щи устой чи во то ико но ми че ско ра зви тие на мест ни те об щно сти, за да се 
по стиг нат це ли те на НА ТУ РА 2000, а имен но дъл гос роч но опаз ва не на био ло гич но то раз но об ра-
зие. Ад ми ни стра ции те, от го ва ря щи за упра вле ние то на НА ТУ РА 2000, и те зи ан га жи ра ни с крат-
кос роч но то и дъл гос роч но пла ни ра не и упра вле ние на ад ми ни стра тив ни те еди ни ци, по па да щи 
във или в не по сред стве на бли зост до за щи те ни те зо ни, тряб ва да поз на ват и при ла гат изис ква-
ния та и за дъл же ния та про из ти ча щи от Ев ро пей ски те ди рек ти ви за опаз ва не на био ло гич но то 
раз но об ра зие.

Съ глас но изис ква ния та на Ди рек ти ва за ме сто о би та ния та, транс по ни ра ни в За ко на за 
био ло гич но то раз но об ра зие, всич ки пла но ве, про гра ми, про ек ти и ин ве сти цион ни пред ло же-
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ния, ка са ещи за щи те ни зо ни от НА ТУ РА 2000, тряб ва да пре ми на ват про це ду ра за оцен ка на 
тях на та съ вме сти мост с пред ме та и це ли те на те зи зо ни. От дел ни те стъп ки на та зи про це ду ра са 
опи са ни в На ред ба за оцен ка на съ вме сти мост та на пла но ве, про гра ми, про ек ти и ин ве сти цион-
ни пред ло же ния с пред ме та и це ли те на за щи те ни те зо ни (ДВ. бр.73 от 11.09.2007г.). За ад ми ни-
стра ции те е важ но да поз на ват те зи изис ква ния и про це ду ри, осо бе но при пла ни ра не свър за но 
с ра зви тие на да де на те ри то рия, из граж да не на ин фра струк ту ра и раз ре ша ва не на раз лич ни 
дей но сти свър за ни с про мя на на на чи на на трай но пол зва не на зе мя та. В по доб ни слу чаи тряб-
ва да се имат пре двид за щи те ни те зо ни,  по па да щи в об хва та на из бро е ни те дей но сти, как то и 
це ли те и пред ме та на опаз ва не в тях. По доб но съ по ста вя не на зо ни те с пре дви де ни те дей но сти 
на най-ра нен етап от тях но то пла ни ра не ще до при не се за из бя гва не на по тен циал ни кон флик ти 
на ин те ре си, спаз ва не на ев ро пей ско то и на цио нал но то за ко но да тел ство, как то и  за дъл гос роч-
но то опаз ва не на био ло гич но то раз но об ра зие. Поз на ва не то и спаз ва не то на про це ду ри те ще 
пе сти вре ме, чо веш ки и ма те риа лен ре сурс, как то и съ деб ни про це ду ри при ре а ли за ция та на 
пла но ве, про гра ми, про ек ти и ин ве сти цион ни пред ло же ния.

Ад ми ни стра ции те тряб ва да са за поз на ти със за щи те ни те зо ни в ре гио на, по па дащ под 
тях на юрис дик ция, с це ли те им и пред ме та на опаз ва не, как то и ак тив но да уча стват в про це са 
на упра вле ние то им. То ва е от осо бе на важ ност тъй ка то не поз на ва не то или пре не бре гва не то 
на изис ква ния та и про це ду ри те, свър за ни със за щи те ни те зо ни, мо же да до ве де не са мо до 
за ба вя не на ре а ли за ция та на пла ни ра ни от ад ми ни стра ция та дей но сти, но до ри в ня кои слу чаи 
и до тях но то пре кра тя ва не. Пре по ръ чи тел но е при вся ко пла ни ра не на дей но сти, свър за ни по 
един или друг на чин със за щи те на зо на, ад ми ни стра ции те да се об ръ щат за кон сул та ция към 
Ми ни стер ство на окол на та сре да и во ди те или ре гио нал ни те ин спек ции на окол на та сре да и 
во ди те. 

2.  Ос нов на кон цеп ция за На ту ра 2000. 
Ди рек ти ви и за дъл же ния. На цио нал но за ко но да тел ство. 
Об хват на мре жа та в Бъл га рия.

В ос но ва та на при ро до за щит но то за ко но да тел ство на Ев ро пей ския съ юз сто ят две ди рек-
ти ви – Ди рек ти ва та за пти ци те (79/402/EEC), прие та през 1979 г. и Ди рек ти ва та за ме сто о би та-
ния та (92/43/EEC), прие та през 1992 г. Те са клю чо ви ин стру мен ти за по сти га не на устой чи во 
ра зви тие и спи ра не на за гу ба та на био ло гич но раз но об ра зие. Две те ди рек ти ви пред ста вля ват 
ме ха низъм за опре де ля не, под дър жа не и за щи та на най-цен ни те и за стра ше ни ра сти тел ни и 
жи во тин ски ви до ве и ме сто о би та ния на Ев ро пей ска та об щност. Те имат за цел да запа зят био ло-
гич но то раз но об ра зие чрез из граж да не то на мре жа от за щи те ни зо ни, на ре че на НА ТУ РА 2000. 
Съ зда ва не то на мре жа та е най-ам би ци оз на та и ши ро ко ма щаб на ини циа ти ва за съ хра ня ва не 
на при род но то бо гат ство в Ев ро па, коя то изис ква уча стие то на всич ки за ин те ре со ва ни стра ни.

Ди рек ти ва та за пти ци те изис ква опре де ля не на спе циал ни за щи те ни зо ни (по пу ляр ни у 
нас ка то „зо ни за пти ци те“), а Ди рек ти ва та за ме сто о би та ния та изис ква опре де ля не на Зо ни 
от зна че ние за об щност та (по пу ляр ни у нас ка то „зо ни за ме сто о би та ния та“), ко и то за ед но 
фор ми рат мре жа та от за щи те ни зо ни, на ре че на НА ТУ РА 2000. Ос нов ни те изис ква ния на те зи 
два нор ма тив ни до ку мен та на ЕС са пре не се ни в бъл гар ско то за ко но да тел ство чрез За ко на за 
био ло гич но то раз но об ра зие (2002 г.). Съ глас но не го в стра на та се обявя ват за щи те ни зо ни ка то 
част от на цио нал на та еко ло гич на мре жа. То ва са ча сти от те ри то рия та и ак ва то рия та на стра на-
та, ко и то от го ва рят на изис ква ния та за на ли чие на важ ни за био ло гич но то раз но об ра зие ра сти-
тел ни и жи во тин ски ви до ве и ти по ве при род ни ме сто о би та ния, вклю че ни в При ло же ния та на 
Ди рек ти ва та за ме сто о би та ния та. Спе циал ни те за щи те ни зо ни (зо ни за пти ци те) са за щи те ни те 
зо ни по чл.6 ал.1 т.3 и 4 от ЗБР, а Зо ни те от зна че ние за об щност та (зо ни за ме сто о би та ния та) са 
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за щи те ни те зо ни по чл.6 ал.1 т.1 и 2 от ЗБР. Спи съ ци те с при род ни те ме сто о би та ния и ви до ве те, 
за чи и то ме сто о би та ния се обявя ват за щи те ни зо ни са из бро е ни в при ло же ния 1 и 2 на ЗБР.

Съ глас но За ко нът, Ми ни стер ски съ вет (МС) на Ре пу бли ка Бъл га рия взи ма ре ше ние от но-
сно на цио нал ния списък със за щи те ни зо ни. Пъл ният списък на за щи те ни те те ри то рии бе ше 
при ет на за се да ния на Ми ни стер ски съ вет – през март 2007 г. (Ре ше ние № 122 от 02.03.2007 г., 
ДВ. бр.21/ 9.03. 2007 г.); през ок том ври 2007 г. (Ре ше ние № 661 от 23.10.2007 г.) и през дек ем-
ври 2007 г. (Ре ше ние № 802/04.12.2007 г).  По Ди рек ти ва та за пти ци те са прие ти за обявя ва не 
114 за щи те ни зо ни, по кри ва щи 20,3 % от те ри то рия та на стра на та. По Ди рек ти ва та за ме сто о би-
та ния та са прие ти 228 за щи те ни зо ни, по кри ва щи 29,5 % от те ри то рия та на стра на та.  Об ща та 
площ на два та ти па зо ни е 33,9% от те ри то рия та на стра на та. Ми ни стер ство на окол на та сре да и 
во ди те е пред ста ви ло на Ев ро пей ска та ко ми сия списък с прие ти те от МС за щи те ни зо ни за ед но 
с пъл на та до ку мен та ция към тях. 

Пред стои Ми ни стер ство на окол на та сре да и во ди те да из да де за по ве ди за обявя ва не за 
вся ка ед на от одоб ре ни те за щи те ни зо ни. Очаква се за по ве ди те за обявя ва не на ме ста та, опре-
де ле ни по Ди рек ти ва та за пти ци те, да бъ дат из да де ни през 2008 г., а те зи за обявя ва не на  за щи-
те ни те зо ни опре де ле ни съоб раз но Ди рек ти ва та за ме сто о би та ния та –  не по-ра но от 2009 г. 

3.  За що е важ на и необхо ди ма мре жа та НА ТУ РА 2000?

Националната екологична мрежа НАТУРА 2000 е единна система от функционално 
свързани помежду си територии с висока природозащитна значимост, чиято цел е дългосрочното 
опазване на биологичното разнообразие. ЗБР (чл.1, ал. 2) дефинира биологичното разнообразие 
като ”многообразието на всички живи организми във всички форми на тяхната естествена 
организация, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които 
протичат в тях“ и определя, че биологичното разнообразие е неразделна част от националното 
богатство. 

Въпросът за необходимостта от мрежата НАТУРА 2000 е пряко свързан с този за стойността 
на биологичното разнообразие и важността на неговото опазване. Загубата на биоразнообразие 
има етични, емоционални, екологични и не на последно място икономически аспекти. Част от 
причините да опазваме биоразнообразието са, че то ни осигурява:

•  основни продукти – храна, енергия, вода, суровини (технически, медицински и др.);  

•  основни функции и услуги като производство на кислород, регулиране на водното ниво, 
защита от наводнения (влажните зони), очистване на замърсените води (тръстиковите 
масиви и др.), регулиране на климата;

•  нематериални и социални услуги като рекреация, туризъм, вдъхновение, чувство на 
съпричастност към определено място, духовни и дори религиозни потребности;

•  икономически ползи;

•  генетични ресурси за  бъдещите поколения. 

Природата и биологичното разнообразие са ценни не само заради специфичните ползи и 
икономическата им стойност, но и сами за себе си, такива каквито са.

Значението на биологичното разнообразие и постигането на дългосрочно устойчиво 
развитие е подчертавано многократно от политици и отговорни институции в целия Европейският 
съюз. Доказателство за това са множеството Конвенции, Директиви, планове и програми, 
чиито разпоредби се прилагат във всички страни-членки. Това е така, защото успешна защита 
на биологичното разнообразие и природните ресурси в Европа може да се постигне само 
с прилагане на мерки на европейско ниво. Подходът за изграждане на мрежата НАТУРА 
2000 е интегриран – освен опазване на видовете и местообитанията, той цели да стимулира 
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устойчивата стопанска дейност, която подпомага изпълнението на природозащитните цели в 
местата.  

Създадени са европейски финансови инструменти и подходи, които подпомагат 
опазването на местата от мрежата, както и поддържането на дейностите в тях. Програми на 
ЕС и по-специално програми, свързани с политиката за развитие на селските райони, както и 
специално сформирания фонд 

”
Лайф“ отпускат значителни суми за изграждането на Натура 

2000. Тези инструменти могат вече да се ползват и в България, като страна пълноправна 
членка на общността. Новият финансов инструмент за околна среда на ЕС, 

”
Лайф+“ предоставя 

допълнителни възможности за финансиране на проекти в зоните от НАТУРА 2000. 
”

Лайф+“ 
е в сила за периода 2007-2013 г. Чрез 

”
Лайф+“ ще бъдат финансирани проекти свързани с 

биоразнообразието, природните ресурси и други теми свързани с околната среда. Проектите 
за дейности засягащи места по НАТУРА 2000 ще имат приоритет за финансиране и по други 
международни и национални програми, като оперативната програма "Околна среда" на 
Министерството на околната среда и водите. 

В рамките на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. са включени 
мерки свързани с НАТУРА 2000, по които ще се подпомагат собственици и/или ползватели на 
земеделски земи и гори, чиито места попадат в обхвата на европейската екологична мрежа 
НАТУРА 2000. Те ще имат право да получават компенсаторни плащания, които ще покриват 
разходи, свързани с изпълнението на ограниченията предписани от заповедите за обявяването 
им и/или от плановете за управление. 

До издаване на заповедите за обявяване на местата, земеделските земи включени в 
тях ще имат статут на земи с висока природна стойност (ВПС) и за тях ще могат да се прилагат 
приоритетно мерките, разработени в Националната агроекологична програма (НАЕП) за 2007–
2013г., а собствениците и ползвателите на тези земи ще получават субсидии. 

4.  За щи та на ви до ве те съ глас но Ди рек ти ва за пти ци те
и Ди рек ти ва за ме сто о би та ния та. 

Един от ос нов ни те под хо ди в ев ро пей ски те ди рек ти ви за ся га щи опаз ва не то на при ро да та 
е за щи та та на ви до ве те. За щи та та на ви до ве те жи вот ни и ра сте ния се осъ ще ствя ва по раз лич ни 
на чи ни: 

1.  Опаз ва не на ме сто о би та ния та на ви до ве – на при мер: При ло же ние II на Ди рек ти ва та 
за ме сто о би та ния та.

2.  Пря ка за щи та на ви до ве те – на при мер: При ло же ние IV – ви до ве (Ди рек ти ва за ме сто-
о би та ния та). 

3.  Не пря ка за щи та на ви до ве те – чрез за щи та на ме сто о би та ния та от При ло же ние I на 
Ди рек ти ва за ме сто о би та ния та. При опаз ва не на ме сто о би та ния та от при ло же ние то 
се опаз ват и ха рак тер ни те за тях ви до ве. 

За щи та та на ви до ве те съ глас но две те ди рек ти ви и об хва та на дей ствие е по со че но в:
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Та бли ца 1. Ре жи ми на за щи та на ви до ве те съ глас но Ди рек ти ва за ме сто о би та ния та и 
Ди рек ти ва за пти ци те на ЕС.

Режим за защита на видовете съгласно Директива за местообитанията

 Ме то д Опаз ва не на ме сто о-
би та ния

 Пря ка за щи та на 
ви до ве те 

Не пря ка за щи та на ви до ве те

Ви до ве Видовете от 
Приложение II

Видовете от 
Приложение IV
(Приложение V)

Като характерни видове животни 
и растения за местообитанията от 
Приложение I

Обхват В местата от НАТУРА 
2000

Цялата територия 
на страните членки 
на ЕС

В местата от НАТУРА 2000

Режим за защита на видовете съгласно Директива за птиците

Метод Опазване на 
местообитания

Пряка защита на 
видовете

Обща защита на видовете, 
осигуряване на благоприятен 
статус

Ви до ве Приложение I, 
мигриращи птици

Всички видове диви 
птици

Всички видове диви птици

Обхват В местата от НАТУРА 
2000

Цялата територия 
на страните членки 
на ЕС

Цялата територия на страните 
членки на ЕС

За щи та та на ви до ве те включ ва как то пря ко то фи зи че ско опаз ва не на ин ди ви ди те от 
да де ния вид, та ка и опаз ва не на тех ни те ме ста за раз мно жа ва не (ме ста за хвър ля не на хай вер, 
ме ста за раз мно жа ва не при при ле пи те и др.) и по чи вка (лет ни убе жи ща на при ле пи те, реч ни 
естуа ри за адап та ция към со ле ност та на во да та за ми гри ра щи ри би и др.). Член 12 (1) а-с на 
Ди рек ти ва та за ме сто о би та ния та заб ра ня ва ула вя не, уби ва не, без по кой ство на жи во тин ски те 
ви до ве, как то и уни що жа ва не на яй ца. В до пъл не ние чл.12 (1)d заб ра ня ва и вся как во вло ша ва-
не на съ стоя ние то или уни що жа ва не на ме ста та за раз мно жа ва не и по чи вка. В Ди рек ти ва та за 
пти ци те чл.5 се заб ра ня ва без по кой ство  и на ру ша ва не на раз мно жа ва не то при пти ци те, как то 
и съ би ра не то на яй ца.

Ос вен пря ка та за щи та на ви до ве те и за щи та та на тех ни те ме сто о би та ния (При ло же ния IV 
и II от Ди рек ти ва за ме сто о би та ния та) съ ще ству ва и дру га не пря ка фор ма на за щи та. Ха рак тер-
ни ви до ве за ме сто о би та ния та, вклю че ни в При ло же ние I от Ди рек ти ва та за ме сто о би та ния та, 
са за щи те ни не пря ко в рам ки те на те зи ме сто о би та ния без да са вклю че ни из рич но в спи съ ци 
на за щи те ни ви до ве по Ди рек ти ва та. Ха рак тер ни те ви до ве мо гат да включ ват ви до ве от всич ки 
гру пи ор га низ ми – вис ши ра сте ния, ли шеи, мъ хо ве, жи во тин ски ви до ве, гъ би. Не пря ка та за щи-
та на ви до ве в рам ки те на за щи те ни ме сто о би та ния до пъл ва за щи та та на ви до ве те за опаз ва не 
на био раз но об ра зие то в Ев ро па. То зи под ход по зво ля ва по-лес но при ла га не изис ква ния та на 
Ди рек ти ва та на прак ти ка и спе стя ва дъл ги те при ло же ния със спи съ ци на ви до ве.    

За щи та та на ви до ве те включ ва за щи та и на тех ни те ме ста за раз мно жа ва не и по чи вка. 
Тук тряб ва да се имат пре двид заб ра ни за дей но сти не са мо пря ко на со че ни към ви до ве те, но 
и та ки ва, ко и то имат не га ти вен ефект вър ху ме ста – важ ни за тях но то оце ля ва не. Та ка на при-
мер не се то ле ри ра про веж да не на мо то крос на пла жа ако с то ва мо же да се раз ру шат гнез да 
с яй ца на мор ски ко сте нур ки.

Ця лост ният под ход за за щи та на ви до ве те в две те ди рек ти ви има ед на ос нов на раз ли ка. 
Съ глас но чл. 5 от Ди рек ти ва за пти ци те всич ки ви до ве ди ви пти ци са за щи те ни, вклю чи тел но 
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ши ро ко раз про стра не ни и не за стра ше ни ви до ве. Кон цеп ция та на Ди рек ти ва та за ме сто о би та-
ния та се раз ли ча ва с то ва, че са мо ви до ве те из бро е ни в При ло же ние IV са вклю че ни в ре жи ма 
на за щи та. То съ дър жа срав ни тел но малък списък от пред ва ри тел но опре де ле ни ред ки и за стра-
ше ни ви до ве от при ро до за щи тен ин те рес за об щност та. 

И две те ди рек ти ви раз ре ша ват на ру ша ва не на ре жи ма за за щи та на ви до ве те са мо при 
стро го опре де ле ни усло вия (Чл. 9 Ди рек ти ва за пти ци те и Чл. 16 Ди рек ти ва за ме сто о би та ния-
та). Об що изис ква не при вся как ви на ме си (чл. 16) е ос игу ря ва не опаз ва не то на по пу ла ция та на 
кон крет ния вид в бла го прия тен кон сер ва цио нен ста тус. 

5.  Про це ду ри по оцен ка на пла но ве, про гра ми, про ек ти и ин ве-
сти цион ни пред ло же ния за ся га щи На ту ра 2000 ме ста.

5.1. Пред ва ри тел на оцен ка

Пред ва ри тел на та оцен ка (поз на та и ка то скрий нинг) е пър вия етап от при ла га не на спе ци-
фич на та съ щин ска оцен ка. Тя да ва въ змож ност да се опре де ли бър зо и ев ти но да ли е необхо-
ди мо при ла га не то на пъл на про це ду ра за спе ци фич на оцен ка. То ва е пре дим ство, тъй ка то се 
из бя гват не нуж ни про це ду ри и при ла га не то на но ви те изис ква ния след вли за не то в ЕС, как то 
за са ма та ад ми ни стра ция, та ка и за ин ве сти то ри. Из бя гва се и не нуж но то за ба вя не на ре а ли за-
ция та на пла но ве, про гра ми, про ек ти или ин ве сти цион ни пред ло же ния. 

Са ма по се бе си пред ва ри тел на та оцен ка е про це ду ра, коя то опре де ля да ли един план, 
про ект, про гра ма или ин ве сти цион но пред ло же ние би ока зал зна чи тел но въ здей ствие вър ху 
да де на за щи те на зо на. В та зи връ зка тряб ва да бъ де от го во ре но на три ос нов ни въ про са:

• Да ли са ди рект но свър за ни или необхо ди ми за упра вле ние то на зо на та? – на при мер: 
па ша и ко сит ба на ли ва ди, ко и то са важ ни за съ ще ству ва не то на ме сто о би та ние то и пре дот вра-
тя ва не то на не го во то за ле ся ва не и за гу ба на трев ни те ви до ве – пред мет на опаз ва не в за щи те-
на та зо на.

• Да ли за щи те на та зо на ще бъ де ди рект но за сег на та в след ствие на въ здей ствие вър ху 
един или по ве че ме сто о би та ния и ви до ве? На при мер: из граж да не на ав то ма ги стра ла, ко ето ще 
до ве де до ди рект но уни що жа ва не на ме сто о би та ния и ви до ве.

• Да ли за щи те на та зо на ще бъ де ин ди рект но за сег на та в след ствие на въ здей ствие вър ху 
един или по ве че ме сто о би та ния и ви до ве? На при мер: то плин но за мър ся ва не от ТЕЦ, ко ето би 
мо гло да до ве де до по ви ша ва не на сред на та тем пе ра ту ра на во да та в да ден во до ем, за труд ня-
ва не на  сам опре чи ства не то на во до ема и до ек спан зия на ин ва зив ни ви до ве, кон ку ри ра щи и 
из тла сква щи мест ни те ви до ве-цел на опаз ва не в за щи те на та зо на.

Как ва е цел та на пред ва ри тел на та оцен ка?

Пред ва ри тел на та оцен ка  тряб ва да опре де ли да ли:
• да ден план, про ект, про гра ма или ин ве сти цион но пред ло же ние ди рект но или ин ди рект-

но за ся гат за щи те на зо на от На ту ра 2000 и да ли
• ще бъ дат за сег на ти ме сто о би та ния и ви до ве пред мет на опаз ва не.
Мо же да се твър ди, че план, про ект, про гра ма или ин ве сти цион но пред ло же ние ня ма да 

ока жат въ здей ствие вър ху за щи те на зо на от На ту ра 2000 са мо ко га то то ва мо же да бъ де до ка-
за но със си гур ност.

Пред ва ри тел на та оцен ка опре де ля или че лип сва по тен циал за въ здей ствие вър ху ме сто о-
би та ния и ви до ве (и ня ма да се про веж дат по ве че про це ду ри по оцен ка съ глас но Ди рек ти ва та 
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за ме сто о би та ния та, За ко на за био ло гич но раз но об ра зие, На ред ба та за оцен ка на съ вме сти-
мост та на пла но ве, про гра ми, про ек ти и ин ве сти цион ни пред ло же ния с пред ме та и це ли те на 
за щи те ни те зо ни), или че тряб ва да се при ло жи пъл на та про це ду ра за спе ци фич на оцен ка на 
въ здей ствие то.

Ко га то има съ мне ния тряб ва да се при ла га пред паз ния прин цип и да се пре ми на ва 
ди рект но към съ щин ска оцен ка. То ва по ма га да се из бег не евен ту а лен кон фликт със за ко но да-
телк ство то на по-къ сен етап. При пред ва ри тел на та оцен ка тряб ва да се имат пре двид и да бъ дат 
опи са ни и дру ги ос вен раз глеж да на та про гра ма, план, про ект или ин ве сти цион но пред ло же ние 
в ком би на ция с ко и то мо же да се по лу чи зна чи тел но въ здей ствие вър ху за щи те на та зо на. 

Пре дим ство на пред ва ри тел на та оцен ка е бър зо то опре де ля не да ли един план, про ект, 
про гра ма или ин ве сти цион но пред ло же ние под ле жи на оцен ка или не. Ком пен са тор ни те мер-
ки и мер ки те за на ма ля ва не на въ здей ствие то не се раз глеж дат на то зи етап, как то и не се взи-
мат ре ше ния от но сно не го ви те ко ли че стве ни и ка че стве ни па ра ме три.

Как во е необхо ди мо за ед на пред ва ри тел на оцен ка?

Вно си те лят тряб ва да пред ста ви необхо ди ма та за то ва до ку мен та ция, за да бъ де осъ-
ще стве на пред ва ри тел на та оцен ка. В нея тряб ва да са опи са ни дан ни те за из пъл ни те ля на 
про ек та, ха рак те ри сти ки те на про ек та, ме сто по ло же ние и на чин на из пъл не ние, опи са ние на 
мер ки те по вре ме на стро и тел ство то (ако има та ко ва), опи са ние на мер ки те по вре ме на ек спло-
а та цион на та фа за. Тряб ва да бъ дат пред ста ве ни и ха рак те ри сти ки те на за щи те на та зо на, коя то 
се за ся га, как то и опи са ние на ме сто о би та ния та и ви до ве те. На ред ба та за оцен ка на съ вме сти-
мост та на пла но ве, про гра ми, про ек ти и ин ве сти цион ни пред ло же ния с це ли те и пред ме та на 
за щи те ни те зо ни яс но и точ но опре де ля как ви до ку мен ти е необхо ди мо да бъ дат вне се ни от 
ин ве сти то ра или из пъл ни те ля на про ек та.

5.2. Ку му ла ти вен ефект

Се рия от раз лич ни нез на чи тел ни въ здей ствия мо гат в ком би на ция да до ве дат до зна чи-
тел но въ здей ствие вър ху за щи те на та зо на и пред ме та й на опаз ва не. Пра го ве те на по но си мост 
на зна чи тел но въ здей ствие на ед на за щи те на зо на мо гат да бъ дат до стиг на ти стъп ка по стъп ка, 
чрез ре а ли за ция та на на пъл но раз лич ни по своя та съ щност пла но ве, про ек ти, про гра ми или 
ин ве сти цион ни пред ло же ния. Ку му ла тив ният ефект мо же да бъ де при чи нен от раз лич ни фак то-
ри: продъл жи тел но не га тив но въ здей ствие, раз лич ни ти по ве не га тив но влия ние, ко и то мо гат 
да си взаи мо дей стват и да уси лят зна чи тел но об що то си не га тив но въ здей ствие, при по кри ва щи 
се не га тив ни въ здей ствия вър ху раз лич ни ча сти или функ ции на ме сто о би та ние/вид съ зда вай-
ки зна чи тел но не га тив но въ здей ствие (на при мер тер мич но за мър ся ва не на ре ка в ком би на ция 
със за мър ся ва не с био ге ни, тъй ка то по-ви со ка та тем пе ра ту ра на во да та за труд ня ва раз граж-
да не то на био ге ни те. Съ ще ству ва щи не га тив ни въ здей ствия съ що играят важ на ро ля в ком би-
на ция с но ви въ здей ствия. Ко га то се оце ня ват но ви пред ло же ния за ре а ли за ция на пла но ве, 
про ек ти, про гра ми или ин ве сти цион ни пред ло же ния, тряб ва да се имат пре двид, как то ве че 
ре а ли зи ра ни те, та ка и те зи, ко и то са са мо одоб ре ни. 

Оцен ка та на ку му ла тив ния ефект про из ти ча ка то за дъл же ние по чл. 6(3) от Ди рек ти ва та 
за ме сто о би та ния та и не е от де лен ин стру мент за оцен ка в про це ду ри те на ОВОС. Ку му ла тив-
ният ефект тряб ва да се раз глеж да, как то на етап пред ва ри тел на оцен ка,  та ка и по вре ме на 
съ щин ска та оцен ка. В ня кои слу чаи той мо же са мо вре мен но да е над до пу сти мия праг, на при-
мер: по вре ме на стро и тел ство на да ден обект. Ако след при ключ ва не на стро и тел на та фа за е 
въ змож но бър зо въз ста но вя ва не (ако да ден вид мо же вре мен но да пол зва дру го при ле жа що 
ме сто о би та ние до при ключ ва не на стро и тел на та фа за) то га ва въ здей ствие то не се счи та за зна-
чи тел но. Ако вре мен но то въ здей ствие пре диз ви ка трай ни про ме ни в струк ту ра та и функ ци о ни-
ра не то на ме сто о би та ния та и ви до ве те то га ва се изис ква по дроб на съ щин ска оцен ка. 
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Хро но ло гич ният ред на пред ло же ния та за ре а ли зи ра не на пла но ве, про ек ти, про гра ми 
или ин ве сти цион ни пред ло же ния е ре ша ващ за взи ма не на ре ше ния. На при мер: пред ло же ние, 
ко ето е с въ здей ствие бли зо до пра га на по но си мост на да де но ме сто о би та ние или вид мо же 
да бъ де ре а ли зи ра но са мо веднъж. Ако по стъ пи вто ро по доб но и бъ де ре а ли зи ра но то в ком-
би на ция с пър во то ще ока же си лен не га ти вен ку му ла ти вен ефект, за то ва вто ро то не тряб ва да 
бъ де ре а ли зи ра но.

5.3. Съ щин ска оцен ка и зна чи тел но въ здей ствие

Съ щин ска та оцен ка е вто рия етап от оцен ка за съ вме сти мост, към кой то се при стъп ва в 
слу ча и те, ко га то ре а ли за ция та на план, про гра ма, про ект или ин ве сти цион но пред ло же ние има 
ве ро ят ност да ока же зна чи тел но въ здей ствие вър ху за щи те ни зо ни от На ту ра 2000. Ко рект на та 
ин тер пре та ция и при ла га не на тер ми на „зна чи тел но въ здей ствие“ е из клю чи тел но важ но, за да 
се ос игу ри из пъл не ние на  про це ду ра та съ глас но изис ква ния та на Ди рек ти ва за ме сто о би та ния-
та и На ред ба та за оцен ка на съ вме сти мост та на пла но ве, про гра ми, про ек ти и ин ве сти цион ни 
пред ло же ния с пред ме та и це ли те на за щи те ни те зо ни. То ва мо же да се счи та и за ос но вен фак-
тор за ка че ство на про ве де на та оцен ка. Ако пра го ве те на до пу сти мост на въ здей ствие са по ста-
ве ни пре ка ле но ви со ко, то то ва не ми ну е мо ще до ве де до не га тив на ка че стве на и ко ли че стве на 
про мя на на мре жа та На ту ра 2000 и ней ни те ос нов ни це ли ня ма да бъ дат по стиг на ти. Оцен ка та 
на зна чи тел ност та на ед но въ здей ствие тряб ва яс но да бъ де свър за на с кон сер ва цион ни те це ли 
на съот вет на та за щи те на зо на и спе ци фич ни те па ра ме три и дей но сти свър за ни с кон крет ния 
план, про ект, про гра ма или ин ве сти цион но пред ло же ние. То зи на чин на оцен ка – слу чай по слу-
чай, не по зво ля ва да се пра вят ге не рал ни из во ди, че ня кои ти по ве пла но ве, про ек ти, про гра ми 
или ин ве сти цион ни пред ло же ния прин цип но ня ма да оказ ват зна чи тел ни въ здей ствия. Кон сер-
ва цион ни те це ли за всич ки ме сто о би та ния и ви до ве включ ват до сти га не то и под дър жа не то на 
„бла го прия тен кон сер ва цион нен ста тус“. 

Ос нов на та цел на Ди рек ти ва за ме сто о би та ния та е до сти га не и под дър жа не на бла го прия-
тен кон сер ва цио нен ста тус и вся ка за гу ба на ме сто о би та ния или по пу ла ции на ви до ве към да та-
та на обявя ва не/пред ла га не на за щи те на та зо на ве че се счи та за зна чи тел на. При оцен ка на 
зна чи тел ност та на ед но въ здей ствие ня ма зна че ние къ де се на ми ра из точ ни кът му. Той мо же да 
бъ де как то в гра ни ци те на за щи те на та зо на, та ка и из вън нея. Труд но е да се де фи ни рат об щи 
пра го ве на до пу сти мо въ здей ствие и все ки един опит да се пол зват та ки ва ще по пре чи на от дел-
на та оцен ка на въ здей ствие то, тъй ка то тя ня ма да от чи та кон крет ни те усло вия. Пре цен ка та за 
въ змож ност та от зна чи тел но въ здей ствие ще има прак ти че ско при ло же ние, как то и ще бъ де 
за ко нов акт и за то ва тряб ва да се ба зи ра на на уч но обос но ва но екс перт но мне ние и на пъл на 
до ку мен та ция.
 
Как се оце ня ва зна чи тел но то въ здей ствие?

По тен циал но то зна чи тел но въ здей ствие е вся ко въ здей ствие, ко ето мо же да бъ де опре-
де ле но ка то по след ствие от ре а ли за ция та на план, про ект, про гра ма или ин ве сти цион но пред-
ло же ние и ко ето ще за сег не обек ти те на опаз ва не и кон сер ва цион ни те це ли на съот вет на та 
за щи те на зо на. Зна чи тел ност та на ед но въ здей ствие тряб ва да се оце ня ва на ме стно ни во, 
но съ що та ка тряб ва да се има пре двид кон сер ва цион ния ста тус на ме стоо о би та ние то/ви да в 
це лия му био гео граф ски ре гион. Ако той не е бла го прия тен, вся ко ед но въ здей ствие мо же да 
се счи та за зна чи тел но.

Кои са ос нов ни те па ра ме три и кри те рии при оцен ка та на въ здей ствие то?

Ако се клас ифи ци рат раз лич ни те ти по ве въ здей ствия мо же мно го по-лес но и на деж дно 
да се опре де ля зна чи тел ност та им. Слу ча и те на въ змож ни те не га тив ни въ здей ствия мо гат да се 
раз пре де лят в три ос нов ни гру пи:
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•   Въ здей ствия при стро и тел ство (вре мен ни, на при мер вре ме нен път до обек та, кой то раз-
де ля зим ни те и лет ни те  ме сто о би та ния на раз лич ни ви до ве зем но вод ни); 

• Въ здей ствия от сгра ди и ин ста ла ции (фи зи че ска за гу ба на те ри то рия);
• Въ здей ствия от ек спло а та ция (шу мо во и свет лин но за мър ся ва не, за пра ша ва не и др.). 
Въ здей стви я та мо гат да се раз де лят и на ди рект ни, вто ро сте пен ни, ку му ла тив ни, как то 

и на вре мен ни, по стоян ни и дъл гос роч ни. Зна чи тел ност та на ед но въ здей ствие се опре де ля 
ви на ги спо ред кон крет ния слу чай и то в за ви си мост от спе ци фич ни те ха рак те ри сти ки, как то 
на про ек та та ка и на съот вет на та за щи те на зо на. Че сто пъ ти пла но ве и про ек ти, ко и то мо гат да 
за сег нат ед на за щи те на зо на под ле жат на оцен ка на въ здей ствие то вър ху окол на сре да (ОВОС) 
или най-мал ко на еко ло гич на оцен ка (ЕО). В те зи слу чаи от дел ни те оцен ки са съ че та ни в ед на 
ад ми ни стра тив на про це ду ра. Въ пре ки то ва оцен ка та на съ вме сти мост та на пла но ве, про гра ми, 
про ек ти и ин ве сти цион ни пред ло же ния с пред ме та и це ли те на за щи те ни те зо ни тряб ва да бъ де 
из вър ше на съ глас но изис ква ния та на Ди рек ти ва та за ме сто о би та ния та, За ко на за био ло гич но-
то раз но об ра зие и На ред ба та за усло вия та и ре да за из върш ва не на оцен ка за съ вме сти мост та 
на пла но ве, про гра ми, про ек ти и ин ве сти цион ни пред ло же ния с пред ме та и це ли те на за щи те-
ни те зо ни и тряб ва да бъ де в от де лен до ку мент.

5.4. Мер ки за на ма ля ва не на от ри ца тел ни те въ здей ствия

То ва са мер ки, чия то ос нов на цел е пре мах ва не или на ма ля ва не на от ри ца тел но то въ здей-
ствие от ре а ли за ция та на план, про гра ма, про ект или ин ве сти цион но пред ло же ние.

Уста но вя ва не то на пре дви ди ми от ри ца тел ни въ здей ствия от ре а ли за ция та на един план 
или про ект не оз на ча ва, че той ав то ма тич но би ва от хвър лен. Да ват се въ змож но сти то зи план 
или про ект да бъ де при ве ден във вид съ вме стим с це ли те и пред ме та на съот вет на та за щи те на 
зо на и На ту ра 2000 ка то ця ло, като се пре дви дят и при ло жат мер ки за пре мах ва не или на ма-
ля ва не на те зи от ри ца тел ни въ здей ствия. Те имат за цел да пре мах нат из ця ло или да на ма лят 
зна чи тел ни те от ри ца тел ни въ здей ствия до сте пен на нез на чи тел ност. По то зи на чин про це ду ра-
та на пла ни ра не и оцен ка е по-ефек тив на по от но ше ние на вре ме, сред ства и чо веш ки ре сурс. 
Пол зи те от то ва са как то за ин ве сти то ри те, та ка и за ад ми ни стра ция та. 

Ка то ця ло мер ки те тряб ва да от го ва рят на след ни те кри те рии:
•  да са не де ли ма част от пла на, про гра ма та, про ек та или ин ве сти цион но то пред ло же ние;
• да тре ти рат от ри ца тел ни те въ здей ствия ди рект но;
• да са ре а ли зи ра ни към мо мен та на по явя ва не на от ри ца тел ни те въ здей ствия;
• да са съоб ра зе ни с на лич на та на уч на ин фор ма ция;
• при ла га не то и ефек тив ност та им изоб що не тряб ва да под ле жат на съ мне ние.
Ако не е въ змож но на пъл но да се от стра ни не га тив но то въ здей ствие, чрез по доб ни мер-

ки, про це ду ра та продъл жа ва с оцен ка на зна чи тел ност та на не га тив но то въ здей ствие. Ако 
въ здей ствие то не е зна чи тел но, мо же да се раз ре ши из пъл не ние то на пла на, про гра ма та, про-
ек та или ин ве сти цион но то пред ло же ние.

Кои мер ки не мо гат да се прие мат за та ки ва, ко и то пре мах ват или на ма ля ват от ри ца-
тел но то въ здей ствие?

•  Мер ки за под дър жа не на съ стоя ние то на ви до ве и ме сто о би та ния или за въз ста но вя ва не;
•  Мер ки необхо ди ми за при ла га не то на Ди рек ти ва за пти ци те и Ди рек ти ва за ме сто о би-

та ния та;
•  Ком пен са тор ни мер ки за це ли те на чл. 6 (3)  от Ди рек ти ва за ме сто о би та ния та;
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5.5. Ал тер на ти ви

Ко га то оцен ка та по ка же, че ре зул татът от ре а ли за ция та на пла на, про гра ма та, про ек та или 
ин ве сти цион но то пред ло же ние ще бъ де зна чи тел но от ри ца тел но въ здей ствие вър ху пред ме та 
и це ли те на зо на от На ту ра 2000, МОСВ/РИОСВ тряб ва да пред прие мат до пъл ни тел ни стъп ки и 
да бъ дат раз гле да ни след ни те въ про си:

•  Съ ще ству ват ли ал тер на ти ви?
•  Съ ще ству ват ли при чи ни за ре а ли за ция на пла на, про гра ма та, про ек та или ин ве сти цион-

но то пред ло же ние, ко и то са от пър во сте пен об ще ствен ин те рес? (виж гла ва 6.7.)
•  Кои ком пен са тор ни мер ки пре мах ват или на ма ля ват от ри ца тел но то въ здей ствие? (виж 

гла ва 6.4.)
Пре ди всич ко тряб ва да се ви ди да ли съ ще ству ват дру ги въ змож но сти, ко и то съ впа дат с 

це ли те на упра вле ние и се съоб ра зя ват с пред ме та на опаз ва не на зо на та от На ту ра 2000 и пре-
мах ват или на ма ля ват зна чи тел но то от ри ца тел но въ здей ствие. Та ки ва ре ше ния мо гат да бъ дат 
ал тер на тив ни ме сто по ло же ния, ал тер на тив ни ме то ди за ре а ли за ция или на пра во ал тер на тив ни 
пла но ве, про гра ми, пла но ве или ин ве сти цион ни пред ло же ния. Ако оцен ка та е по ка за ла, че 
ре а ли за ция та на пла на, про гра ма та, про ек та или ин ве сти цион но то пред ло же ние ще до ве де 
до от ри ца тел но въ здей ствие, но съ ще ству ват ал тер на тив ни ре ше ния, МОСВ/РИОСВ тряб ва да 
из бе рат то ва с най-сла бо от ри ца тел но въ здей ствие.

Съ глас но юри ди че ски те тъл ко ва ния 
”

ну ле ва та ал тер на ти ва“ или не из пъл не ние то на пре дви-
де на та дей ност не е ал тер на ти ва съ глас но чл. 6(4) на Ди рек ти ва за ме сто о би та ния та. Най-доб-
рият слу чай е на ра нен етап от про це ду ра та, да се на ме ри ал тер на тив но ре ше ние, ко ето ня ма 
да ока же зна чи тел но въ здей ствие. По ня ко га не е въ змож но да се на ме ри ал тер на тив но ре ше-
ние без от ри ца тел но въ здей ствие. В та ки ва слу чаи тряб ва да се под бе ре ре ше ние, ко ето ще 
до ве де до най-сла бо от ри ца тел но въ здей ствие.

Ти по ве ал тер на тив ни ре ше ния

Ал тер на тив ни ме сто по ло же ния
В то зи слу чай съ щият план, про гра ма, про ект или ин ве сти цион но пред ло же ние се ре а ли-

зи ра на раз лич но от пър во на чал но пла ни ра но то ме сто по ло же ние. Смя на та обик но ве но пре мах-
ва из ця ло или зна чи тел но на ма ля ва от ри ца тел но то въ здей ствие.

Ал тер на тив ни на чи ни на из пъл не ние (про мя на в ма ща ба, про мя на на вре ме ва та рам ка за 
из пъл не ние)

Про ме нят се пър во на чал но пла ни ра ни те на чи ни на из пъл не ние без да се сме ня пла ни ра-
но то ме сто по ло же ние.

5.6. Ком пен са тор ни мер ки

Ком пен са тор ни те мер ки са по след но то сред ство в слу ча и те, ко га то ре а ли за ция та на план, 
про гра ма, про ект или ин ве сти цион но пред ло же ние ще има зна чи тел но не га тив но въ здей ствие 
и ко ето съ глас но чл. 6 (4) на Ди рек ти ва за ме сто о би та ния та се при ла га  ко га то:

•  оцен ка та е до ка за ла, че ще има зна чи тел но от ри ца тел но въ здей ствие от ре а ли за ция та;
•  не съ ще ству ват ал тер на тив ни ре ше ния;
•  ре а ли за ция та се на ла га по ра ди на ли чие то на пър во сте пе нен об ще ствен ин те рес.
Ком пен са тор ни те мер ки тряб ва да ос игу рят функ ци о ни ра не то на за щи те на та зо на и ней-

ния при нос за опаз ва не то на ви до ве и ме сто о би та ния. Тях на та цел е да въз ста но вят по под хо дя-
щи на чи ни и сред ства те зи функ ции на зо на та, ко и то са зна чи тел но по влия ни от ре а ли за ция та 
на пла на, про гра ма та, про ек та или ин ве сти цион но то пред ло же ние. Ком пен са тор ни те мер ки 
тряб ва да са ди рект но свър за ни с кон сер ва цион ни те це ли на зо на та и да са ори ен ти ра ни към 
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ви до ве те и ме сто о би та ния та. Те не тряб ва да имат от ри ца тел но въ здей ствие вър ху дру ги ком по-
нен ти на мре жа та На ту ра 2000.

Мер ки, ко и то не се счи тат за ком пен са тор ни са те зи свър за ни с:
•  под дър жа не и въз ста но вя ва не на про из ти ча щи от за дъл же ния по Ди рек ти ва за ме сто-

оби та ния та или Ди рек ти ва за пти ци те (мне ние на ЕК –  EC 2000);
•  на ма ля ва не на от ри ца тел но то въ здей ствие;
•  ком пен са тор ни пла ща ния (До пу скат се са мо ре ал ни мер ки – Ре ше ние на Ев ро пей ският 

съд –  C-209/04).
Ком пен са тор ни те мер ки тряб ва да се из върш ват в съ щия био гео граф ски ре гион и в есте-

стве но то раз про стра не ние на за сег на ти те ме сто о би та ния и ви до ве. Къ де мо гат да бъ дат ре а ли-
зи ра ни ком пен са тор ни мер ки:

•  в гра ни ци те на за сег на та та зо на;
•  зо на та да се раз ши ри и да се при ло жат ком пен са тор ни мер ки;
•  в обяв ена но ва зо на.
Тряб ва да бъ дат опи са ни ме то ди те за мо ни то ринг и кон трол на из пъл не ние то на пре дви-

де ни те ком пен са тор ни мер ки. Мо же да се на ло жи раз ра бо тва не то на кон крет на си сте ма за 
мо ни то ринг, за да се кон тро ли ра ефек тив ност та на мер ки те. За дъл же ния та по кон тро ла и мо ни-
то рин га тряб ва да продъл жат до мо мен та, в кой то необхо ди мият ефект от пред прие ти те ком-
пен са тор ни мер ки е на ли це. Мо ни то рин гът тряб ва да за поч не на най-ра нен етап. Тряб ва да се 
опи ше пър во на чал но то съ стоя ние на ме сто о би та ние то/ви до ве те пре ди тях но то при ла га не, за 
да се оце ни ефек тив ност та на пред прие ти те мер ки. То ва е един стве ният на чин да се опре де ли 
ефек та от пред прие ти те мер ки. 

Важ но е да се знае, че не всич ки от ри ца тел ни влия ния мо гат да бъ дат пре о до ля ни с ком-
пен са тор ни мер ки. За ме сто о би та ния с мно го дъл ги пе рио ди на ра зви тие, ефек тив ни ком пен-
са тор ни мер ки са прак ти че ски не въ змож ни. Та ки ва ме сто о би та ния са на при мер тор фи ща та, 
пе ще ри те и др. Необхо ди мо е да се из го тви списък с при род ни те да де но сти и усло вия, за ко и то 
са прак ти че ски не въ змож ни ком пен са тор ни мер ки, как то и списък на за стра ше ни те ви до ве. 
Ин ве сти то ри те и за ин те ре со ва ни те стра ни тряб ва да бъ дат уве до ме ни на въ змож но най-ра нен 
етап за слу ча и те, ко га то ком пен са тор ни мер ки са не въ змож ни.

Що се ка сае до ви да и об хва та на пред прие ти те ком пен са тор ни мер ки, те тряб ва на пъл но 
да ком пен си рат це лост та и функ цио нал ност та на еко ло гич на та мре жа На ту ра 2000. Мер ки те, 
ко и то се пред прие мат тряб ва на пъл но да ком пен си рат вся ко от ри ца тел но въ здей ствие вър ху 
ме сто о бит ния и ви до ве (мне ние на ЕК – EC2000). Пра ви ло е, че мер ки те тряб ва да функ ци о ни-
рат към мо мен та на въ зни ква не на от ри ца тел но то въ здей ствие. Из клю че ние са слу ча и те ко га то 
е до ка за но, че от ри ца тел но то въ здей ствие ще бъ де ком пен си ра но и при по-къс но при ла га не 
на мер ки.

Ком пен са тор ни те мер ки тряб ва да се из пол зват са мо ко га то е до ка за но, че не съ ще ству-
ват дру ги ал тер на ти ви или ко га то съ ще ству ват при чи ни за ре а ли за ция на пла на, про гра ма та, 
про ек та или ин ве сти цион но то пред ло же ние, ко и то са от пър во сте пе нен об ще ствен ин те рес. 
От го вор ност та по опре де ля не то им, кон тро ла на тях но то при ла га не и мо ни то рин га на ефек тив-
ност та им е на ком пе тент на та ин сти ту ция в ли це то на Ми ни стер ство на окол на та сре да и во ди те 
и не го ви те ре гио нал ни струк ту ри.

5.7. Ос нов ни об щи прин ци пи на пред ва ри тел на и спе ци фич на оцен ка: 

•  Вся ка пред ва ри тел на и съ щин ска оцен ка е ин ди ви ду а лен слу чай с фо кус вър ху пред ме-
та и це ли те на опаз ва не в съот вет на та за щи те на зо на. По то ва про це ду ра та ко рен но се 
раз ли ча ва от ОВОС.

•  Про це ду ра та на оцен ка на въ здей ствие то са ма по се бе си е спе ци фич на и за то ва тряб ва 
да се ос игу ри ка че стве но то й про веж да не. 

•  Про це ду ра та тряб ва да е ко рект на.
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•  В слу чай че план, про ект, про гра ма или ин ве сти цион но пред ло же ние тряб ва да бъ дат 
мо ди фи ци ра ни то ва тряб ва да ста не на въ змож но най-ра нен етап, най-доб ре пре ди 
за поч ва не на ад ми ни стра тив на про це ду ра за оцен ка.

•  Об щи те твър де ния и схе ма тич ност та тряб ва да се из бя гват.
•  По ста вя не то на стрикт ни пра го ве за оцен ка на въ здей ствие тряб ва да се из бягват.
•  Екс пер ти те, из върш ва щи оцен ка та, тряб ва да имат съот вет на та ква ли фи ка ция – в 

На ред ба та за оцен ка на съ вме сти мост та на пла но ве, про гра ми, про ек ти и ин ве сти цион-
ни пред ло же ния с пред ме та и це ли те на за щи те ни те зо ни са по со че ни съот вет ни те изис-
ква ния към екс пер ти те.

•  Тряб ва да се из пол зва ця ла та на лич на ин фор ма ция. Не пъл на та ин фор ма ция мо же на 
по-къ сен етап да съ зда де про бле ми, как то на ад ми ни стра ция та та ка и на ин ве сти то ра.

Схе ма 1. Пред ва ри тел на и съ щин ска оцен ка на въ здей ствие то

Про вер ка за до пу сти мост  

Про вер ка да ли ППП/ИП 
е ди рект но свър зан или необхо дим 
за упра вле ние то на зо на та

Предварителна оценка. 
(Оценка за степента на въздействие)

Значително отрицателно въздействие 
върху зоната ? Включително 
възможните кумулативни ефекти

Същинска оценка

Отрицателно въздействие върху 
цялостта на зоната 

ППП/ИП не трябва да бъде стартиран

ППП/ИП може да 
бъде стартиран

Правила за 
изключения
Чл. 6(4)

НЕ

ДА

ДА

ДА

няма

или
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5.8. Уве до мя ва не на Ев ро пей ска та ко ми сия при при ла га не на ком пен са тор ни мер ки

Съ глас но Ди рек ти ва за ме сто о би та ния та, Ев ро пей ска та ко ми сия тряб ва да бъ де уве до-
мя ва на от съот вет на та стра на-член ка за всич ки слу чаи, в ко и то се при ла гат мер ки це ля щи ком-
пен си ра не на зна чи тел но от ри ца тел но въ здей ствие вър ху ме сто о би та ния и ви до ве-пред мет на 
На ту ра 2000. В ня кои слу чаи се ис ка ней но то мне ние пре ди ком пен са тор ни те мер ки да бъ дат 
при ло же ни. Ето опи са ние на ня кои от въ змож ни те слу чаи: 

Ис ка не мне ние то на Ев ро пей ска та ко ми сия
Пре ди одоб ре ние на план, про гра ма, про ект или ин ве сти цион но пред ло же ние и ре а-

ли за ция та на ком пен са тор ни мер ки тряб ва да се по ис ка мне ние от стра на на Ев ро пей ска та 
ко ми сия, ко га то при о ри тет но ме сто о би та ния и/или ви до ве от при ло же ния та на Ди рек ти ва за 
ме сто о би та ния та ще бъ дат за сег на ти без да е на ли це при чи на свър за на с чо веш ко здра ве, 
граж дан ска за щи та или дру ги при чи ни от пър во сте пен на важ ност за окол на та сре да, а е на ли це 
дру га при чи на от пър во сте пе нен об ще ствен ин те рес.

Уве до мя ва не на Ев ро пей ска та ко ми сия
Ев ро пей ска та ко ми сия тряб ва да бъ де уве до ме на за ре а ли за ция та на план, про гра ма, 

про ект или ин ве сти цион но пред ло же ние, ко ето ще ока же от ри ца тел но въ здей ствие, как то и да и 
бъ де пред став ена пъл на ин фор ма ция за пред прие ти те ком пен са тор ни мер ки в слу ча и те ко га то:

•  Въ здей ствие то ня ма да за сег не по со че ни те за при о ри тет ни ме сто о би та ния и/или ви до-
ве от при ло же ния та на Ди рек ти ва за ме сто о би та ния та, но ще за сег не ме сто о би та ния и 
ви до ве вклю че ни в при ло же ния та. 

•  От ри ца тел ни те въ здей ствия вър ху при о ри тет ни ме сто о би та ния и/или ви до ве от при ло-
же ния та на Ди рек ти ва та за ме сто о би та ния та мо гат да бъ дат опра вда ни ка то необхо ди-
ми за ра ди  опаз ва не на чо веш ко то здра ве, граж дан ска за щи та или дру ги при чи ни от 
пър во сте пен на важ ност за окол на та сре да.

Спо ред Ди рек ти ва та за пти ци те ня ма ви до ве опре де ле ни ка то при о ри тет ни, за то ва при 
при ла га не на ком пен са тор ни мер ки в зо ни от На ту ра 2000, обя ве ни са мо по нея, ЕК са мо се 
уве до мя ва, а не се ис ка мне ние.  

Пър во сте пен ният об ще ствен ин те рес тряб ва да бъ де опра вдан, да бъ де из клю чи тел но 
ва жен, дъл гос ро чен и зна чи те лен. Той е свър зан в по ве че то слу чаи със си туа ции, в ко и то пла но-
ве, про гра ми, про ек ти или ин ве сти цион ни пред ло же ния са част от:

•  дей но сти или по ли ти ки свър за ни със за щи та на фун да мен тал ни чо веш ки цен но сти (здра-
ве, за щи та, окол на сре да);

•  фун да мен тал ни по ли ти ки на дър жа ва та;
•  ико но ми че ски или со циал ни дей но сти в пол за на об ще ство то.
В слу ча и те свър за ни с ико но ми че ски или со циал ни дей но сти, оказ ва щи зна чи тел но не га-

тив но въ здей ствие, Ев ро пей ска та ко ми сия е прие ма ла след ни те ар гу мен ти:
•  съ зда ва не на го лям брой ра бот ни ме ста;
•  ос игу ря ва не на ико но ми че ска кон ку рент но-спо соб ност на гло бал но и ре гио нал но 

ни во;
•  под по ма га не на тех но ло гич но то ра зви тие;
•  по доб ря ва не на ико но ми че ско то ра зви тие на ре гио нал но ни во;
•  съ зда ва не на еко ло гич ни ал тер на ти ви за транс порт.
Тряб ва да бъ дат пред ста ве ни до во ди, ко и то да убе дят Ев ро пей ска та ко ми сия, че:
•  Пред став ена та за одоб ре ние ал тер на ти ва е въ змож но най-ща дя ща за ме сто о би та ния та, 

ви до ве те и це лост та на мре жа та На ту ра 2000 и не съ ще ству ва дру га, коя то не би ока за-
ла от ри ца тел но въ здей ствие вър ху тях;
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•  При чи ни те от пър во сте пе нен об ще ствен ин те рес мо гат да се оце нят ка то по-зна чи тел ни 
от при род ни те да де но сти;

•  Пре движ да ни те ком пен са тор ни мер ки ще пре мах нат от ри ца тел но то въ здей ствие и ще 
ос игу рят це лост та на мре жа та На ту ра 2000.

В слу ча и те, ко га то са мо се уве до мя ва Ев ро пей ска та ко ми сия, ин фор ма ция за ком пен са-
тор ни те мер ки се пред ста вя след ка то е одоб ре на ре а ли за ция та на пла на, про гра ма та, про ек та 
или ин ве сти цион но то пред ло же ние. Ко га то оба че се изис ква мне ние то на Ев ро пей ска та ко ми-
сия, пре ди евен ту ал но то одоб ре ние на пла на, про гра ма та, про ек та или ин ве сти цион но пред-
ло же ние тряб ва да бъ де пред став ена и ин фор ма ция за пре дви де ни те ком пен са тор ни мер ки. 
Ин фор ма ция та за ком пен са тор ни те мер ки се пред ста вя в стан дар ти зи ран фор мат, за да ден от 
Ев ро пей ска та ко ми сия. Въ пре ки, че мне ние то на Ев ро пей ска та ко ми сия не е прав но об вър за но 
то не мо же да бъ де пре не брег на то, тъй ка то Ев ро пей ска та ко ми сия мо же да ини ци ира, ако е 
необхо ди мо, съот вет ни те прав ни дей ствия.

Схе ма 2. Пра ви ла за из клю че ния съ глас но член 6 (4) на Ди рек ти ва за ме сто о би та ния та при 
от ри ца тел но въ здей ствие вър ху за щи те на зо на и ней ни те ком по нен ти.

ППП/ИП може да бъде 
стартиран: Трябва да се 
вземат компенсаторни мерки

Оценка за наличие на
Алтернативни варианти

Оценка на компенсаторни мерки
В зоната има ли приоритетни 
видове и местообитания?

Има ли наличие на  причини от 
първостепенен обществен интерес?

ППП/ИП не трябва да бъде 
стартиран

Преработка на ППП/ИП 
съгласно алтернативите

Уведомяване на 
Комисията

няма

Има ли проблеми свързани 
с човешко здраве, сигурност 
или важни ползи за околната 
среда?

Има ли други причини 
от първостепенен 
обществен интерес

Мнение на 
Комисията

няма

няма

има

има

има няма

има
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6. Мо ни то ринг и до клад ва не 

Ди рек ти ва за ме сто о би та ния та и Ди рек ти ва за пти ци те на Ев ро пей ския съ юз  съ дър жат 
пър ви те за ко но во опре де ле ни за дъл же ния за мо ни то ринг и до клад ва не при опаз ва не то на при-
ро да та на ев ро пей ско ни во. Мо ни то рин гът и до клад ва не то ка то мо дер ни ин стру мен ти за при ла-
га не на ди рек ти ви те, не са мо ос игу ря ват фи нан со ва ефек тив ност, но са и необхо ди мо усло вие 
за доб ро и гъ вка во упра вле ние на на цио нал но ни во и на ни во зо на На ту ра 2000. Мо ни то рин гът 
и до клад ва не то са не де ли ма част от упра вле ние то на био ло гич но то раз но об ра зие в Ев ро па.   

6.1. Мо ни то ринг

За дъл же ния та на стра ни те-член ки за мо ни то ринг ид ват ди рект но от чл. 11 на Ди рек ти ва та 
за ме сто о би та ния та. Изис ква не то е мо ни то рин гът  да включ ва всич ки ви до ве и ме сто о би та ния 
от ин те рес за Об щност та, вклю че ни в При ло же ния I, II, IV и V. Спе циал но вни ма ние тряб ва да 
се от де ля на при о ри тет ни те ви до ве и при род ни ме сто о би та ния. Ос нов на та цел на мо ни то рин га 
е оцен ка та на бла го при ят ния при ро до за щи тен ста тус на съот вет ни те ви до ве и ме сто о би та ния. 
Член 14 по ста но вя ва спе циал ни за дъл же ния за мо ни то ринг на ви до ве те от При ло же ние V. 
Съ глас но чл. 17 ре зул та ти те от мо ни то рин га тряб ва да бъ дат вклю че ни в на цио нал ния до клад, 
та ка че от чи та не то да след ва 6 го ди шен пе риод. В за клю че ние чл. 11 и чл. 18 по ста вят за дъл же-
ние то за раз ра бо тва не на под хо дя щи ме то ди за мо ни то ринг. Про стран стве на ос но ва за от чи та-
не то на ре зул та ти те от мо ни то рин га е био гео граф ския ре гион. Вся ка дър жа ва-член ка тряб ва 
да ос игу ри оцен ка за ви до ве те и ха би та ти те за все ки био гео граф ски ре гион. Об ща оцен ка на 
на цио нал но ни во не се изис ква. 

6.2. На цио на лен до клад

Пъ лен на цио на лен до клад, включ ващ ос нов ни те ре зул та ти от мо ни то рин га се изис ква 
спо ред Ди рек ти ва та за пти ци те (чл. 12) на все ки 3 го ди ни и спо ред Ди рек ти ва та за ме сто о би-
та ния та (чл. 17) на все ки 6 го ди ни. Той тряб ва да включ ва ин фор ма ция об що за при ла га не то 
на ди рек ти ви те: опре де ля не на зо ни те по НА ТУ РА 2000, упра вле ние, при ро до за щит ни мер ки, 
на ру ша ва не съ стоя ние то на ме сто о би та ния та, мер ки по член 6, фи нан си ра не, ця лост на мре жа-
та, си сте ма за на блю де ние, мер ки за опаз ва не на ви до ве те и дру ги необхо ди ми под кре пя щи 
мер ки. На цио нал ни те до кла ди тряб ва да да дат по дроб на оцен ка на при ро до за щит ния ста тус на 
ни во био гео граф ски ре гион в дър жа ва та-член ка за все ки от де лен вид и ме сто о би та ние вклю че-
ни в спи съ ци те от При ло же ния I, II, IV и V. То ва изис ква при ла га не на си сте ма за мо ни то ринг и 
в те ри то ри и те из вън за щи те ни те зо ни от мре жа та НА ТУ РА 2000 (Ди рек ти ва за ме сто о би та ния та, 
чл. 11). Кри те ри и те за оцен ка на ме сто о би та ния та, ко и то се изис кват в до кла да са: раз про стра-
не ние, об ща площ, спе ци фич ни струк ту ра и функ ции и ха рак тер ни ви до ве и бъ де щи прог но зи. 
Кри те ри и те за ви до ве те са: раз про стра не ние, брой, под хо дя щи ме сто о би та ния, прог но зи за 
бъ де ще то на ви да.

До клад се изис ква и за слу ча и те на нак ър ня ва не на ре жи ма на за щи та на ви до ве те за 
пти ци те вся ка го ди на (Ди рек ти ва за пти ци те, чл. 9 (3)) и за ви до ве те от При ло же ние IV на Ди рек-
ти ва за ме сто о би та ния та (чл. 16) на все ки 2 го ди ни.

Изис ква се съ що на все ки 6 го ди ни да се об но вя ва ин фор ма ция та в Стан дарт ния фор му-
ляр за на би ра не на дан ни за вся ка зо на.
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7.  Пла но ве за упра вле ние на зо ни те от мре жа та НА ТУ РА 2000

7.1. При ро до за щи тен ста тус 

Ос нов на та цел на Ди рек ти ва та за ме сто о би та ния та е да ос игу ри и под дър жа бла го прия тен 
при ро до за щи тен ста тус (БПС, чл. 1) на всич ки ви до ве и ме сто о би та ния от ин те рес за Об щност-
та. При ро до за щит ният ста тус тряб ва да бъ де оце нен на ба за та на еко ло гич ни те изис ква ния на 
ме сто о би та ния та и ви до ве те за все ки от тях по от дел но. 

При ро до за щит ният ста тус за ме сто о би та ния та се опре де ля ка то сбор от въ здей ствия влия-
е щи вър ху ме сто о би та ние то, не го ви те ха рак тер ни ви до ве, раз про стра не ние и за е ма на площ в 
дъл гос ро чен план, как то и не го ви те струк ту ра и функ ции. За ви до ве те ста ту са се опре де ля от 
фак то ри те въ здей ства щи вър ху ин ди ви ди те и по пу ла ции те на ви да, не го во то раз про стра не ние 
и на ли чие то на до статъ чни по раз мер ме сто о би та ния, ко и то да ос игу ря ват съ ще ству ва не то на 
ви да. При опре де ля не на при ро до за щит ния ста тус на ви до ве те се взи ма пре двид це лият жиз-
нен цик ъл и изис ква ния та към ме сто о би та ния та за все ки от ета пи те на ра зви тие (на при мер 
при ле пи те се нуж даят от ме ста за хи бер на ция, раз мно жи тел ни ме ста, лов ни те ри то рии).

Опре де ля не то на при ро до за щит ния ста тус е необхо ди мо усло вие за опре де ля не на кон-
сер ва цион ни те це ли за да де но НА ТУ РА 2000 мя сто и от там за всич ки дей но сти по упра вле ние то 
на мя сто то, ре ше ния за въз ста но вя ва не, под дър жа не и ра зви тие, мо ни то ринг, от чи та не и ак ту-
а ли зи ра не на стан дарт ни те фор му ля ри за на би ра не на дан ни. Оцен ка та на при ро до за щит ния 
ста тус се из пол зва как то на ни во кон крет но мя сто от мре жа та НА ТУ РА 2000, та ка и на на цио нал-
но ни во. Ин фор ма ция за две те ни ва на оцен ка е необхо ди ма за пла ни ра не на упра вле ние то и 
из го твя не на Пла но ве те за упра вле ние на за щи те ни те зо ни. 

Та бли ца 2. Срав не ние на оцен ка та на при ро до за щит ния ста тус на ни во зо на от На ту ра 2000 и 
на цио нал но ни во.

Природозащитен статус На ниво НАТУРА 2000 място Национално ниво
Критерии за местообитания – разпространение

площ територия
представителност –
защита
(структура, функции, 
възможности за 
възстановяване)

специфични структура и 
функции (вкл. характерни 
видове)

– прогнози за бъдещо 
състояние и развитие

обща оценка за мястото обща оценка за страната
Критерии за видове изолация разпространение

брой брой
защита (местообитание 
на вида, възможности за 
възстановяване)

местообитание на вида

– прогнози за бъдещо 
състояние и развитие

обща оценка за мястото обща оценка за страната
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Степени на оценка А -отличен зелен - благоприятно
В - добър оранжев – неблагоприятно, 

незадоволително
С – задоволителен (среден до 
нисък)

червен – неблагоприятно, 
лошо

Система за оценка критериите и стойностите се 
разработват от всяка страна 
членка за съответния регион

матрици за оценка, 
включващи критерии и 
стойности са определени на 
ниво ЕС

В та бли ца та по-до лу е по со чен при мер за оцен ка на при ро до за щит ния ста тус на ме сто о-
би та ние 6520 Пла нин ски се но кос ни ли ва ди съ глас но си сте ма та раз ра бо те на в Гер ма ния. Стой-
но сти те в bold тряб ва да бъ дат до пъл ни тел но адап ти ра ни, за да от го ва рят на спе ци фич ни те 
ре гио нал ни усло вия т.к. съ ще ству ват зна чи тел ни раз ли ки меж ду ре гио ни те по от но ше ние на 
броя ви до ве и спе ци фич ни ком би на ции на ха рак тер ни те ви до ве, ко ето за ся га съ що струк ту ра-
та и функ ци и те на ме сто о би та ние то (мо гат да бъ дат пол зва ни как то по зи тив ни та ка и не га тив ни 
ин ди ка то ри). В то зи слу чай включ ва не то на ин ди ка то ри свър за ни с фау на та е сче те но за не за-
дъл жи тел но и мо же да бъ де ре ше но и раз ра бо те но за все ки от де лен ре гион.  

Природозащитен 
статус

А -от ли чен В – до бър С – за до во ли те лен 
(сре ден до нисък)

Пълнота 
(съхраненост)
на характерната 
структура

Преобладават 
ниските треви, 
богато разнотревие 
(% покритие)
Основно богато: 
> 40% разнотревие
Основно бедно: 
> 30% разнотревие
Естествените 
структура и 
изменчивост 
съществуват

Ниските треви са 
чести, броят видове 
в разнотревието 
намален
(% покритие)
Основно богато: > 30-
40% разнотревие
Основно бедно: > 15- 
30% разнотревие
Естествените 
структура и 
изменчивост са 
намалени и нарушени

Преобладават високи 
треви, беден видов 
състав.
Основно богато:
< 30% разнотревие
Основно бедно: 
< 15% разнотревие
Естествените 
структура и 
изменчивост липсват

Пълнота на 
характерния видов 
състав
(оценка на 
състоянието чрез 
индикаторни видове)

Характерни видове:
Astrantia major,Agrostis capillaris,Festuca rubra, Campanulla glomera-
ta, Crocus veluchensis
+ видове специфични за отделните региони

Характерни видове: 
> 15
Поне 6 често срещани 
индикатора за бедни 
почви

Характерни видове: 
8-14
Поне 3 често срещани 
индикатора за бедни 
почви

Характерни видове: 
< 8
индикатори за бедни 
почви се срещат 
рядко
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Негативни 
въздействия
(възможности за 
възстановяване)

не се наблюдават нетипични видови 
групи се срещат 
с малка честота 
напр. индикатори 
за еутрофикация, 
рудерализация, 
плевели (< 5%)

нетипични видови 
групи се срещат 
с голяма честота 
напр. индикатори 
за еутрофикация, 
рудерализация, 
плевели (> 5%)

7.2. При ро до за щит ни це ли

По ста вя не то на це ли за по сти га не на же ла ни усло вия е пър ва та стъп ка в про це са на осъ-
ще ствя ва не на про гра ма та НА ТУ РА 2000. Как то со циал ни те и ико но ми че ски те, та ка и при ро-
до за щит ни те це ли по соч ват то ва, ко ето ис ка ме да по стиг нем. Те по ста вят ос но ва та на всич ки 
дей но сти за тях но то осъ ще ствя ва не – от ак тив ни мер ки за ра зви тие и по доб ре ние на да де ни 
усло вия, до стро ги заб ра ни.

При ро до за щит ни те це ли имат след на та важ на ро ля: 
–  Имат клю чо ва ро ля при оцен ка на по сле ди ци те вър ху да де на та зо на съ глас но чл. 6 на 

Ди рек ти ва за ме сто о би та ния та. 
–  Опре де лят ос но ва та при оцен ка на въ змо жен не га ти вен ефект от кон крет ни пла но ве и 

про гра ми. 
При ро до за щит ни це ли след ва да бъ дат опре де ле ни за след ни те ме сто о би та ния и ви до ве 

със зна чи тел но при съ ствие в кон крет на та зо на, за коя то се раз ра бо тва План за упра вле ние: 
–  ме сто о би та ния та от При ло же ние I и ви до ве те от При ло же ние II (вклю чи тел но тех ни те 

ме сто о би та ния) от  Ди рек ти ва та за ме сто о би та ния та;
–  ти пич ни ви до ве и съоб ще ства в да де но ме сто о би та ние, ко и то до при на сят за не го вия 

при ро до за щи тен ста тус (не е необхо ди мо да са не пре мен но вклю че ни в при ло же ния та 
на две те ди рек ти ви);

–  ви до ве пти ци от При ло же ние I, как то и ми гри ра щи те ви до ве пти ци съ глас но чл. 4 (2) от 
Ди рек ти ва та за пти ци те, вклю чи тел но тех ни те ме сто о би та ния. 

При ро до за щит ни те це ли тряб ва да бъ дат опре де ле ни от от го вор ни те ин сти ту ции с уча стие то 
на екс пер ти или ця ла та за да ча за опре де ля не на це ли те след ва да бъ де въ зло же на на вън шни 
екс пер ти. От го вор ни те ин сти ту ции са из ця ло от го вор ни за опре де ля не то на при ро до за щит ни те 
це ли и пу бли ку ва не то им  в на ред би.  

Спе циал но вни ма ние тряб ва да се обър не на фор му ли ров ка та при опре де ля не на при ро-
до за щит ни те це ли. Ос нов на та цел на Ди рек ти ва та за ме сто о би та ния та „да ос игу ри и под дър жа 
бла го прия тен при ро до за щи тен ста тус на ви до ве те и ме сто о би тя ния та“ в ня кои слу чаи зву чи 
твър де об що. Мно го при ро до за щит ни це ли са фор му ли ра ни по то зи на чин, ко ето во ди до раз-
лич ни ин тер пре та ции и не ви на ги пра вил но раз би ра не на точ но то им зна че ние. По ста вя не то на 
по-об щи це ли е пре дим ство в слу ча и те, ко га то про це си те в зо ни те от НА ТУ РА 2000 се ха рак те-
ри зи рат с го ля ма ди на ми ка. По-ши ро ко то де фи ни ра не на це ли те да ва въ змож ност в слу чая за 
по-го ля ма сво бо да и гъ вка вост при прак ти че ско то им осъ ще ствя ва не. В то зи слу чай оба че кон-
крет ни те при чи ни и нуж да от за щи та свър за ни с кон крет но то мя сто не са яс ни. При опре де ля не 
на це ли те ви на ги тряб ва да се тър си ба ланс меж ду по-об щи те и по-кон крет ни фор му ли ров ки. 
За фор му ли ров ки те мо же да се след ва след ния мо дел: тър сен ефект (под дър жа не, въз ста но вя-
ва не, т.н.); обект на въ здей ствие (вид, ме сто о би та ние, част от зо на та); ха рак те ри сти ки (па ра ме-
три те ко и то, най-доб ре по каз ват съ стоя ние то на обек та); це ле ви стой но сти (по въ змож ност в 
ци фри за всич ки необхо ди ми ха рак те ри сти ки); мя сто на при ло же ние; вре ме ви рам ки (крат кос-
роч но, сред но сроч но или дъл гос роч но до сти га не на цел та).

При ро до за щит ни те це ли тряб ва да се фор му ли рат, та ка че да имат по зи тив но зву че не, за 
да съ зда ват мо ти ва ция за из пъл не ние, да по пу ля ри зи рат и прив ли чат под кре па та на ши ро ка та 
об ще стве ност и за ин те ре со ва ни те стра ни. Вся ка не га тив на фор му ли ров ка има по зи тив но то 
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си съот вет ствие. В та бли ца та са да де ни при ме ри за про мя на на фор му ли ров ка та на це ли те от 
не га тив ни в по зи тив ни.  

Та бли ца 3. При ме ри за про мя на на фор му ли ров ка та на при ро до за щит ни те це ли от не га тив ни 
в по зи тив ни.  

Негативна формулировка Позитивна формулировка
предотвратяване на залесяването поддържане на тревната растителност в 

цялата територия
намаляване на шума и безпокойството осигуряване на спокойствие и тишина в 

районите за размножаване през цялата 
година

предотвратяване промени в зоната поддържане на естествените условия на 
зоната (състав и структура на почвата, воден 
баланс и др.)

забрана за изваждането на мъртвата 
дървесина

поддържане на характерното количество 
мъртва дървесина в системата както стояща, 
така и лежаща

предотвратяването на загубата на територия поддържане на местообитанията в 
техните реални граници и характер на 
разпространение

При опре де ля не на при ро до за щит ни те це ли тряб ва да се пра ви раз гра ни че ние меж ду 
це ли и мер ки. При на ли чие на фор му ли ра ни мер ки вме сто це ли тряб ва да се опре де ли ис тин-
ски обект на въ здей ствие, ха рак те ри сти ки и тър сен ефект. В та бли ца та са по со че ни при ме ри за 
фор му ли ров ки на мер ки и це ли.

Та бли ца 4. Срав не ние меж ду фор му ли ра не на при ро до за щит ни мер ки и це ли

Мерки Цели
контрол на незаконния улов на птици поддържане на минимум 50 размножаващи 

се двойки от вида Х
паша или косене в местообитанието поддържане на тревната растителност
предотвратяване промени в зоната поддържане на естествените условия на 

зоната (състав и структура на почвата, воден 
баланс и др.)

регулиране броя на лодките с посетители по 
време на размножителния период

поддържане на определен сегмент от реката 
без безпокоене на птиците по време на 
размножителния период

премахване на праговете по реките възстановяване и поддържане на 
непрекъснатостта на водния поток

Спе ци фич ни те кон крет ни при ро до за щит ни це ли тряб ва да се опре де лят кол ко то е 
въ змож но по-ско ро, за да мо гат да бъ дат из пол зва ни при оцен ка на въ здей ствие то вър ху зо ни-
те от НА ТУ РА 2000.



23

7.3. При ро до за щит ни мер ки

При ро до за щит ни те мер ки в ком би на ция с при ро до за щит ни те це ли фор ми рат ос нов на та 
част от упра вле ние то на зо ни те по НА ТУ РА 2000, как то и на ре ал но то опаз ва не на ви до ве те на 
на цио нал но и био гео граф ско ни во. Съ ще стве но то за осъ ще ствя ва не то на при ро до за щит ни те 
ди рек ти ви на ЕС е пла ни ра не то, при ла га не то и мо ни то рин га на необхо ди ми те при ро до за щит ни 
мер ки.

Съ глас но чл. 6 (1) на Ди рек ти ва та за ме сто о би та ния та стра ни те член ки са за дъл же ни да 
при ла гат под хо дя щи при ро до за щит ни мер ки, с цел под дър жа не и въз ста но вя ва не на бла го при-
ят ния при ро до за щи тен ста тус на ви до ве те и при род ни те ме сто о би та ния от ин те рес за Об щност-
та, как то и да пред ста вят ре зул та ти те от тях.  Изис ква ния та на Ди рек ти ва та за ме сто о би та ния та 
са след ни те: 

–  да се прие мат и при ла гат под хо дя щи при ро до за щит ни мер ки и да се пред ста вят ре зул-
та ти те от тях;

–  вся ка стра на член ка ре ша ва как ви мер ки ще при ла га – за ко но ви, ад ми ни стра тив ни или 
до го вор ни;

–  одоб ре ни те за при ла га не мер ки тряб ва да от чи тат ико но ми че ски те, со циал ни те и 
ку лтур ни те изис ква ния и ре гио нал ни те и мест ни особености; 

–  раз ра бо тва не то на пла но ве за упра вле ние на зо ни те от НА ТУ РА 2000 не са за дъл жи тел-
ни, но се пре по ръч ва;

–  необхо ди ми те при ро до за щит ни мер ки след ва да се при ла гат съоб раз но с опре де ле ни те 
при ро до за щит ни це ли;

–  стра ни те член ки под го твят до клад за при ла га не то на мер ки те взе ти по Ди рек ти вата за 
ме сто о би та ния та, кой то тряб ва да включ ва  ин фор ма ция за при ро до за щит ни те мер ки 
изис ква ни съ глас но чл. 6 (1).

Изис ква ния та на чл. 6 (1) от Ди рек ти ва за ме сто о би та ния та от го ва рят на чл. 3 от Ди рек ти-
ва та за пти ци те. Член 3 изис ква стра ни те член ки да ос игу рят мер ки за опаз ва не или въз ста но-
вя ва не на ме сто о би та ния та на ди ви те ви до ве пти ци на ця ла та те ри то рия на ЕС. При прак ти че-
ско то пла ни ра не и при ла га не на при ро до за щит ни мер ки се пре по ръч ва изис ква ния та по две те 
ди рек ти ви да се раз глеж дат и при ла гат съ вме стно. 

От го вор ност за при ла га не то на мер ки те имат съот вет ни те ин сти ту ции във вся ка стра-
на-член ка. В Бъл га рия от го вор на та ин сти ту ция е МОСВ и ре гио нал ни те му струк ту ри. Те имат 
пра во то да ре шат как ви при ро до за щит ни мер ки ре ал но да при ло жат, важ но то е те да са на со че-
ни към по сти га не и да ко рес пон ди рат с при ро до за щит ни те це ли. 

Ка то пра ви ло при ро до за щит ни те мер ки се осъ ще ствя ват на ба за та на до го во ри и/или 
за ко но ви изис ква ния под фор ма та на заб ра ни и за дъл же ния. Мно го стра ни-член ки пред по чи-
тат да въ ве дат до го вор ни от но ше ния осо бе но в сфе ра та на зе ме де лие то и гор ско то сто пан ство, 
не на по след но мя сто за що то то зи под ход уве ли ча ва прие ма не то на мер ки те от стра на на пол-
зва те ли те и соб стве ни ци те на го ри и зе ми. 

Пол зва те ли те по лу ча ват ком пен са ции за смет ка на на ма ля ва не на тех ни те при хо ди или 
по ра ди ре а ли зи ра ни раз хо ди при при ла га не то на при ро до за щит ни те мер ки. Ком пен са ции те в 
мно го стра ни са са мо ди рект ни пла ща ния на соб стве ни ци те и пол зва те ли те, но има въ ве де ни 
и дру ги ин стру мен ти ка то на при мер по-из год ни усло вия за за е ми, пра ва за пол зва не на дру ги 
зе ми в за мя на на вклю че ни те в НА ТУ РА 2000, спе ци фич ни бла го при ят ни усло вия за на е ма не 
на ра бот ни ци и др.

В по ве че то слу чаи за по сти га не на кон крет на при ро до за щит на цел мо гат да бъ дат при ло-
же ни раз но об раз ни мер ки. При под го тов ка на при ро до за щит ни мер ки за да де на зо на от НА ТУ-
РА 2000 е доб ре да се раз ра бо ти въ змож но най-ши рок списък от мер ки. Ето един кон кре тен 
под ход за из бор на мер ки:

–  съ би ра не и из бро ява не на въ змож ни те мер ки – из го твя се списък с всич ки мер ки под хо-
дя щи за опаз ва не и под дър жа не на кон крет ни те ви до ве и ме сто о би та ния, ка то се имат 
пре двид и въ змож но сти за до пъл ва не с но ви идеи;
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–  из бро яват се и мер ки те, ко и то не са под хо дя щи;
–  по дреж дат се под хо дя щи те мер ки по сте пен на при ло жи мост и съот вет ствие с про бле ма.
След ка то се из бе рат най-под хо дя щи те мер ки за да де на зо на, те тряб ва да бъ дат пред ста-

ве ни та ка, че да ос игу рят въ змож ност за прак ти че ско то им осъ ще ствя ва не и кон трол. За по сти-
га не на то ва в мно го слу чаи се при ла га раз ра бо тва не на план за дей ствие.
Спе циал но вни ма ние тряб ва да се обър не и на на чи ни те за оцен ка на ре зул та ти те. Дей но сти те 
по мо ни то ринг и кон трол са мно го по-ефек тив ни и по-ев ти ни ако се при ла гат в дъл гос ро чен 
план. Мо ни то рин гът спо ма га про бле ми те да бъ дат  уста но ве ни на вре ме и да се взе мат дей-
ствия по от стра ня ва не то им. 

7.4. Необхо ди мост от при ла га не на дей но сти свър за ни с упра вле ние то на зо ни те

Ва жна част от упра вле ние то е взи ма не то на ре ше ние да ли е нуж но при ла га не то на дей-
но сти, как ви тряб ва да бъ дат те и ко га и къ де да се при ло жат. Ако на лич ни те чо веш ки, ад ми-
ни стра тив ни и фи нан со ви ре сур си са огра ни че ни, за ре ша ва не то на те зи въ про си тряб ва да 
бъ дат из бра ни при о ри те ти. В так ъв слу чай ана лизът и оцен ка та на необхо ди мост та от при ла га-
не на дей но сти са мно го по лез ни. Кол ко то по-доб ре зна ем, кои мер ки тряб ва да бъ дат спеш но 
пред прие ти за по сти га не на при ро до за щит ни те це ли, тол ко ва по-ус пеш но ще е  упра вле ние то 
на зо ни те от НА ТУ РА 2000. Обос но ва ни те пред ло же ния за необхо ди мост та от при ла га не на 
дей но сти са важ ни и ка то доб ра ос но ва за взе ма не на по ли ти че ски ре ше ния за ос игу ря ва не и 
от пу ска не на необхо ди ми те ре сур си. 

Ко га то на бе ля за ни те це ли за под дър жа не и въз ста но вя ва не на бла го при ят ния при ро до-
за щи тен ста тус на ви до ве те и ме сто о би та ния та не са из пъл не ни тряб ва да се  пред прие мат 
дей ствия. Не се на ла га при ла га не на не за бав ни дей ствия, ко га то при ро до за щит ният ста тус на 
ви до ве те и ме сто о би та ния та е бла го прия тен и всич ки це ли за опаз ва не и под дър жа не са из пъл-
не ни и под си гу ре ни.

За ме сто о би та ния включ ва щи  ли ва ди, на при мер е необхо ди мо под дър жа не то на ек стен-
зив но зе ме дел ско пол зва не, ко ето е ос игу ре но в дъл гос ро чен план от до го во ри с пол зва те ли те 
и соб стве ни ци те на зе ми. При ро до за щит ни те це ли, за ся га щи опаз ва не площ та на ме сто о би та-
ние то, струк ту ра та на ра сти тел ност та, ви до во то раз но об ра зие, на чи на на раз про стра не ние и 
т.н. се из пъл ня ват. В то зи слу чай ня ма необхо ди мост от при ла га не на не за бав ни при ро до за щит-
ни дей ствия.

Необхо ди мост от пред прие ма не на дей ствия мо же да въ зни кне са мо в слу чай, че се пред-
прие мат дей но сти в ра йо на, ко и то би ха въз пре пят ства ли по сти га не то на при ро до за щит ни те 
це ли или ко га то ве че се на блю да ва не га тив ния ефект от та ки ва пла но ве и дей но сти. В гор ният 
при мер за упра вле ние то на ли ва ди в зо на от НА ТУ РА 2000, необхо ди мост от пред прие ма не на 
дей ствия ще има ако въ пре ки пла ща не то на ком пен са ции за ос игу ря ва не на при ро до за щит ни 
дей но сти, ек стен зив ни те зе ме дел ски прак ти ки не се по дър жат от пол зва те ли те в ця ла та те ри то-
рия на ме сто о би та ние то и има опас ност от ра зо ра ва не, на при мер. Та зи си туа ция пред ста вля ва 
пре ду преж де ние да се об съ ди и ре ши на вре ме как да бъ дат ми ни ми зи ра ни или пре дот вра те ни 
оча ква ни те не га тив ни въ здей ствия.

По ви ше на необхо ди мост от при ла га не на дей но сти съ ще ству ва ко га то:
–  има про мя на в об що то съ стоя ние на зо на та, коя то мо же да до ве де до вло ша ва не на 

бла го при ят ния кон сер ва цио нен ста тус;
–  вло ша ва не то на съ стоя ние то в мо мен та е мал ко, но бър зо се за дъл бо ча ва;
–  вло ша ва не то на съ стоя ние то в мо мен та е мал ко, но про ме ни те, до ко и то во ди са необра-

ти ми;
–  ин тен зив ност та на про це са на вло ша ва не на усло вия та е го ля ма и не га тив ния ефект се 

про явя ва мно го бър зо.
В слу ча и те ко га то не се на блю да ва вло ша ва не на бла го при ят но то съ стоя ние, нуж да та от 

дей ствия се опре де ля са мо от раз ли ка та меж ду при ро до за щит ни те це ли и сте пен та на тях но то 
из пъл не ние. Кол ко то е по-го ля ма раз ли ка та меж ду же ла но то и ре ал но то съ стоя ние, тол ко ва 
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по-спеш на е нуж да та от пред прие ма не на дей ствия. На крат ко, ако сте пен та на по сти га не на 
це ли те на ма ля ва, необхо ди мост та от при ла га не на дей но сти на ра ства про пор цио нал но. В слу-
чаи, ко га то се стиг не до необхо ди мост от при ла га не на мер ки, тряб ва да се об ръ ща вни ма ние 
пър во на при о ри тет ни те при ро до за щит ни це ли. 

7.5.   Съобразяване на плановете за управление на зоните по НАТУРА 2000 със социално-
икономическите условия 

Директивата за местообитанията изисква съобразяване и със социално икономическите 
условия при изготвяне на плановете за управление на зоните по НАТУРА 2000. Член 2 (3) 
постановява че 

”
мерките, взети въз основа на настоящата директива,  отчитат икономическите, 

социални и културни изисквания и регионални и местни характеристики.“
Икономически дейности като лов, земеделие, туризъм и много други са разрешени в 

защитените зони по НАТУРА 2000, но само и доколкото не са в конфликт с природозащитните 
цели на конкретната зона. За Зоните от значение за общността (зони за местообитанията) член 
6 (1) от Директивата изисква страните-членки да вземат подходящи природозащитни мерки: 

”
За Зоните под специална защита държавите-членки трябва да определят необходими мерки, 

включващи, при нужда подходящи планове за управление, специално изработени за зоните или 
интегрирани в други планове за развитие и подходящи законово установени, административни 
или договорни мерки, които да отговарят на екологичните изисквания на типовете природни 
местообитания от Приложение I и видове от Приложение II, представени в зоните.“ 

Мерките служат за постигане на основната цел на Директивата за поддържане и 
възстановяване на благоприятния природозащитен статус на всички видове и местообитания 
от интерес за Общността и следва да вземат под внимание социално-икономическите условия 
съгласно чл. 2 (3), като осигурят, че те не са в конфликт с природозащитните цели на зоните. 
Съобразяването със социално-икономическите условия е същностна част от Директивата за 
местообитанията, но трябва да се има предвид, че при самото определяне на зоните и техните 
граници икономическите, социалните и културните изисквания не се вземат в предвид и не 
оказват влияние за избора на местата. 

Икономическите условия са от първостепенна значимост при управлението на зоните, тъй 
като голяма част от защитените зони пряко или непряко зависят от селскостопанските дейности 
(например тревните местообитания). Управлението на зоните трябва да осигури подходящо 
ползване на ресурсите, което обикновено се постига чрез въвеждане на договорни отношения. 
Договорите са най-лесният начин да се вземат предвид икономическите условия. От една 
страна има изисквания касаещи природоопазването (например косене два пъти годишно), а от 
друга е финансовата компенсация, която трябва да съответства на икономическите условия. 

Плановете за управление са инструмента за обединяване на икономическите интереси 
и природозащитните цели на защитените зони. Изготвянето на план за управление позволява 
заинтересованите страни да се включат в планирането и управлението на зоните още в 
началото. Това допринася за повишаване на подкрепата за НАТУРА 2000 от страна на местните 
общности. Отчитането на икономически условия в плановете за управление на зоните също 
спомага да се повиши доверието към него и неговата оперативност. Приходите от ползването 
на земята са от значение при управление на природозащитните дейности на дадена защитена 
територия. 

Голяма част от земеделските дейности са често незаменими и дори трябва да се 
поощряват за постигане опазването на конкретни видове и местообитания. Примерите 
за това са планинските сенокосни ливади, поляни и сухи тревни съобщества и др., където 
преустановяването на традиционното екстензивно ползване води до промени във видовия 
състав и структурата на растителността. 

В плановете за управление на зоните по НАТУРА 2000 могат да бъдат разгледани следните 
общи социално-икономически въпроси:

–  ползване на земята в миналото;
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–  управление и настоящо ползване: земеделие, горско стопанство, лов, риболов, туризъм 
и др.;

–  въпроси свързани със собствеността на земята; 
–  заинтересовани страни;
–  регионално развитие;
–  корпоративни структури и заетост;
–  структура на населението;
–  икономическо развитие на зоната;
–  проекти за развитие и инфраструктура;
–  икономически, социални и политически прогнози и тенденции.
При разработване на план за управление на защитена зона е препоръчително да не 

се прави общ анализ на регионалната социално-икономическа ситуация, а да се определят 
конкретните връзки и условия свързани с опазването на местообитанията и видовете на 
даденото място. Добре би било да се изясни доколко планът за управление може да бъде 
интегриран в други планове за развитие, съгласно изискванията на чл. 6 (1), така че да се 
постигне по-добро съчетаване на целите в региона.

7.6. Работа със заинтересованите страни и информиране на обществеността

МОСВ и МЗП са задължени да обезпечават провеждането на информационни кампании 
в процеса на подготовка на документациите за и преди обявяването на местата за  защитени 
зони, съгласно Чл. 9. от Закона за биологичното разнообразие. До началото на 2008 година  
това обаче, не бе направено или поне не в достатъчна степен. Затова ползвателите на земи, 
които са или предстои да влязат в очертанията на НАТУРА 2000, не са запознати с поетите 
от България ангажименти, с ползите и задълженията произтичащи от привеждането на 
българското природозащитно законодателство в съответствие с европейското. Повечето от тях 
не знаят, че включването на територии в мрежата в повечето случаи води до увеличаване на 
възможностите за развитие на поминък чрез устойчиво ползване на природните ресурси, както 
и че са предвидени компенсации от фондовете на ЕС. 

Местата, които биват включени в мрежата, обхващат земи с различна собственост – 
държавни, общински и частни. Множество собственици на земи в тях са заинтересована страна 
в процеса на изграждане и поддържане на мрежата. Плановете за управление ще определят 
специфични изисквания за начините и методите за управление на земите в местата. Важно 
е всички заинтересовани страни да се включат навреме в тяхното разработване, за да се 
гарантира подкрепата им при изпълнението на Плановете. 

По време на определянето и проучването на местата, специализираните екипи бяха 
натоварени с голяма по обем, прецизна и срочна работа и нямаха възможност да провеждат 
целенасочено, систематично и професионално информиране на обществеността. Информацията 
оставаше до голяма степен в рамките на природозащитни институции и организации или в 
рамките на други, свързани с управлението на частната и държавна поземлена собственост. До 
сега обществото получаваше откъслечна и недостатъчна информация. Липсва целенасочена 
и последователна дейност за: изграждане на разбиране за ценността на биологичното 
разнообразие съхранено у нас; формирането на положителна нагласа за неговото опазване. 
Остава недооценен големият принос, който страната ни ще направи към европейското природно 
наследство и мрежата от защитени зони НАТУРА 2000 с приемането ни в ЕС. Като пример трябва 
да ни послужи масираната, европейска информационна кампания, която проведе Унгария при 
влизането си в ЕС, за да докаже на «по-старите» европейци огромния си принос от съхранено 
природно наследство за континента. 

Ето защо е толкова важно  заинтересованите страни и обществеността като цяло да бъдат 
информирани за местата по НАТУРА (местоположение, големина, природни богатства), за 
целите на създаване на мрежата, изискванията към управлението на земите и възможностите 
и предимствата, които НАТУРА 2000 предоставя. 
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От изключителна важност е информацията да  стигне до хората чрез добре планирани 
и професионално проведени кампании. Това ще предотврати появата на недоверие и 
впоследствие негативни очаквания. Ще бъдат избегнати и/или намалени евентуални негативни 
реакции против разработването и изпълнението на Плановете за управление на местата и към 
мрежата като цяло. Подобни реакции по време на обявяването на местата бяха вследствие 
на слаба информационна култура и/или пълно непознаване на ангажиментите и правата на 
страната ни. Хората трябва да научат колкото е възможно по-скоро, по-добре и по възможност 
най-пълно за ползите, които ще им донесе обявяването на местата по НАТУРА 2000.  Това е 
единственият начин за осигуряване на тяхната подкрепа в дългосрочен план.

8.  По след ствия от нес паз ва не на Ди рек ти ви те. 
Мне ния на Ев ро пей ска та Ко ми сия и ре ше ния на Ев ро пей ския съд

Ев ро пей ският съд е съ став ен от съ дии-пред ста ви те ли на всич ки стра ни-член ки. За дъл же-
ние то му е да ос игу ри при ла га не то на ев ро пей ско то за ко но да тел ство и да сле ди за спаз ва не то 
му. В из пъл не ние на та зи за да ча съ дът има ши ро ки пра во мо щия да пред прие ма дей ствия. Про-
це ду ра по раз глеж да не на на ру ше ние се стар ти ра или по ини циа ти ва на са ма та Ев ро пей ска 
Ко ми сия или чрез оплак ва не до нея от вся ко юри ди че ско и фи зи че ско ли це. Слу чаят се вна ся 
в Ев ро пей ският съд от Ко ми сия та. Въ про си за по лу ча ва не на пред ва ри тел но мне ние от Съ да 
мо гат да се вна сят и от на цио нал ни те съ ди ли ща на стра ни те-член ки.

Пре ди да вне се в Съ да кон крет ният слу чай сре щу стра на-член ка, Ев ро пей ска та Ко ми сия 
уста но вя ва по офи циа лен път да ли на исти на има на ру ше ние на  за ко на и се опи тва да раз ре ши 
слу чая въ змож но най-бър зо без съ деб но раз глеж да не. Ако Ко ми сия та сче те, че има на ру ше-
ние на за ко ни те на об щност та тя от пра вя две по сле до ва тел ни пис ме ни ис ка ния към стра на-
та-член ка, на ру ши ла за ко на, за изяс ня ва не на слу чая и взи ма не на съот вет ни мер ки. Ако стра-
на та-член ка не се съоб ра зи с изис ква ния та на ЕК и след вто ро то пис ме но мне ние, Ко ми сия та 
мо же да ре ши да пред ста ви слу чая за ре ша ва не пред Ев ро пей ския съд.  

След ка то Ев ро пей ският съд се про из не се сре щу стра на та-член ка, тя тряб ва не за бав но 
да пред прие ме необхо ди ми те мер ки за спаз ва не на ев ро пей ско то за ко но да тел ство. Ако не го 
на пра ви, ЕК пред ста вя слу чая от но во пред Съ да ка то изис ква при ла га не то на два ви да фи нан-
со ви санк ции. Обик но ве но стра на та-член ка тряб ва да за пла ти се риоз на су ма за из вър ше но то 
на ру ше ние, ка то че сто се при ла га прин ци път на на труп ва не на су ма та и се включ ва и санк ция 
за все ки из ми нал ден за ба вя не на из пъл не ние ре ше ние то на Ев ро пей ския съд от не го во то 
по ста но вя ва не. 

Ев ро пей ският съд е из ли зал с ре ше ния и е на ла гал санк ции и за не из пъл не ние на изис-
ква ния та на Ди рек ти ва та за пти ци те и Ди рек ти ва та за ме сто о би та ния та при раз лич ни слу чаи 
ка са ещи мре жа та На ту ра 2000. По до лу са опи са ни два та ки ва слу чая – един за на ру ше ние на 
Ди рек ти ва та за пти ци те и един – на Ди рек ти ва та за ме сто о би та ния та. Те зи слу чаи тряб ва да се 
имат пре двид от ин сти ту ци и те от го вор ни за при ла га не то на две те ди рек ти ви в Бъл га рия. Те са 
ясен при мер, че изис ква ния та на ев ро пей ско то за ко но да тел ство не мо гат да бъ дат пре не бре-
гва ни и все ки по до бен слу чай би до вел до прав ни дей ствия от стра на на ЕС и се риоз ни фи нан-
со ви санк ции. По доб ни слу чаи во дят и до за гу ба на вре ме и сред ства при ре а ли зи ра не то на 
пла но ве, про гра ми, про ек ти и ин ве сти цион ни пред ло же ния.
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При ме ри на ре ше ния на Ев ро пей кият съд от но сно НА ТУ РА 2000 зо ни

Ев ро пей ска та ко ми сия сре щу Ис па ния – Влаж ни те зо ни Сан то ния 

Влаж ни те зо ни Сан то ния са ед ни от най-важ ни те за пти ци те на Ибе рий ския по луос тров. Те 
се из пол зват как то от мно го ми гри ра щи и зи му ва щи пти ци по пъ тя им меж ду Аф ри ка и Ев ро пей-
ски те стра ни, та ка и от та ки ва, ко и то се раз мно жа ват там. Ев ро пей ският съд раз глеж да об що 
че ти ри жал би сре щу Крал ство Ис па ния свър за ни с те зи влаж ни зо ни и прие ма и че ти ри те за 
ос но ва тел ни. 

Крал ство Ис па ния е тряб ва ло да се съоб ра зи с изис ква ния та на Ди рек ти ва та за пти ци те1 
и да обя ви те ри то ри и те, ко и то от го ва рят на кри те рий те за за щи те на зо на за опаз ва не на пти-
ци те за НА ТУ РА 2000 зо на. Пра ви тел ство то не го пра ви и Ев ро пей ска та ко ми сия от на ся слу чая 
до Съ да. Дру га та жал ба, коя то Ко ми сия та де по зи ра в Ев ро пей ския съд е за то ва, че Ис па ния 
не из пъл ня ва за дъл же ния та си по чл. 4 (4) на Ди рек ти ва за пти ци те да опаз ва Сан то ния ка то 
за щи те на зо на за пти ци те. Пла ни ра се из граж да не то на но ва пътна ар те рия меж ду гра до ве те 
Ар го ньос и Сан то ния. Стро и тел ство то на пъ тя сил но за стра ша ва за щи те на та зо на, ка то не са мо 
ще за сег не зна чи тел на част от те ри то рия та на влаж ни те зо ни Сан то ния, но и ще до ве де до 
зна чи тел но и по стоян но без по кой ство на пти ци те. Тре та та жал ба е във връ зка с пре диш ни пла-
но ве на пра ви тел ство то за из граж да не на ин ду стри ал на зо на, ко и то след при съе ди ня ва не то 
на страната към ЕС са зам ра зе ни, но пър во на чал но из гра де ни те ди ги за пре су ша ва не на те ри-
то рии за из граж да не на ин ду стри ал на та зо на не са пре мах на ти, ко ето е за пла ха за влаж ни те 
зо ни. Та ка Ис па ния не из пъл ня ва за дъл же ния та си да опаз ва ме сто о би та ния та на пти ци те. И чет-
вър та та жал ба на Ко ми сия та е във връ зка с пла но ве те на пра ви тел ство то да раз ре ши на мест на 
асо ци ация на ри ба ри те да пол зва влаж ни те зо ни за от глеж да не на ак ва ку лту ри. То ва се ри оз но 
за стра ша ва еко ло гич но то рав но ве сие на влаж ни те зо ни и мо же да до ве де и до уни що жа ва не 
на ме сто о би та ния. Съ дът прие ма и та зи жал ба за ос но ва тел на. 

След стар ти ра не на про це ду ра по раз глеж да не на жал би те, Ев ро пей ският съд из ли за със 
след но то ре ше ние: „С то ва, че към да та та на при съе ди ня ва не към ЕС Ис па ния не е обя ви ла 
влаж ни те зо ни Сан то ния за за щи те на зо на по Ди рек ти ва за пти ци те и с то ва, че не е пред при ела 
мер ки за тях но то опаз ва не стра на та е на ру ши ла до го во ра за при съе ди ня ва не към Ев ро пей ска та 
об щност.“ Крал ство Ис па ния е при ну де но да взе ме необхо ди ми те мер ки в съот вет ствие на ре ше-
ние то на Съ да. Слу чаят е по ка за те лен сам по се бе си и е до бър при мер за то ва как нес паз ва не то 
на изис ква ния та на Ди рек ти ва та за пти ци те во ди до съ деб ни дей ствия от стра на на Ев ро пей ския 
съ юз и санк ции, ко и то при нуж да ват стра на та да се съоб ра зи с ев ро пей ско то за ко но да тел ство.

Ев ро пей ска та ко ми сия сре щу Пол ша – Око лов ръ стна та ма ги стра ла край град Ау гу стов в 
се ве ро из точ на Пол ша и до ли на та на р. Рос пу да 

Око лов ръст ният път край град Ау гу стов в се вер на Пол ша включ ва из граж да не то на 17,1 км 
ма ги стра ла. Тя ще пре си ча до ли на та на р. Рос пу да – те ри то рия, коя то е част от Ев ро пей ска та 
еко ло гич на мре жа На ту ра 2000. До ли на та пред ста вля ва мо зай ка от дев стве ни ме сто о би та ния 
всред ед на от най-ста ри те го ри в цен трал на Ев ро па. Пла ни ра но е ма ги стра ла та да пре си ча уни-
кал на си сте ма от влаж ни зо ни и тор фи ща с мно го ви со ка кон сер ва цион на стой ност. До ли на та 
е обяв ена за за щи те на зо на по Ди рек ти вата за пти ци те и би тряб ва ло да бъ де пред ло же на за 
обявя ва не ка то за щи те на зо на по Ди рек ти вата за ме сто о би та ния та за ра ди уни кал ни те при род-
ни ме сто о би та ния, но Пол ско то пра ви тел ство още не е на пра ви ло то ва. Ев ро пей ска та ко ми сия е 
от не сла слу чая към Ев ро пей ския съд, тъй ка то ще ти те на не се ни вър ху ви до ве те и ме сто о би та ния-
та при из граж да не то на ма ги стра ла та ще са зна чи тел ни. Ев ро пей ско то за ко но да тел ство изис ква 
те да бъ дат опаз ва ни и са мо при чи ни от пър во сте пе нен об ще ствен ин те рес свър за ни със здра ве-

______________________________
1  Влиза в сила за Испания на 1 януари 1986 с присъединяването на страната към ЕС.
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то и си гур ност та на хо ра та мо гат да бъ дат прие ти ка то ос но ва тел ни за осъ ще ствя ва не на про ек та. 
Пол ско то пра ви тел ство твър ди, че слу чаят е точ но так ъв, но Ко ми сия та не е съ глас на, за що то не 
са раз гле да ни въ змож ни те ал тер на ти ви на тра се то пред ла га ни от при ро до за щит ни ор га ни за ции. 
Дру гият ар гу мент на Ко ми сия та е, че Пол ско то пра ви тел ско е на ру ши ло изис ква ния та на чл. 6 на 
Ди рек ти ва за ме сто о би та ния та, а имен но не е про ве ло аде кват на про це ду ра на оцен ка на съ вме-
сти мост та на ма ги стра ла та с це ли те и пред ме та на опаз ва не в за щи те на та зо на Рос пу да. 

В края на юли 2007 г. слу чаят е от не сен до Ев ро пей ския съд с мол ба да из ле зе с пред ва-
ри тел но ре ше ние за спи ра не на вся как ви дей но сти по из граж да не на ма ги стра ла та до окон ча-
тел но то му про из на ся не по де ло то. През сеп тем ври 2007 г. Пол ско то пра ви тел ство офи циал но 
обя ви, че зам ра зя ва про ек та до офи циал но то про из на ся не на Ев ро пей ския съд по де ло то. То зи 
слу чай е по ка за те лен за то ва как от казът на ком пе тент ни те вла сти от аде кват но пла ни ра не, 
съоб ра зе но с изис ква ния та на Ди рек ти ва за ме сто о би та ния та, мо же да до ве де до зна чи тел но 
за ба вя не в из пъл не ние то на ва жен ин фра струк ту рен про ект.

9. Из точ ни ци на ин фор ма ция 

В Ин тер нет:
Ев ро пей ска ко ми сия, При ро да и био раз но об ра зие – www.ec.euro pa.eu/en vi ron ment/na tu re
Ев ро пей ски съд – www.cu ria.eu.int 
Ре ше ния на Ев ро пей ският съд свър за ни с при ла га не то на Ди рек ти ва за пти ци те и Ди рек-
ти ва за ме сто о би та ния та:  www.ec.euro pa.eu/en vi ron ment/na tu re/na tu re_con ser va tion/
us eful_in fo/do cu ments_pu bli ca tions/pdf/ecj_ru lings_en.pdf 
Ми ни стер ство на окол на та сре да и во ди те – www.mo ew.go vern ment.bg/ 
Ми ни стер ство на зе ме де лие то и про до вол ствие то – www.mzgar.go vern ment.bg
Про ект „Из граж да не на мре жа та от за щи те ни зо ни На ту ра 2000 в Бъл га рия“ – 
www.na tu ra2000bg.org
Фонд 

”
Лайф +“ за фи нан си ра не на про ек ти по НА ТУ РА 2000 – 

www.ec.euro pa.eu/en vi ron ment/li fe/fun ding/li fe plus.htm

Пу бли ка ции:
ЗАКОН за био ло гич но то раз но об ра зие – об на род ван ДВ. бр.77 от 9.08.2002 г., по след но 
из ме не ние ДВ. бр.94 от 16.11.2007 г.
НА РЕД БА за усло вия та и ре да за из върш ва не на оцен ка за съ вме сти мост та на пла но ве, про-
гра ми, про ек ти и ин ве сти цион ни пред ло же ния с пред ме та и це ли те на опаз ва не на за щи те-
ни те зо ни;  ДВ. бр.73 от 11.09.2007 г.

”
Наръ чник за На ту ра 2000 в Бъл га рия“, БДЗП, При ро до за щит на по ре ди ца – кни га 5; Со фия 

2002 г.

”
На ту ра 2000 и го ри те – пре диз ви ка тел ства и въ змож но сти“ (прак ти че ско ръ ко вод ство), 

пу бли ку ва но от ЕК, Ге не рал на ди рек ция по окол на сре да. Из да де но на бъл гар ски език от 
Све то вен фонд за ди ва та при ро да, Ду нав ско-Кар пат ска про гра ма, офис в Бъл га рия, Со фия 
2004 г.

”
Упра вле ние на те ри то рии вклю че ни в На ту ра 2000 – раз по ред би те на чл. 6 на Ди рек ти ва за 

ме сто о би та ния та“ (прак ти че ско ръ ко вод ство), пу бли ку ва но от ЕК, Ге не рал на ди рек ция по окол-
на сре да. Из да де но на бъл гар ски език от Сдру же ние за ди ва при ро да 

”
Бал ка ни“; Со фия 

При ло же ние 1: Ди рек ти ва за пти ци те (79/402/EEC)
При ло же ние 2: Ди рек ти ва та за ме сто о би та ния та (92/43/EEC)
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ДИ РЕК ТИ ВА на Съ ве та 79/409/ЕИО 
от 2 ап рил 1979
ЗА ОПАЗ ВА НЕ ТО НА ДИ ВИ ТЕ ПТИ ЦИ

СЪ ВЕТЪТ НА ЕВ РО ПЕЙ СКА ТА ОБ ЩНОСТ,
На ос но ва ние До го во ра за съ зда ва не на Ев ро пей ска та Ико но ми че ска Об щност, и по спе циал но 
Член 235 от то зи до го вор,
На ос но ва ние пред ло же ние то на Ко ми сия та,
На ос но ва ние ста но ви ще то на Ев ро пей ския Пар ла мент, 
На ос но ва ние ста но ви ще то на Ико но ми че ска та и со циал на Ко ми сия.

Ка то взе пре двид Де кла ра ция та на Съ ве та от 22 Но ем ври 1973 г. по Про гра ма та за дей-
ствие на Ев ро пей ска та Об щност за окол на сре да, коя то пре движ да спе ци фич ни дей ствия за 
за щи та на пти ци те, до пъл не на от ре зо лю ция та на Съ ве та на Ев ро пей ска та Об щност и от пред-
ста ви те ли те на Пра ви тел ства та на дър жа ви те член ки на сре ща на Съ ве та на 17 Май 1977 за 
продъл же ние и при ло же ние на по ли ти ка та на Ев ро пей ска та Об щност и Про гра ма та за дей ствие 
за окол на та сре да;

Ка то взе пре двид, че го ле мият брой ви до ве ди ви пти ци, есте стве но сре ща щи се на Ев ро-
пей ска та те ри то рия на дър жа ви те член ки на ма ля ва, в ня кои слу чаи мно го бър зо; ка то взе 
пре двид, че то зи спад пред ста вля ва се риоз на за пла ха за съ хра ня ва не то на при род на та сре да, 
осо бе но по ра ди за стра ше но то био ло гич но рав но ве сие.

Ка то взе пре двид, че ви до ве те ди ви пти ци, есте стве но сре ща щи се на Ев ро пей ска та 
те ри то рия на дър жа ви те член ки са глав но ми гри ра щи пти ци; ка то взе пре двид, че те зи пти ци 
пред ста вля ват об що на след ство, и че ефек тив на та за щи та на пти ци те е ти пи чен транс гра ни чен 
еко ло ги чен про блем, изис кващ об щи от го вор но сти;

Ка то взе пре двид, че усло вия та за жи вот за пти ци те в Грен лан дия са ко рен но раз лич ни от 
те зи в дру ги те ре гио ни на Ев ро пей ска те ри то рия на Дър жа ви те член ки от гле дна точ ка на об щи-
те усло вия и по-спе циал но кли мат, нис ка плът ност на по пу ла ции те и из клю чи тел ния раз мер и 
гео граф ско по ло же ние на ос тро ва;

Ка то взе пре двид то ва та зи Ди рек ти ва не тряб ва да се при ла га за Грен лан дия;

Ка то взе пре двид, че опад ва не то на ви до ве те ди ви пти ци, сре ща щи се есте стве но на 
Ев ро пей ска те ри то рия на дър жа ви те член ки, тряб ва да се по стиг не в усло вия та на функ ци о ни-
ра не на об щия па зар, на це ли те на Об щност та свър за ни с по доб ря ва не усло вия та на жи вот, 
хар мо нич но ра зви тие на ико но ми че ски те дей но сти в Об щност та и не прек ъс на та и ба лан си ра на 
ек спан зия,  но необхо ди ми те спе ци фич ни си ли за дей ствие не са ос игу ре ни в До го во ра;

Ка то взе пре двид, че необхо ди ми те мер ки, тряб ва да се при ла гат спо ред раз но об раз ни те 
фак то ри, ко и то мо гат да за сег нат броя на пти ци те, глав но въ здей ствие то на чо веш ки те дей но-
сти и по-спе циал но раз ру ша ва не то и за мър ся ва не то на тех ни те ме сто о би та ния, ула вя не то и уби-
ва не то от хо ра та и тър го вия та, про из ти ча ща от те зи дей ствия; Ка то взе пре двид, че стро гост та 
на те зи мер ки тряб ва да бъ де адап ти ра на към спе ци фич но то съ стоя ние на раз лич ни те ви до ве 
в рам ки те на кон сер ва цион на та по ли ти ка;

Ка то взе пре двид, че ос нов на цел на съ хра ня ва не то е дъл гос роч на за щи та и упра вле ние 
на при род ни те ре сур си ка то не раз дел на част от на след ство то на на ро ди те на  Ев ро па; Ка то взе 
пре двид, че то ва съ зда ва въ змож но сти за  кон тро ли ра не то на при род ни те ре сур си и упра вле-
ние то на тях но то из пол зва не на ба за та на мер ки те, необхо ди ми за под дър жа не то и ре гу ли ра не-
то на есте стве но то рав но ве сие меж ду ви до ве те в гра ни ци те на въ змож но то;

Ка то взе пре двид, че опаз ва не то, под дър жа не то или въз ста но вя ва не то на необхо ди ми те 
раз но об ра зие и ме сто о би та ния е от съ ще стве но зна че ние за съ хра ня ва не то на всич ки ви до ве 
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пти ци; Ка то взе пре двид, че опре де ле ни ви до ве пти ци тряб ва да бъ дат пред мет на спе циал ни 
кон сер ва цион ни мер ки, от на ся щи се до тех ни те ме сто о би та ния, за да се ос игу ри тях но то оце-
ля ва не и раз мно жа ва не в ра йо на на раз про стра не ние; Ка то взе пре двид, че по доб ни мер ки 
тряб ва да взе мат под вни ма ние ми гри ра щи те ви до ве и да бъ дат ко ор ди ни ра ни от гле дна точ ка 
съ зда ва не то на ед но ця ло;

Ка то взе пре двид, че за да се огра ни чат ко мер си ал ни те ин те ре си от упраж ня ва не то на 
въ змож но от ри ца тел но влия ние вър ху ни ва та на ек спло а та ция, е необхо ди мо да се на ло жи 
пъл на заб ра на вър ху па за ра и да се огра ни чи за пла ха та за всич ки ви до ве, чи и то био ло ги чен 
ста тус по зво ля ва да бъ дат за стра ше ни, ка то се има пре двид спе ци фич ни те усло вия в раз лич ни-
те ре гио ни;

Ка то взе пре двид, че по ра ди тях но то ви со ко по пу ла цион но ни во, гео граф ско раз про стра-
не ние и ре про дук ти вен по тен циал в Об щност та ка то ця ло, опре де ле ни ви до ве мо гат да бъ дат 
ло ву ва ни, ко ето пред ста вля ва прием ли во из пол зва не; ко га то са уста но ве ни и се спаз ват опре-
де ле ни гра ни ци, по доб но ло ву ва не тряб ва да бъ де в съот вет ствие с под дър жа не то на по пу ла-
ции те на те зи ви до ве на ед но за до во ли тел но ни во;

Ка то взе пре двид, че раз лич ни те сред ства, съо ръ же ния или ме то ди за го ля мо-ма щаб но 
или не из би ра тел но ула вя не или уби ва не и ло ву ва не с опре де ни фор ми на транс порт, тряб ва да 
бъ дат заб ра не ни, по ра ди сил ния на тиск, кой то те упраж ня ват, или би ха мо гли да упраж ня ват, 
вър ху чи сле ност та на съот вет ни те ви до ве;

Ка то взе пре двид, че по ра ди из клю чи тел но то зна че ние, ко ето мо же да бъ де пре да де но 
на опре де ле ни спе ци фич ни си туа ции, тряб ва да бъ дат взе ти пре дох ра ни тел ни мер ки сре щу 
въ змож ност та от на ру ша ва не то на опре де ле ни усло вия и да бъ дат по ста ве ни под на блю де ние 
от стра на на Ко ми сия та; 

Ка то взе пре двид, че съ хра ня ва не то на пти ци те и по-спе циал но на ми гри ра щи те ви до ве все 
още съ дър жа про бле ми, ко и то изис кват на уч ни из след ва ния; Ка то взе пре двид, че по доб ни из след-
ва ния ще да дат въ змож ност да се на пра ви оцен ка на ефек тив ност та на пред прие ти те мер ки;

Ка то взе пре двид, че в кон сул та ция с Ко ми сия та тряб ва де се взе мат мер ки с ко и то да 
се уста но ви, че ин тро дук ция та на всич ки ви до ве ди ви пти ци, ко и то есте стве но не се сре щат 
на Ев ро пей ска та те ри то рия на дър жа ви те член ки, не при чи ня ват вре да на ме стна та фло ра и 
фау на;

Ка то взе пре двид, че все ки три го ди ни Ко ми сия та ще под го твя и пред ста вя пред дър жа ви-
те член ки обоб щен от чет, из ра бо тен на ба за та на ин фор ма ция, пред став ена от дър жа ви те член-
ки, за при ло же ние то на на цио нал ни те по ста но вле ния, въ ве де ни съоб раз но та зи Ди рек ти ва;

Ка то взе пре двид, че е необхо ди мо бър зо да се прие мат ня кои при ло же ния в свет ли на-
та на тех ни че ския и на уч ния про грес; Ка то взе пре двид, че за да се улес ни при ло же ние то на 
необхо ди ми те за по сти га не на та зи цел мер ки, тряб ва да се пред прие мат необхо ди ми те дей-
ствия за съ зда ва не на тяс но взаи мо дей ствие меж ду дър жа ви те член ки и Ко ми сия та в Ко ми тет 
за адап ти ра не към тех ни че ския и на уч ния про грес,

Е ПРИ ЕЛ ТА ЗИ ДИ РЕК ТИ ВА:

Член 1
1. Та зи Ди рек ти ва се от на ся до съ хра ня ва не то на всич ки ви до ве есте стве но сре ща щи се 

в ди во съ стоя ние пти ци на Ев ро пей ска та те ри то рия на дър жа ви те член ки, за ко и то До го во рът 
е в си ла. Тя включ ва за щи та та, упра вле ние то и кон тро ла на те зи ви до ве и опре де ля пра ви ла та 
за тях но то из пол зва не.

2. Тя ще се при ла га за пти ци те, тех ни те яй ца, гнез да и ме сто о би та ния.
3. Та зи Ди рек ти ва не тряб ва да се при ла га за Грен лан дия.
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Член 2
Дър жа ви те член ки ще пред прие мат необхо ди ми те мер ки за под дър жа не по пу ла ции те на 

ви до ве те, спо ме на ти в Член 1, на ни во, ко ето от го ва ря на еко ло гич ни те, на уч ни те и ку лтур ни те 
изис ква ния, ка то се от чи тат ико но ми че ски те и ре кре а цион ни те изис ква ния, или за  адап ти ра не 
по пу ла ции те на те зи ви до ве към то ва ни во.

Член 3
1. В свет ли на та на изис ква ния та, раз гле да ни в Член 2, дър жа ви те член ки ще взе мат 

необхо ди ми те мер ки за опаз ва не, под дър жа не или въз ста но вя ва не на необхо ди ми те раз но об-
ра зие и ме сто о би та ния за всич ки ви до ве пти ци, спо ме на ти в Член 1.

2. Опаз ва не то, под дър жа не то и въз ста но вя ва не то на био то пи те и ме сто о би та ния та ще 
включ ват ос нов но след ни те мер ки:

а) съ зда ва не на за щи те ни те ри то рии;
б) под дър жа не и упра вле ние в съот вет ствие с еко ло гич ни те нуж ди на ме сто о би та ния та в 

и из вън за щи те ни те зо ни;
в) въз ста но вя ва не на раз ру ше ни те био то пи;
г) съ зда ва не на био то пи.

Член 4
1. Ви до ве те спо ме на ти в При ло же ние I ще бъ дат пред мет на спе циал ни кон сер ва цион ни 

мер ки, от на ся щи се до тех ни те ме сто о би та ния, за да се ос игу ри тях но то оце ля ва не и раз мно жа-
ва не в ра йо на на раз про стра не ние им.

В та зи връ зка, тряб ва да се имат пре двид:
а) ви до ве за стра ше ни от из чез ва не;
б) ви до ве, чув стви тел ни към спе ци фич ни те про ме ни на тех ни те ме сто о би та ния;
в) ви до ве, раз глеж да ни ка то ред ки, по ра ди свои те ма ло чи сле ни по пу ла ции или огра ни че-

но ме стно раз про стра не ние;
г) дру ги ви до ве, изис ква щи осо бе но вни ма ние, по ра ди спе ци фич ния ха рак тер на тех ни те 

ме сто о би та ния.

Тен ден ци и те и из ме не ния та в по пу ла цион ни те ни ва ще бъ дат из пол зва ни ка то ба за за 
оцен ки.Дър жа ви те член ки по дроб но ще опре де лят най-под хо дя щи те те ри то рии по брой и раз-
ме ри ка то спе циал ни за щи те ни зо ни2  за съ хра ня ва не то на те зи ви до ве, взи май ки пре двид тех-
ни те изис ква ния за за щи та в те ри то ри и те и ак ва то ри и те, къ де то та зи Ди рек ти ва се при ла га.

2. Дър жа ви те член ки тряб ва да пред прие мат по доб ни мер ки за ре дов но сре ща щи те се 
ми гри ра щи ви до ве, ко и то не са спо ме на ти в При ло же ние I, имай ки пре двид тях на та нуж да от 
за щи та в те ри то ри и те и ак ва то ри и те, къ де то та зи Ди рек ти ва е в си ла, до тол ко ва, до кол ко то 
то ва за ся га тех ни те ра йо ни на раз мно жа ва не, ли не е не, зи му ва не и по чи вка по тех ни те ми гра-
цион ни марш ру ти. За та зи цел дър жа ви те член ки ще обър нат осо бе но вни ма ние на за щи та та 
на влаж ни те зо ни и осо бе но на влаж ни те зо ни от меж ду на род но зна че ние.

3. Дър жа ви те член ки ще из пра щат на Ко ми сия та ця ла та необхо ди ма ин фор ма ция, та ка 
че тя да има въ змож ност да по е ме необхо ди ми те ини циа ти ви с оглед на необхо ди ма та ко ор ди-
на ция за ос игу ря ва не на усло вия, необхо ди ми за прев ръ ща не то на те ри то ри и те, об ез пе че ни в 
па раграф 1 и 2 по-го ре, в ед но ця ло, от го ва ря що на изис ква ния та за за щи та на те зи ви до ве в 
гео граф ски те ак ва то рии и те ри то рии, къ де то та зи Ди рек ти ва е в си ла.

4. По от но ше ние на за щи те ни те те ри то рии спо ме на ти в па раграф 1 и 2 по-го ре, дър жа ви те 
член ки ще взе мат под хо дя щи мер ки за из бя гва не на за мър ся ва не то или вло ша ва не усло вия та 
в ме сто о би та ния та, или вся как ъв вид без по кой ство, за ся га що пти ци те, до тол ко ва, до кол ко то 
те ще бъ дат от зна че ние, имай ки пре двид це ли те на то зи Член. Из вън те зи за щи те ни те ри то рии 
дър жа ви те член ки съ що ще се бо рят за из бя гва не на за мър ся ва не то и вло ша ва не усло вия та в 
ме сто о би та ния та.
______________________________
2   В английския текст – Special Protection Area (SPA)
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Член 5
Без да на ру ша ват Член 7 и 9, дър жа ви те член ки ще пред прие мат необхо ди ми те мер ки за 

съ зда ва не на об ща си сте ма на за щи та на всич ки ви до ве пти ци, спо ме на ти в Член 1, заб ра ня-
вай ки по спе циал но:

а) пред на ме ре но уби ва не или ула вя не по как ъв то и да е ме тод;
б)  пред на ме ре но раз ру ша ва не или ув реж да не на тех ни те гнез да или яй ца, или пре ме ства-

не на тех ни те гнез да;
в)  съ би ра не на тех ни те яй ца от ди ва та при ро да и тях но то запаз ва не до ри в слу ча и те, ко га-

то те са праз ни;
г)  пред на ме ре но об ез по ко ява не на те зи пти ци, осо бе но през пе рио да на раз мно жа ва не 

и от глеж да не на мал ки те, до тол ко ва до кол ко то об ез по ко ява не то има зна че ние от гле-
дна точ ка це ли те на та зи Ди рек ти ва;

д) за дър жа не на пти ци от ви до ве те, чие то ло ву ва не и ула вя не са заб ра не ни.

Член 6
1.  Без да на ру ша ват па рагра фи 2 и 3, Дър жа ви те член ки ще заб ра нят за всич ки ви до ве 

пти ци спо ме на ти в Член 1, про даж ба та, транс пор та с цел тър го вия, за дър жа не то с цел тър го вия 
и пред ла га не то за про даж ба на жи ви или мър тви пти ци или как ви то и да е раз ли чи ми ча сти или 
про дук ти от та ки ва пти ци.

2.  Дей но сти те, раз гле да ни в па раграф 1, ня ма да бъ дат заб ра не ни по от но ше ние на  ви до-
ве те вклю че ни в При ло же ние III/1, при до каз ва не че пти ци те са би ли за кон но уби ти, пле не ни 
или при до би ти по друг за ко нен на чин.

3.  Дър жа ви те член ки мо гат да раз ре шат в гра ни ци те на своя та те ри то рия дей но сти те, спо-
ме на ти в па раграф 1 за ви до ве те, вклю че ни в списъ ка на При ло же ние  III/2, по ста но вя вай ки 
опре де ле ни огра ни че ния, при усло вие че пти ци те са би ли за кон но уби ти, пле не ни или при до-
би ти по друг за ко нов на чин.

Дър жа ви те член ки, же ла ещи да да дат по доб но раз ре ше ние тряб ва пре ди всич ко да 
се кон сул ти рат и проу чат с Ко ми сия та да ли про даж ба та на ек зем пля ри от та ки ва ви до ве би 
по влия ла вър ху ни во то на по пу ла ция та, гео граф ско то раз про стра не ние или ре про дук тив ния 
по тен циал на ви до ве те, за стра ше ни в ця ла та Об щност. Ако то ва проуч ва не до ка же, че да ва не то 
на раз ре ше ния ще до ве де, от гле дна точ ка на Ко ми сия та, до за стра ша ва не то на ня кой от по-го-
ре спо ме на ти те ви до ве, или до въ змож но сти за тях но то за стра ша ва не, Ко ми сия та ще из ра бо ти 
обос но ва на пре поръ ка пред за ин те ре со ва ни те дър жа ви член ки, из каз вай ки свои те ар гу мен ти 
сре щу тър го вия та на въ прос ни те ви до ве. Ако Ко ми сия та смет не, че не съ ще ству ва по до бен 
риск, тя ще ин фор ми ра съот вет ни те за ин те ре со ва ни дър жа ви член ки.

Пре поръ ки те на Ко ми сия та ще бъ дат пу бли ку ва ни в Офи циал ния жур нал на Ев ро пей ска-
та Об щност

4. Ко ми сия та ще на пра ви проуч ва не на био ло гич ния ста тус на ви до ве те, вклю че ни в 
списъ ка на При ло же ние III/3 и на ефек та от про даж би те вър ху то зи ста тус.

Тя ще пред ста ви, най-къс но до че ти ри ме се ца пре ди вре ме то, спо ме на то в Член 18 (1) на 
та зи Ди рек ти ва, от чет и сво ето пред ло же ние пред Ко ми те та, спо ме нат в Член 16, от гле дна точ-
ка на ре ше ние то за вли за не то на те зи ви до ве в При ло же ние III/2.

В оча ква не на то ва ре ше ние, Дър жа ви те член ки мо гат да при ла гат съ ще ству ва щи те на цио-
нал ни пра ви ла за по доб ни ви до ве без да на ру ша ват па раграф 3 от то зи до ку мент.

Член 7
1. По ра ди сво ето по пу ла цион но ни во, гео граф ско раз про стра не ние и ре про дук ти вен 

по тен циал в гра ни ци те на Об щност та, ви до ве те, вклю че ни в списъ ка на При ло же ние II мо гат 
да бъ дат ло ву ва ни в съот вет ствие с на цио нал но то за ко но да тел ство. Дър жа ви те член ки тряб ва 
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да га ран ти рат, че ло ву ва не то на те зи ви до ве в тех ния ра йон на раз про стра не ние не из ла га на 
опас ност кон сер ва цион ни те дей ствия.

2. Ви до ве те, спо ме на ти в При ло же ние II/1, мо гат да бъ дат обект на лов в гео граф ски те 
ак ва то рии и те ри то рии, къ де то та зи Ди рек ти ва е в си ла.

3. Ви до ве те, спо ме на ти в При ло же ние II/1, мо гат да бъ дат обект на лов са мо в Дър жа ви те 
член ки, в съот вет ствие с на чи на, по кой то е от бе ля за но.

4. Дър жа ви те член ки тряб ва да га ран ти рат, че на чи ни те на ло ву ва не, вклю чи тел но ло ву-
ва не със со ко ли, при ла га ни  в съот вет ствие с на цио нал ни те за ко но ви раз по ред би, се под чи ня-
ват на прин ци пи те на ра зум но из пол зва не и еко ло гич но ба лан си ран кон трол на съот вет ни те 
ви до ве пти ци, и че от но сно по пу ла ции те на те зи ви до ве, по-спе циал но ми гри ра щи те ви до ве 
та зи прак ти ка е в съот вет ствие с мер ки те про из хож да щи от Член 2. Те тряб ва да взе мат мер ки 
осо бе но за ви до ве те, за ко и то за ко ни те за ло ва са в си ла, да не се от стрел ват в се зо на на от глеж-
да не на мал ки те, ни то по вре ме на раз лич ни те ета пи на раз мно жа ва не. Те тряб ва да взе мат 
осо бе ни мер ки от но сно ви до ве те ми гри ра щи пти ци, за ко и то раз по ред би те за ло ва са в си ла, 
да не се от стрел ват по вре ме на раз мно жи тел ния им пе риод или при за връ ща не то им в ме ста-
та за от глеж да не на мал ки те. Дър жа ви те член ки ще из пра тят на Ко ми сия та ця ла та необхо ди ма 
ин фор ма ция по прак ти че ско то при ло же ние на тех ни те лов ни раз по ред би.

Член 8
1.  По от но ше ние на ло ва, плен ни че ство то и уби ва не то на пти ци, по си ла та на та зи Ди рек-

ти ва, дър жа ви те член ки ще заб ра нят из пол зва не то на всич ки сред ства, мер ки и ме то ди, и 
по-спе циал но те зи, вклю че ни в списъ ка на При ло же ние IV (a), ко и то се из пол зват за ши ро ко-ма-
щаб но или не из би ра тел но ула вя не или уби ва не на пти ци, ко и то би ха пре диз ви ка ли из чез ва не 
на да ден вид от опре де ле ни те ри то рии. 

2.  Дър жа ви те член ки ще заб ра нят вся как ъв вид лов чрез из пол зва не то на транс порт ни 
сред ства и при усло вия та спо ме на ти в При ло же ние IV (б).

Член 9
1. Дър жа ви те член ки мо гат да се от кло нят от ня кои усло вия на Член 5, 6, 7 и 8, в слу ча и те 

ко га то ня ма дру го за до во ли тел но раз ре ше ние, по ра ди след ни те при чи ни:
а)
• в ин те рес на об ще стве но то здра ве и си гур ност,
• в ин те рес на си гур ност та на въ здуш ния транс порт,
•  за да се пре дот вра тят се риоз ни те ув реж да ния вър ху сел ско сто пан ски те ку лту ри и жи вот-

ни, го ри те, риб ни те сто пан ства и во ди те,
• за за щи та та на фло ра та и фау на та;
б) за це ли те на на уч ни те из след ва ния и об уче ние то, за пов тор но то за сел ва не, за ре ин тро-

дук ция та и за раз мно жа ва не то, необхо ди мо за те зи це ли;
в) да раз ре шат, при стро го кон тро ли ра ни усло вия и из би ра тел но, пле ня ва не то, за дър жа-

не то или дру ги ви до ве бла го ра зум но из пол зва не на малък брой от опре де ле ни ви до ве пти ци.

2. При от кло ня ва не от усло вия та тряб ва да се уточ нят:
• ви до ве те, ко и то са пред мет на от кло не ние то,
• офи циал но раз ре ше ни те сред ства, мер ки и ме то ди за пле ня ва не  или уби ва не,
•  усло вия та на риск, вре ме ви те и те ри то ри ал ни об стоя тел ства, при ко и то по доб ни от кло-

не ния мо гат да бъ дат до пу сна ти,
•  ин сти ту ция та, ото ри зи ра на да обя ви, че необхо ди ми те усло вия са ос игу ре ни и да ре ши 

кои сред ства, мер ки и ме то ди мо гат да бъ дат из пол зва ни, в как ви гра ни ци и от ко го,
• кон тролът, кой то ще бъ де осъ ще ствен.

3. Вся ка го ди на дър жа ви те член ки из пра щат до Ко ми сия та от чет за при ло же ние то на то зи 
Член.
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4. На ба за та на на лич на та ин фор ма ция, и по спе циал но ин фор ма ция та из пра те на до 
Ко ми сия та съоб раз но па раграф 3, Ко ми сия та по вся ко вре ме ще га ран ти ра, че по след ствия та 
от те зи от кло не ния не са в не съот вет ствие с та зи Ди рек ти ва. Тя ще пред прие ме необхо ди ми те 
мер ки в та зи на со ка.

Член 10
1. Дър жа ви те член ки ще на сър чат из след ва ния и всич ки необхо ди ми дей ствия ка то ба за 

за за щи та та, упра вле ние то и из пол зва не то на по пу ла ции те на всич ки ви до ве пти ци, спо ме на ти 
в Член 1.

2. Спе циал но вни ма ние ще бъ де обър на то на из след ва ния та и дей но сти те по со че ни в При-
ло же ние V. Дър жа ви те член ки ще из пра щат на Ко ми сия та вся ка ин фор ма ция, необхо ди ма за 
взе ма не то на съот вет ни те мер ки за ко ор ди на ция та на из след ва ния та и дей но сти те спо ме на ти 
в то зи член.

Член 11
Дър жа ви те член ки ще сле дят ин тро дук ция та на ви до ве пти ци, ко и то не се сре щат есте стве-

но в ди во съ стоя ние на Ев ро пей ска та те ри то рия на Дър жа ви те член ки, да не на на сят вре да на 
ме стна та фло ра и фау на. В та зи връ зка те ще се кон сул ти рат с Ко ми сия та.

Член 12
1. Дър жа ви те член ки пре да ват на Ко ми сия та на все ки три го ди ни, за поч вай ки от край ния 

срок на вре ме ви те гра ни ци, спо ме на ти в Член 18 (1), от чет за при ло же ние то на съот вет ни те 
на цио нал ни пре дох ра ни тел ни мер ки, пред прие ти вслед ствие на Ди рек ти ва та.

2. Ко ми сия та под го твя все ки три го ди ни обоб щен до клад, раз ра бо тен на ба за та на ин фор-
ма ция та пред став ена в па раграф 1. Та зи част от пред ва ри тел ния от чет, по кри ва ща ин фор ма ция та 
пре до став ена от дър жа ви те член ки ще бъ де пре пра те на на вла сти те на въ прос ни те дър жа ви член-
ки за пот вър жде ние. Край на та вер сия на от че та ще бъ де пре да де на на дър жа ви те член ки.

Член 13
При ло же ние то на мер ки те, пред прие ти съоб раз но та зи Ди рек ти ва не мо же да во ди до 

вло ша ва не на на стоя ща та си туа ция, що се от на ся до съ хра ня ва не то на ви до ве те пти ци, по со че-
ни в Член 1.

Член 14
Дър жа ви те член ки мо гат да въ ве дат по-стро ги мер ки за за щи та от те зи пре дви де ни в 

на стоя ща та Ди рек ти ва.

Член 15
По доб ни из ме не ния, ко и то са необхо ди ми за адап ти ра не то на При ло же ния I и V на та зи 

Ди рек ти ва към тех ни че ския и на уч ния про грес и по прав ки те, ци ти ра ни във вто рия па раграф на 
Член 6 (4) ще бъ дат прие ти в съот вет ствие с про це ду ра та, пре дви де на в Член 17.

Член 16
1. За це ли те на по прав ки те, по со че ни в Член 15 на та зи Ди рек ти ва, е ос но ван Ко ми тет за 

адап ти ра не към тех ни че ския и на уч ния про грес (на ри чан по-на татък "Ко ми тетът"), съ стоящ се 
от пред ста ви те ли на дър жа ви те член ки и пред се да тел стван от пред ста ви тел на Ко ми сия та. 

2. Ко ми тетът раз ра бо тва свои про це дур ни пра ви ла.

Член 17
1. В слу ча и те, ко га то тряб ва да бъ де след ва на про це ду ра та, пред став ена в то зи член, 

въ про си те ще бъ дат от не се ни пред Ко ми те та от не го вия пред се да тел, или по не го ва соб стве на 
ини циа ти ва, или при по ис ква не от пред ста ви те ли те на дър жа ви те член ки. 
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2. Пред ста ви те лят на Ко ми сия та ще пред ста ви пред Ко ми те та пред ва ри те лен план за 
мер ки те, ко и то тряб ва да бъ дат пред прие ти.  Ко ми тетът ще пред ста ви сво ето мне ние от но сно 
пред ва ри тел ния план в срок, опре де лен от пред се да те ля, ка то се има пре двид спеш ност та на 
не ща та. Той ще пред прие ме дей ствия по си ла та на бол шин ство от 41 гла са, ка то гла со ве те на 
дър жа ви те член ки ще бъ дат оце не ни как то е пре дви де но в Член 148 (2) на До го во ра. Пред се да-
те лят ня ма да гла су ва.

3.  
а)  Ко ми сия та ще прие ме на бе ля за ни те мер ки ко га то те са в съот вет ствие с мне ние то на 

Ко ми те та.
б)  Ко га то на бе ля за ни те мер ки не са в съот вет ствие с мне ние то на Ко ми те та или ако ни как-

во мне ние не е пред став ено, Ко ми сия та, без за ба вя не, ще пред ста ви пред ло же ние 
пред Съ ве та, от на ся що се до мер ки те, ко и то тряб ва да бъ дат прие ти. Съ ветът ще пред-
прие ма дей ствия по си ла та на  ква ли фи ци ра но бол шин ство.

в)  Ако в рам ки те на три ме се ца от пред ста вя не на пред ло же ние то, Съ ветът не е ре а ги рал, 
пред ло же ни те мер ки ще бъ дат прие ти от Ко ми сия та.

Член 18
1. Дър жа ви те член ки ще при ло жат на прак ти ка съот вет ни те за ко ни, ре гла мен ти те и ад ми-

ни стра тив ни те усло вия за при ла га не то на та зи Ди рек ти ва в рам ки те на две го ди ни от ней но то 
обявя ва не, за ко ето те ще ин фор ми рат Ко ми сия та. 

2. Дър жа ви те член ки ще пред ста вят пред Ко ми сия та тек сто ве те на ос нов ни те изис ква ния 
на на цио нал ния закон, ко и то те прие мат в област та, ре гу ли ра на от та зи Ди рек ти ва. 

Член 19.
Та зи ди рек ти ва се от на ся за Дър жа ви те член ки.

Из гот ве на в Люк сем бург, 2 ап рил 1979г .

За Съ ве та,
Пре зи дент 
J.  Fran co is-Pon cet
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ДИ РЕК ТИ ВА на Съ ве та 92/43/ЕИО
от 21.05.1992 
ЗА ЗАПАЗ ВА НЕ ТО НА ПРИ РОД НИ ТЕ МЕ СТО О БИ ТА НИЯ И НА ДИ ВА ТА ФЛО РА И ФАУ НА

СЪ ВЕТЪТ НА ЕВ РО ПЕЙ СКА ТА ОБ ЩНОСТ, 
 на ос но ва ние До го во ра за съ зда ва не на Ев ро пей ска та Ико но ми че ска Об щност,
и, по-спе циал но, член 130s от то зи до го вор, 
на ос но ва ние пред ло же ние то на Ко ми сия та, 
на ос но ва ние ста но ви ще то на Ев ро пей ския Пар ла мент, 
на ос но ва ние ста но ви ще то на Ико но ми че ска та и со циал на та ко ми сия, 

Ка то взе пре двид, че как то е уста но ве но в член 130r на До го во ра, ос нов на цел от общ 
ин те рес  за Об щност та са съ хра не ние то, за щи та та и по доб ря ва не то на ка че ство то на окол на та 
сре да. Към то ва се от на ся съ що и кон сер ва ция та  на при род ни те ме сто о би та ния, как то и на 
ди ва та фло ра и фау на. 

Ка то взе пре двид, че про гра ма та за дей ствие и по ли ти ка та за окол на та сре да на Ев ро пей-
ска та Об щност (1987-1992) съ дър жа раз по ред би от но сно съ хра не ние на при ро да та и при род ни-
те ре сур си. 

Ка то взе пре двид, че глав на цел на на стоя ща та Ди рек ти ва е да съ дей ства за запаз ва не то  
на био ло гич но то раз но об ра зие, за чи тай ки ико но ми че ски те, со циал ни те, ку лтур ни те и ре гио-
нал ни те изис ква ния,  та зи Ди рек ти ва до при на ся за об ща та цел на устой чи во то ра зви тие; Ка то 
взе пре двид, че запаз ва не то на био ло гич но то раз но об ра зие мо же в опре де ле ни слу чаи да изис-
ква продъл жа ва не то или съ що да спо соб ства за ра зви тие то на опре де ле ни чо веш ки дей но сти. 

Ка то взе пре двид, че съ стоя ние то на при род ни те ме сто о би та ния в ев ро пей ска та те ри то-
рия на дър жа ви те-член ки се вло ша ва не пре стан но, и че  се ри оз но за стра ше ни са все по-го лям 
брой от раз лич ни те ви до ве ди ви ви до ве; Ка то взе пре двид, че тъй ка то за стра ше ни те ме сто о би-
та ния и ви до ве са част от при род но то на след ство на об щност та и за пла ха та, на коя то са из ло же-
ни, че сто пре ми на ва гра ни ци те на от дел ни те дър жа ви, се на ла га мер ки те за тях но то опаз ва не 
да се взе мат на ни во то на Об щност та. 

Ка то взе пре двид, че опре де ле ни при род ни ме сто о би та ния и опре де ле ни ви до ве имат 
при о ри тет с оглед за пла ха та, на коя то са из ло же ни, се на ла га да се опре де лят ка то при о ри тет ни 
за да се при ло жат бър зо мер ки те за тях но то съ хра не ние. 

Ка то взе пре двид, че за въз ста но вя ва не или съ хра не ние на при род ни те ме сто о би та ния и 
ви до ве те от ин те рес за Об щност та в до бър кон сер ва цио нен ста тус  е необхо ди мо да се обявят 
те ри то рии със спе циа лен ре жим на за щи та , за да мо же да се съ зда де вза имо свър за на ев ро пей-
ска еко ло гич на мре жа по точ но уста но вен хро но ло ги чен план. 

Ка то взе пре двид, че всич ки опре де ле ни те ри то рии тряб ва да се вклю чат в един на та ев ро-
пей ска еко ло гич на мре жа, вклю чи тел но и те зи, опре де ле ни пре ди или пред стоя щи да бъ дат 
опре де ле ни зан апред ка то спе циал ни за щи те ни зо ни  съ глас но Ди рек ти ва 79/409/ЕИО на Съ ве-
та от 02. 04. 1979 за съ хра не ние на ви до ве те ди ви пти ци (5). 

Ка то взе пре двид, че във вся ка опре де ле на те ри то рия тряб ва да се про ве дат необхо ди ми-
те ме ро при я тия, пре двид це ли те на съ хра не ние то. 

Ка то взе пре двид, че обла сти те, ко и то от го ва рят на кри те ри и те за обявя ва не за Те ри то рии 
със спе циа лен ре жим на за щи та, се пред ла гат от стра ни те-член ки, но тряб ва да се пре дви ди про-
це ду ра, съ глас но коя то по из клю че ние ще е въ змож но обявя ва не то на ня коя област и без пред ло-
же ние от дър жа ва-член ка, ако Об щност та счи та то ва за бе зу слов но необхо ди мо за съ хра не ние то 
или оце ля ва не то на при о ри те тен тип при род но ме сто о би та ние или при о ри те тен вид. 

Ка то взе пре двид, че пла но ве или про гра ми, ко и то мо гат да се отра зят в зна чи тел на сте-
пен на кон сер ва цион ни те це ли на да де на те ри то рия, коя то е или ще бъ де  за щи те на, тряб ва да 
се под ло жат на съот вет на оцен ка. 



38   Ръководство в помощ на управлението на защитените зони от мрежата Натура 2000

Ка то взе пре двид приз на ва не то на пред прие ма не то на мер ки за съ хра не ние то на при-
о ри тет ни при род ни ме сто о би та ния и при о ри тет ни ви до ве от ин те рес за Об щност та е об ща 
от го вор ност на всич ки дър жа ви-член ки; Ка то взе пре двид, че то ва оба че мо же да до ве де до 
пре ко мер но фи нан со во об ре ме ня ва не на ня кои дър жа ви-член ки, тъй ка то от ед на стра на та ки-
ва ме сто о би та ния и ви до ве са раз пре де ле ни не рав но мер но в Об щност та, а от дру га стра на в 
част ния слу чай на съ хра не ние на при ро да та "прин ци път за при чи ни те ля" мо же да на ме ри са мо 
огра ни че но при ло же ние. 

Ка то взе пре двид, че съ ще ству ва съ глас ие в так ъв слу чай, по из клю че ние да се пре дви ди 
съ фи нан си ра не на Об щност та в рам ки те на сред ства та, пре до ста ве ни въз ос но ва на ней ни те 
ре ше ния. 

Ка то взе пре двид, че по ли ти ка та за ра зви тие и пла ни ра не на зе ме пол зва не то тряб ва да 
по ощ ря ва гри жи те за ком по нен ти те на ланд шаф та, ко и то имат ре ша ва що зна че ние за ди ва та 
фло ра и фау на. 

Ка то взе пре двид, че тряб ва да се пред прие мат пред ва ри тел ни мер ки, ко и то да га ран-
ти рат кон трол на кон сер ва цион ния ста тус на упо ме на ти те в на стоя ща та Ди рек ти ва при род ни 
ме сто о би та ния и ви до ве. 

Ка то взе пре двид, че в до пъл не ние към Ди рек ти ва 79/409/ЕИО е необхо ди ма об ща си сте-
ма на за щи та за опре де ле ни ви до ве жи вот ни и ра сте ния. Ка то взе пре двид, че тряб ва да се 
пре движ дат мер ки за ре гу ли ра не на опре де ле ни ви до ве, ако то ва е опра вда но от гле дна точ ка 
на тех ния кон сер ва цио нен ста тус. Към то ва спа да съ що заб ра на та на опре де ле ни ме то ди за 
за ла вя не и уби ва не, за ко и то са до пу сти ми от кло не ния при опре де ле ни пред по став ки. 

Ка то взе пре двид, че за кон тро ли ра не при ло же ние то на на стоя ща та Ди рек ти ва, Ко ми сия-
та пе рио дич но из го твя обоб ща ващ от чет, ос но ва ващ се, ос вен всич ко дру го, на ин фор ма ция та, 
пре до став ена от дър жа ви те-член ки по от но ше ние из пъл не ние то на на цио нал ни те раз по ред би, 
прие ти  на ос но ва ние на та зи Ди рек ти ва. 

Ка то взе пре двид, че за из пъл не ние на на стоя ща та Ди рек ти ва е аб со лют но необхо ди мо 
раз ши ря ва не на на уч ни те и тех ни че ски те зна ния, и че сле до ва тел но, тряб ва да се по ощ ря ва 
необхо ди ма та из сле до ва тел ска и на уч на дей ност в та зи на со ка. 

Ка то взе пре двид, че при ло же ния та тряб ва да мо гат да се осъ вре ме нят в съот вет ствие 
с на уч но-тех ни че ския про грес, и че тряб ва да се пре дви ди про це ду ра, по сред ством коя то 
Съ ветът мо же да  осъ вре ме ня ва  При ло же ния та. 

Ка то взе пре двид, че в под кре па на Ко ми сия та при из пъл не ние то на на стоя ща та Ди рек-
ти ва и осо бе но на ре ше ния та за съ вме стно фи нан си ра не от Об щност та тряб ва да се наз на чи 
ре гу ла то рен ко ми тет. 

Ка то взе пре двид, че тряб ва да се пре дви дят до пъл ни тел ни мер ки за ре гу ли ра не на ре ин-
тро дук ция та на опре де ле ни мест ни ви до ве жи вот ни и ра сте ния, как то и на евен ту ал но то ин тро-
ду ци ра не на не мест ни ви до ве. 

Ка то взе пре двид, че об уче ние то и об ща та ин фор ма ция за це ли те на на стоя ща та Ди рек ти-
ва са от ос нов но зна че ние за га ран ти ра не на ней но то ефек тив но из пъл не ние.

Е ПРИ ЕЛ ТА ЗИ ДИ РЕК ТИ ВА:

Опре де ле ния на по ня тия та

Член 1. 
По сми съ ла на на стоя ща та Ди рек ти ва:

а) 
”

Съ хра не ние“ оз на ча ва: се рия мер ки, необхо ди ми за под дър жа не или въз ста но вя ва не 
на при род ни те ме сто о би та ния и по пу ла ции те на ди ви жи во тин ски и ра сти тел ни ви до ве в бла го-
при ят но съ стоя ние по сми съ ла на бу ква д) и и). 
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б) 
”

При род ни ме сто о би та ния“ оз на ча ва: на пъл но есте стве ни или по лу-есте стве ни су хо зем-
ни или ак ва то ри ал ни обла сти, ха рак те ри зи ра щи се с гео граф ски, аби о тич ни и био тич ни осо бе-
но сти. 

в) 
”

При род ни ме сто о би та ния от ин те рес за Об щност та“ оз на ча ва: оне зи ме сто о би та ния 
от упо ме на та та в член 2 те ри то рия, 

  I) ко и то в зо на та на тех ния есте ствен аре ал са за стра ше ни от из чез ва не

или

  ii)  имат малък есте ствен ра йон на раз про стра не ние вслед ствие на тях на та 
ре гре сия или въз ос но ва на ве че сам по се бе си огра ни чен аре ал, 

или

  iii)  пред ста вля ват при мер за ти пич ни те осо бе но сти на един или ня кол ко от след-
ва щи те пет био гео граф ски ре гио на: ал пий ски, ат лан ти че ски, кон ти нен та-
лен, мак ро не зий ски и сре ди зем но мор ски. 

Те зи ти по ве ме сто о би та ния са по со че ни в При ло же ниe I, респ. мо гат да се по со чат там. 

г) 
”

При о ри тет ни ти по ве ме сто о би та ния“ оз на ча ва: ти по ве при род ни ме сто о би та ния, 
за стра ше ни от из чез ва не, сре ща щи се на те ри то рия та, спо ме на та в член 2, и за чие то съ хра-
не ние Об щност та но си осо бе на от го вор ност с оглед на есте стве но то раз про стра не ние на те зи 
ти по ве ме сто о би та ния, ко и то спа дат към  спо ме на та та в член 2 те ри то рия. Те зи при о ри тет ни 
ти по ве при род ни ме сто о би та ния са оз на че ни в При ло же ние I със звез дич ка (*). 

д) 
”

Кон сер ва цио нен ста тус на при род но ме сто о би та ние“ оз на ча ва: съ вкуп ност та от 
въ здей ствия, ко и то оказ ват влия ние вър ху ед но при род но ме сто о би та ние и ти пич ни те за не го 
ви до ве, и ко и то мо гат да въ здей стват вър ху дъл гос роч но то  му есте стве но  раз про стра не ние, 
струк ту ра и функ ции, как то и на дъл гос роч но то оце ля ва не на ха рак тер ни те ви до ве за спо ме на-
та та в член 2 те ри то рия . 

Кон сер ва цион ният ста тус на ед но при род но ме сто о би та ние се счи та за 
”

бла го прия тен“, 
ако:

–  не го вият есте ствен аре ал, как то и те ри то ри и те, ко и то то по кри ва в то зи аре ал са по стоян-
ни или се раз ши ря ват и

–  съ ще ству ват спе ци фич на та струк ту ра и функ ции, необхо ди ми за дъл гос роч но то му 
по-на татъ шно съ ще ству ва не, и ве ро ят но ще продъл жа ва да съ ще ству ва в обоз ри мо 
бъ де ще и

–  кон сер ва цион ният ста тус на ха рак тер ни те за не го ви до ве по сми съ ла на бу ква и) е бла-
го прия тен. 

е) 
”

Ме сто о би та ние на вид“ оз на ча ва: ра йо на, опре де лен от спе ци фич ни аби о тич ни и био-
тич ни фак то ри, в кой то то зи вид се на ми ра в ня кой от ста ди и те на своя жиз нен цик ъл. 

ж) 
”

Ви до ве от ин те рес за Об щност та“ оз на ча ва: ви до ве, ко и то на оз на че на та в член 2 
те ри то рия

  i)  са за стра ше ни, ос вен оне зи, чие то есте стве но раз про стра не ние е мар ги нал-
но за го рес по ме на та та те ри то рия, и ко и то не  са за стра ше ни, ни то уяз ви ми, в 
за пад ния па леарк ти че ски ре гион

или 
  ii)  са  уяз ви ми, т. е. се счи та за ве ро ят но ско рош но то им пре ми на ва не в ка те го-

рия та на за стра ше ни те ви до ве, ако фак то ри те при чи ни ли за пла ха та продъл жа-
ват да съ ще ству ват

или
  iii)  са ред ки, т. е. чи и то по пу ла ции са мал ки и по на стоя щем не са за стра ше ни или 

уяз ви ми, но все пак са из ло же ни на риск . Те зи ви до ве се сре щат еди нич но 
или в огра ни че ни гео граф ски ра йо ни или в по-го лям ра йон
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или
  iv)  са ен де мич ни и изис кват осо бе но вни ма ние вслед ствие на осо бе ни те приз на-

ци на сво ето ме сто о би та ние и/или на по тен циал но то въ здей ствие от тях но то 
из пол зва не вър ху тях но то ме сто о би та ние, и/или по тен циал но то въ здей ствие 
от тях но то из пол зва не вър ху кон сер ва цион ния им ста тус.

Те зи ти по ве ме сто о би та ния са по со че ни в При ло же ниe II и/или IV или V, рес пек тив но 
мо гат да се по со чат там.

з) 
”

При о ри тет ни ви до ве“ оз на ча ва: на зо ва ни те под бу ква ж-i) ви до ве, за чие то съ хра-
не ние Об щност та но си осо бе на от го вор ност, с оглед на тях но то есте стве но раз про стра не ние, 
ко ето спа да към ука за на та в член 2 те ри то рия . Те зи при о ри тет ни ви до ве са оз на че ни със звез-
дич ка (*) в При ло же ние II.

и) Кон сер ва цио нен ста тус на вид" оз на ча ва: съ вкуп ност та от въ здей ствия, ко и то мо гат  да 
по влия ят вър ху дъл гос роч но то раз про стра не ние и го ле ми на та на по пу ла ции те на съот вет ни те 
ви до ве в ука за на та в член 2 те ри то рия. 

Съ стоя ние то на съ хра не ние се счи та за 
”

бла го при ят но“, ако
¦  въз ос но ва на дан ни те за ди на ми ка та на по пу ла ция та на ви да мо же да се прие ме, че 

то зи вид е жиз нес по со бен еле мент на при род но то ме сто о би та ние и ще продъл жи да 
бъ де так ъв в дъл гос ро чен ас пект и

¦  есте стве ният ра йон на раз про стра не ние на то зи вид ни то на ма ля ва, ни то е ве ро ят но да 
на ма лее в обоз ри мо бъ де ще и 

¦  съ ще ству ва, и ве ро ят но ще продъл жи да съ ще ству ва до статъ чно го ля мо ме сто о би та ние  
за запаз ва не на по пу ла ции те в дъл гос ро чен ас пект; 

й) 
”

Те ри то рия“ оз на ча ва: гео граф ски опре де ле на област с яс но раз гра ни че на площ. 

к) 
”

Те ри то рия от зна че ние за Об щност та“ оз на ча ва: ра йон, кой то в био гео граф ския 
ре гион или ре гио ни, към ко и то при над ле жи, до при на ся в зна чи тел на сте пен за съ хра ня ва не то 
или за въз ста но вя ва не то до един бла го прия тен  кон сер ва цио нен ста тус на тип при род но ме сто-
о би та ние съ глас но При ло же ние I или на вид съ глас но При ло же ние II, до при на ся в зна чи тел на 
сте пен за един ност та на упо ме на та та в член 3 мре жа 

”
На ту ра 2000“ и/или за съ хра ня ва не то на 

био ло гич но то раз но об ра зие на био гео граф ския ре гион. 

При жи во тин ски ви до ве, ко и то се нуж даят от го ле ми ме сто о би та ния, те ри то ри и те от зна-
че ние за Об щност та от го ва рят на ме ста та в есте стве на та област на раз про стра не ние на те зи 
ви до ве, ко и то  при те жа ват фи зич ни и био ло гич ни еле мен ти от ре ша ва що зна че ние за тех ния 
жи вот и раз мно жа ва не. 

л) 
”

Те ри то рия със спе циа лен ре жим на за щи та“ оз на ча ва: ра йон, опре де лен от стра ни-
те-член ки чрез за ко но ва или ад ми ни стра тив на раз по ред ба и/или до го вор но спо ра зу ме ние 
ка то те ри то рия от зна че ние за Об щност та, в коя то се про веж дат необхо ди ми те кон сер ва цион ни 
ме ро при я тия, за запаз ва не или въз ста но вя ва не до бла го прия тен кон сер ва цио нен ста тус на при-
род ни те ме сто о би та ния и/или по пу ла ции на ви до ве те, за ко и то тя е опре де ле на. 

м) 
”

Ек зем пляр“ оз на ча ва: вся ко жи вот но или ра сте ние – жи во или мър тво – от из бро е-
ни те в При ло же ние IV и При ло же ние V ви до ве, вся ка част или все ки про дукт, по лу чен от жи вот-
но то или ра сте ние то, как то и вся ка дру га сто ка, коя то въз ос но ва на съ про во ди те лен до ку мент, 
опа ков ка, оз на че ние, ети кет или дру го об стоя тел ство, мо же да се иден ти фи ци ра ка то част или 
де ри ват от жи вот ни или ра сте ния от спо ме на ти те ви до ве. 

н)  
”

Ко ми тет“ оз на ча ва: наз на че ния по член 20 ко ми тет. 

Член 2
(1) На стоя ща та Ди рек ти ва има цел да до при не се за ос игу ря ва не био ло гич но то раз но об-

ра зие, чрез запаз ва не на при род ни те ме сто о би та ния, как то и на ди ва та фло ра и фау на вър ху 
ев ро пей ска та те ри то рия на стра ни те член ки, за ко и то до го во рът е ва ли ден. 
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(2) Мер ки те, взе ти въз ос но ва на на стоя ща та Ди рек ти ва, це лят да съ хра нят или въз ста но-
вят до бла го прия тен кон сер ва цио нен ста тус при род ни те ме сто о би та ния и ви до ве ди ви жи вот ни 
и ра сте ния, ко и то са от ин те рес за Об щност та. 

(3) Мер ки те, взе ти въз ос но ва на на стоя ща та Ди рек ти ва, взе мат пре двид ико но ми че ски-
те, об ще стве ни те и ку лтур ни те изис ква ния, как то и ре гио нал ни те и мест ни те осо бе но сти. 

СЪ ХРА НЕ НИЕ НА ПРИ РОД НИ МЕ СТО О БИ ТА НИЯ  И МЕ СТО О БИ ТА НИЯ НА ВИ ДО ВЕ ТЕ

Член 3
(1) Из граж да се един на ев ро пей ска еко ло гич на мре жа на те ри то рии със спе циа лен ре жим 

на за щи та, на ре че на 
”

На ту ра 2000“. Та зи мре жа се съ стои от ра йо ни, об хва ща щи при род ни те 
ме сто о би та ния от При ло же ние I, как то и ха би та ти те на ви до ве те от При ло же ние II. Тя тряб ва 
да га ран ти ра по-на татъ шно то съ ще ству ва не или евен ту ал но то въз ста но вя ва не до бла го прия тен 
кон сер ва цио нен ста тус на те зи ти по ве при род ни ме сто о би та ния на ви до ве те в тех ния есте ствен 
ра йон на раз про стра не ние. 

Мре жа та 
”

На ту ра 2000“ об хва ща съ що спе циал ни за щи те ни зо ни, опре де ле ни от стра ни-
те-член ки въз ос но ва Ди рек ти ва 79/409/ЕИО. 

(2) Вся ка дър жа ва да ва своя при нос за из граж да не то на 
”

На ту ра 2000“ в съот вет ствие 
с на ми ра щи те се на ней на та су ве ре на те ри то рия ти по ве при род ни ме сто о би та ния и ха би та ти 
на ви до ве те, упо ме на ти в раз дел 1. За та зи цел, тя опре де ля ра йо ни те съ глас но раз по ред би те 
на член 4 за   те ри то рии със спе циа лен ре жим на за щи та, ка то се имат пре двид спо ме на ти те в 
раз дел 1 це ли. 

(3) Дър жа ви те-член ки ще се ста раят, там къ де то счи тат за необхо ди мо, да по доб ря ват еко-
ло гич ни те връ зки на 

”
На ту ра 2000“ чрез запаз ва не и евен ту ал но съ зда ва не на  упо ме на ти те в 

член 10 еле мен ти на ланд шаф та, ко и то са от ре ша ва що зна че ние за ди ва та фло ра и фау на. 

Член 4
(1) Въз ос но ва на кри те ри и те, уста но ве ни в При ло же ние III (фа за 1), и съот вет на та на уч-

на ин фор ма ция, вся ка дър жа ва-член ка пред ла га списък на те ри то ри и те, в ко и то са из бро е ни 
на ми ра щи те се в тях ти по ве при род ни ме сто о би та ния от При ло же ние I и мест ни ви до ве от 
При ло же ние II. При жи во тин ски те ви до ве, изис ква щи го ле ми ме сто о би та ния, те зи те ри то рии 
от го ва рят на ме ста та в есте стве на та област на раз про стра не ние на те зи ви до ве, ко и то при те жа-
ват фи зич ни те и био ло гич ни те еле мен ти от ре ша ва що зна че ние за тех ния жи вот и раз мно жа ва-
не. За ви до ве те вод ни жи вот ни, изис ква щи го ле ми ме сто о би та ния, те зи ра йо ни се пред ла гат, 
са мо ако мо же яс но да се раз гра ни чи та ко ва мя сто, ко ето да при те жа ва фи зич ни и био ло гич ни 
фак то ри от ре ша ва що зна че ние за жи во та и раз мно жа ва не то на те зи ви до ве. Стра ни те-член ки 
пред ла гат и евен ту ал но то осъ вре ме ня ва не на то зи списък в свет ли на та на ре зул та ти те от спо ме-
на тия в член 11 над зор. 

В срок от 3 го ди ни след пу бли ку ва не то на на стоя ща та Ди рек ти ва то зи списък се из пра ща 
до ко ми сия та ед но вре мен но с ин фор ма ция за от дел ни те те ри то рии. Та зи ин фор ма ция включ ва 
кар то граф ско пред ста вя не на те ри то рия та, ней но то име, гео граф ско по ло же ние, го ле ми на, как-
то и дан ни те, про из ти ча щи от при ла га не то на на зо ва ни те в При ло же ние III (фа за 1) кри те рии, 
и се пред ста вя с по мощ та на спе циал но раз ра бо тен от Ко ми сия та фор му ляр съ глас но про це ду-
ра та на член 21. 

(2) На ос но ва ние на уста но ве ни те в При ло же ние III (фа за 2) кри те рии и в рам ки те на 
все ки от пет те спо ме на ти в член 1, бу ква в-iii) био гео граф ски ре гио ни, как то и в упо ме на та та в 
член 2, раз дел 1, об ща те ри то рия, ко ми сия та съот вет но, в съ глас ие с вся ка от дър жа ви те-член-
ки, съ ста вя от спи съ ци те на дър жа ви те-член ки про ек то списък на те ри то ри и те от зна че ние за 
об щност та, в ко и то са опре де ле ни те ри то рии, за гу би ли  един или по ве че ти по ве при о ри тет ни 
при род ни ме сто о би та ния или при род ни ви до ве. 
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Дър жа ви те-член ки, при ко и то те ри то ри и те с един или по ве че ти по ве при о ри тет ни при-
род ни ме сто о би та ния или с един или по ве че при о ри тет ни ви до ве за е мат площ по ве че от 5% 
от су ве рен на та те ри то рия, мо гат в съ глас ие с ко ми сия та да вне сат пред ло же ние за по-гъ вка во 
при ла га не на из ло же ни те в При ло же ние III (фа за 2) кри те рии за из бор на всич ки те ри то рии от 
зна че ние за Об щност та, на ми ра щи се вър ху тех ни те су ве рен ни зе ми. 

Списък ът на те ри то ри и те, ко и то са из бра ни ка то те ри то рии от зна че ние за Об щност та, и в 
кой то са опре де ле ни те ри то ри и те с един или по ве че ти по ве при о ри тет ни при род ни ме сто о би та-
ния или с един или по ве че при о ри тет ни ви до ве, се прие ма от ко ми сия та съ глас но про це ду ра та 
на член 21. 

(3) Упо ме на тият в раз дел 2 списък се из го твя в срок от шест го ди ни след пу бли ку ва не то 
на на стоя ща та Ди рек ти ва. 

(4) Ако да де на те ри то рия е прие та ка то те ри то рия от зна че ние за Об щност та съ глас но про-
це ду ра та на раз дел 2, то съот вет на та дър жа ва член ка в най-кратък срок, но не по-къс но от шест 
го ди ни, я опре де ля за  те ри то рия със спе циа лен ре жим на за щи та. Уста но вя ва и при о ри те ти те 
спо ред важ ност та на те зи те ри то рии за запаз ва не и въз ста но вя ва не до  бла го прия тен кон сер ва-
цио нен ста тус на тип при род но ме сто о би та ние от При ло же ние I или на вид от При ло же ние II и 
за ко хе рент ност та на мре жа та 

”
На ту ра 2000“, как то и до кол ко то те зи те ри то рии са за стра ше ни 

от ув реж да не или уни що жа ва не. 

(5) След включ ва не на да де на те ри то рия в списъ ка от раз дел 2, по драз дел 3, тя под ле жи 
на раз по ред би те на член 6, раз де ли 2, 3, 4. 

Член 5
(1) В из клю чи тел ни слу чаи, ко га то ко ми сия та уста но ви, че ед на те ри то рия не е пред став-

ена с при о ри те тен тип при род но ме сто о би та ние или с при о ри те тен вид в на цио нал ния списък 
по член 4, раз дел 1, ко ето, въз ос но ва на съот вет ни те на деж дни на уч ни дан ни, счи та за осо бе но 
важ но, че за съ хра ня ва не то на то зи тип при род но ме сто о би та ние или за оце ля ва не то на то зи 
при о ри те тен вид, меж ду та зи дър жа ва-член ка и ко ми сия та тряб ва да за поч не дву стран на про-
це ду ра за срав ня ва не на из пол зва ни те от две те стра ни на уч ни дан ни. 

(2) Ако след пе риод на уточ ня ва не, не по-дълъг от шест ме се ца, все още съ ще ству ват раз-
ли чия в мне ния та, ко ми сия та пра ви пред ло же ние на Съ ве та за из би ра не то на те ри то рия та за 
те ри то рия от зна че ние за Об щност та. 

(3) Съ ветът ре ша ва еди но душ но в срок от три ме се ца от мо мен та, в кой то е вне се но то ва 
пред ло же ние. 

(4) По вре ме на уточ ня ва ща та фа за, и до взе ма не то на ре ше ние от Съ ве та, съот вет на та 
те ри то рия под ле жи на раз по ред би те на член 6, раз дел 2. 

Член 6
(1) Дър жа ви те член ки опре де лят необхо ди ми те кон сер ва цион ни мер ки за  те ри то ри и те 

със спе циа лен ре жим на за щи та, ко и то включ ват евен ту ал но под хо дя щи, спе циал но раз ра бо те-
ни за те ри то ри и те или вклю че ни в дру ги ра звой ни пла но ве, пла но ве за упра вле ние и под хо дя-
щи мер ки от прав но, ад ми ни стра тив но и до го вор но есте ство, ко и то да от го ва рят на еко ло гич ни-
те изис ква ния на ти по ве те при род ни ме сто о би та ния от При ло же ние I и ви до ве от При ло же ние 
II, сре ща щи се в те зи ра йо ни. 

(2) Дър жа ви те член ки взе мат съот вет ни мер ки за пре дот вра тя ва не в те ри то ри и те със спе-
циа лен ре жим  на за щи та на вло ша ва не то на при род ни те ме сто о би та ния  и ме сто о би та ния та на 
ви до ве те, как то и без по кой ство на ви до ве те, за ко и то те ри то ри и те са опре де ле ни, до кол ко то то ва 
без по кой ство мо же да има зна чи тел но въ здей ствие с оглед на це ли те на на стоя ща та Ди рек ти ва. 

(3) Пла но ве или про ек ти, ко и то не са не по сред стве но свър за ни с упра вле ние то на те ри-
то рия та или не са необхо ди ми за то ва, но ко и то по от дел но или в съ че та ние с дру ги пла но ве и 
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про ек ти мо гат да ока жат зна чи тел но влия ние, се нуж даят от по до ба ва ща оцен ка, с оглед на 
кон сер ва цион ни те це ли, уста но ве ни за та зи те ри то рия. Съ глас но ре зул та ти те от оцен ка та и при 
усло вия та на член 4, ком пе тент ни те ор га ни на от дел ни те дър жа ви одоб ря ват пла на или про ек-
та са мо то га ва, ко га то уста но вят, че це лост та на област та ка то та ка ва ня ма да бъ де ув ре де на и 
след ка то са се вслу ша ли в мне ние то на об ще стве ност та по да де ния слу чай. 

(4) Ако да ден план или про ект тряб ва да бъ де осъ ще ствен въ пре ки не га тив ни ре зул та ти от 
оцен ка та за по сле ди ци те, по ра ди на ло жи тел ни при чи ни от пре о бла да ващ об ще ствен ин те рес, 
вклю чи тел но и та ки ва от со циа лен или сто пан ски ха рак тер, то чле ну ва ща та дър жа ва пред прие-
ма всич ки необхо ди ми ком пен са тор ни мер ки, за да га ран ти ра ця лост на та съ гла су ва ност на 
"На ту ра 2000". Чле ну ва ща та дър жа ва ин фор ми ра ко ми сия та за пред прие ти те от нея ком пен са-
тор ни мер ки. 

Ако съот вет на та област включ ва при о ри те тен при ро ден тип ме сто о би та ние и/или ня как-
ъв при о ри те тен вид, то мо гат да бъ дат ва лид ни са мо съоб ра же ния, от на ся щи се до здра ве то на 
чо ве ка и бе зо пас ност та на об ще ство то,  бла го прия ни те по сле ди ци от пър во сте пен но зна че ние 
за окол на та сре да, или спо ред ста но ви ще то на ко ми сия та, дру ги на ло жи тел ни при чи ни от при-
о ри те тен об ще ствен ин те рес. 

Член 7
За дъл же ния та, про из ти ча щи от Член 6 (2), (3) и (4) от на стоя ща та Ди рек ти ва, от ме нят 

всич ки за дъл же ния, про из ти ча щи от пър во то из ре че ние на Член 4 (4) от Ди рек ти ва 79/409/
ЕИО, по от но ше ние на те ри то ри и те, клас ифи ци ра ни съ глас но Член 4 (1), или приз на ти съ глас но 
Член 4 (2) от съ ща та, от да та та на из пъл не ние на на стоя ща та Ди рек ти ва, или да та та на клас ифи-
ка ция или приз на ва не от Дър жа ва член ка, съ глас но Ди рек ти ва 74/409/ЕИО, в слу ча и те, ко га то 
клас ифи ка ция та или приз на ва не то са из вър ше ни на по-къ сен етап

Член 8
(1) Дър жа ви те член ки пре да ват на ко ми сия та, за ед но с пред ло же ния та за те ри то рии, 

ко и то мо гат да бъ дат опре де ле ни за те ри то рии със спе циа лен ре жим на за щи та с при о ри тет ни 
ти по ве ме сто о би та ния и/или при о ри тет ни ви до ве, и пре цен ки те си от но сно съ фи нан си ра не то 
на Об щност та, ко ето счи тат за необхо ди мо за из пъл не ние на за дъл же ния та им, про из ти ча щи 
от член 6, т. 1. 

(2) Ко ми сия та, в спо ра зу ме ние с вся ка за сег на та дър жа ва член ка, опре де ля за те ри то рии 
от зна че ние за Об щност та, за ко и то се тър си съ фи нан си ра не, необхо ди ми те мер ки за запаз ва-
не и въз ста но вя ва не до един бла го прия тен кон сер ва цио нен ста тус на при о ри тет ни ти по ве при-
род ни ме сто о би та ния и при о ри тет ни ви до ве в съот вет ни те  те ри то рии. Ко ми сия та уста но вя ва 
об щи те раз хо ди по те зи мер ки. 

(3) Ко ми сия та в спо ра зу ме ние със съот вет ни те дър жа ви член ки, уточ ня ва необхо ди мо то 
фи нан си ра не за про веж да не на мер ки те спо ред т. 2 , вклю чи тел но и съ фи нан си ра не то; при 
то ва, тя съ блю да ва и кон цен тра ция та на при о ри тет ни ти по ве при род ни ме сто о би та ния и/или 
при о ри тет ни ви до ве на те ри то рия та на дър жа ва та член ка и съот вет но то об ре ме ня ва не, про из-
ти ча що от необхо ди ми те мер ки. 

(4) Спо ред оцен ка та в т. 2 и 3 ко ми сия та прие ма при о ри тет на  рам ка за дей ствие за мер-
ки те, имай ки пре двид на лич ни те фи нан со ви сред ства, съ глас но съот вет ни те ин стру мен ти на 
Об щност та и спо ред про це ду ра та на член 21. Те зи мер ки включ ват съ фи нан си ра не при обявя-
ва не на те ри то рия та, съ глас но член 4, т. 4. 

(5) Мер ки те, ко и то по ра ди лип са та на до статъ чно сред ства не са взе ти пре двид в спо ме на-
та та рам ка на дей ствие и съот вет но не са прие ти, и вклю че ни те в го ре по со че на та рам ка, ко и то 
не са по лу чи ли необхо ди мо то съ фи нан си ра не или са по лу чи ли са мо ча стич но та ко ва, се под ла-
гат спо ред про це ду ра та на Член 21 на пов тор но раз глеж да не в рам ки те на пре гле да, про веж дан 
на все ки две го ди ни и до то га ва мо гат да се от ло жат от чле ну ва щи те дър жа ви. То зи пре глед взи-
ма пре двид но ва та си туа ция във въ прос на та област. 
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(6) В те ри то ри и те, в ко и то са от ло же ни за ви се щи те от фи нан со ва по мощ мер ки, дър жа-
ви те-член ки се въ здър жат от но ви мер ки, ко и то мо гат да до ве дат до вло ша ва не на съ стоя ние то 
на те зи те ри то рии. 

Член 9
Ко ми сия та,  съ глас но про це ду ра та в член 21, пе рио дич но раз глеж да при но са на "На ту ра 

2000" за осъ ще ствя ва не на спо ме на ти те в член 2 и 3 це ли. В та зи връ зка, опре де ле на те ри то-
рия със спе циа лен ре жим на за щи та мо же да се раз гле да с цел де клас ифи ка ция в слу ча и те, в 
ко и то на блю да ва но то при род но ра зви тие в ре зул тат на кон тро ла, по ста но вен в член 11, опра-
вда ва то ва. 

Член 10
В рам ки те на по ли ти ка та си за ра зви тие и пла ни ра не на зе ме пол зва не то, и осо бе но с 

оглед по доб ря ва не на еко ло гич на та съ гла су ва ност на 
”

На ту ра 2000“, чле ну ва щи те дър жа ви 
се ста раят, там къ де то счи тат, че е необхо ди мо, да под по ма гат упра вле ние то на еле мен ти те на 
ланд шаф та, ко и то са от пър во сте пен но зна че ние за ди ва та фло ра и фау на. То ва са еле мен ти те, 
ко и то въз ос но ва на своя та ли ней на, не прек ъс на та струк ту ра (на при мер ре ки и тех ни те бре го ве 
или тра ди цион ни те си сте ми за мар ки ра не на пол ски си но ри) или по ра ди свър зва ща та си функ-
ция (на при мер езе ра и го рич ки) са зна чи ми за ми гра ция та, дис пер сия та и ге не тич ния об ем 
меж ду ди во жи ве е щи те ви до ве. 

Член 11
Дър жа ви те член ки кон тро ли рат кон сер ва цион ния ста тус на спо ме на ти те в Член 2 ви до ве 

и ме сто о би та ния, при ко ето осо бе но съ блю да ват при о ри тет ни те при род ни ти по ве ме сто о би та-
ния и при о ри тет ни те ви до ве. 

ОПАЗ ВА НЕ НА ВИ ДО ВЕ ТЕ
Член 12
(1) Дър жа ви те член ки взе мат необхо ди ми те мер ки за въ веж да не на стро га си сте ма за 

опаз ва не на спо ме на ти те в При ло же ние IV, бу ква а) жи во тин ски ви до ве в тех ни те есте стве ни 
обла сти на раз про стра не ние, ка то се заб ра ня ва:

а)  всич ки фор ми за умиш ле но за ла вя не или уби ва не на ек зем пля ри от те зи ви до ве в при-
ро да та;

б)  умиш ле но об ез по ко ява не на те зи ви до ве, осо бе но през пе рио ди те на раз мно жа ва не, 
от глеж да не на мал ки те, зи му ва не и ми гра ция;

в) умиш ле но уни що жа ва не или взе ма не на яй ца от при ро да та;
г) вся ко пов реж да не или уни що жа ва не на ме ста за раз мно жа ва не или по чи вка. 

(2) За те зи ви до ве чле ну ва щи те дър жа ви заб ра ня ват при те жа ва не, транс пор ти ра не, тър-
го вия или раз мя на и пред ла га не за про даж ба, или раз мя на на взе ти от при ро да та ек зем пля ри. 
За пра во мер но взе ти от при ро да та ек зем пля ри пре ди на ча ло то на при ла га не на та зи Ди рек ти-
ва се пра ви из клю че ние. 

(3) Заб ра ни те спо ред т. 1, бу ква а) и б), как то и спо ред т. 2, са ва лид ни за всич ки ста дии 
от жи во та на жи вот ни те, за ко и то се от на ся то зи член. 

(4) Чле ну ва щи те дър жа ви въ веж дат си сте ма за мо ни то ринг вър ху не у миш ле но за ла вя не 
и уби ва не на спо ме на ти в При ло же ние IV, бу ква а) жи во тин ски ви до ве. С по мощ та на съ бра на-
та ин фор ма ция, дър жа ви те член ки пред прие мат та ки ва по-на татъ шни мер ки за из след ва не и 
запаз ва не, ко и то са необхо ди ми, за да га ран ти рат, че не у миш ле но то за ла вя не или не у миш ле но-
то уби ва не ня ма да имат се ри оз но от ри ца тел но въ здей ствие вър ху въ прос ни те ви до ве. 

Член 13
(1) Чле ну ва щи те дър жа ви взе мат необхо ди ми те мер ки, за да из гра дят стрикт на си сте ма за 

за щи та на ра сти тел ни те ви до ве, из бро е ни в При ло же ние IV, бу ква б), ка то се заб ра ня ва:
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а) умиш ле но то бра не, съ би ра не, от ряз ва не, из ко ре ня ва не или уни що жа ва не на те зи 
ра сте ния, в обла сти те на есте стве но то им раз про стра не ние в при ро да та;

б) при те жа ва не, транс пор ти ра не, тър го вия, раз мя на и пред ла га не за про даж ба или раз-
мя на на при род ни ек зем пля ри от те зи ра сти тел ни ви до ве. Пра во мер но взе ти те ек зем пля ри 
пре ди на ча ло то на при ла га не на та зи Ди рек ти ва се из ключ ват. 

(2) Заб ра ни те, пре дви де ни в т. 1, бу ква а) и б), са ва лид ни за всич ки жиз не ни ста дии от 
ра зви тие то на ра сте ния та по сми съ ла на то зи член. 

Член 14
(1) Ако, въз ос но ва на кон тро ла спо ред член 11, чле ну ва щи те дър жа ви счи тат за необхо ди-

мо, пред прие мат необхо ди ми те мер ки, за да съ вме стят взе ма не то на при род ни ек зем пля ри от 
ди ви ра сти тел ни и жи во тин ски ви до ве, вклю че ни в При ло же ние V, как то и тях но то из пол зва не, 
с под дър жа не на един бла го прия тен кон сер ва цио нен ста тус на те зи ви до ве. 

(2) Ако та ки ва мер ки се счи тат за необхо ди ми, те тряб ва да включ ват и продъл жа ва не на 
кон тро ла, пре дви ден в член 11. В част ност, те мо гат да 

об хва щат след но то:
¦ пред пи са ния от но сно до стъ па до опре де ле ни ра йо ни;
¦  вре мен на или мест на заб ра на за взе ма не на  ек зем пля ри от при ро да та и из пол зва не на 

опре де ле ни по пу ла ции;
¦ ре гу ли ра не на пе рио ди те и/или ме то ди те на взе ма не на ек зем пля ри;
¦  в слу ча и те на за ла вя не на ек зем пля ри, при ла га не на раз по ред би те за ло ва и ри бо ло ва, 

съоб ра зе ни с кон сер ва ция та на съот вет ни те по пу ла ции;
¦  въ веж да не на си сте ма от раз ре ше ния или кво ти за взе ма не то на при род ни ек зем пля ри;
¦  кон тро ли ра не на по куп ка, про даж ба, при те жа ва не, пред ла га не за про даж ба или транс-

пор ти ра не, с цел про даж ба, на ек зем пля ри;
¦  от глеж да не в не во ля на жи во тин ски ви до ве, как то и из ку стве но раз мно жа ва не на ра сти-

тел ни ви до ве да се из върш ва при стро го кон тро ли ра ни усло вия, за да се на ма ли взе ма-
не то на при род ни ек зем пля ри;

¦ оцен ка на ре зул та ти те от пред прие ти те мер ки. 

Член 15
Във връ зка със за ла вя не то или уби ва не то на спо ме на ти в При ло же ние V, бу ква а) ди ви 

жи во тин ски ви до ве, как то и в слу ча и те, в ко и то се пра ви из клю че ние, спо ред член 16 за за ла вя-
не или уби ва не на вклю че ни те в При ло же ние IV, бу ква а) ви до ве, дър жа ви те-член ки заб ра ня ват 
из пол зва не то на всич ки без раз бор но из бра ни сред ства, чрез ко и то би мо гло да се пре диз ви ка 
из чез ва не или се ри оз но без по кой ство на по пу ла ции от те зи ви до ве, и по-точ но:

а) из пол зва не то на спо ме на ти те в При ло же ние VI, бу ква а) сред ства за за ла вя не или уби-
ва не;

б) вся ка фор ма на за ла вя не или уби ва не, по сред ством спо ме на ти те в При ло же ние VI, 
бу ква б) транс порт ни сред ства. 

Член 16
(1) В слу чай, че ня ма дру го за до во ли тел но ре ше ние, и при усло вие, че из клю че ния та не пре-

чат за съ хра ня ва не то на по пу ла ции те на за сег на тия вид в един за до во ли те лен кон сер ва цио нен 
ста тус в област та на есте стве но то му раз про стра не ние,  чле ну ва щи те дър жа ви мо гат да се от кло-
нят от раз по ред би те на Член 12, 13 и 14, как то и от бу кви а), б) на член 15 в след ния сми съл:

а) за за щи та на пред ста ви те ли те на ди ва та фло ра и фау на и за запаз ва не на при род ни те 
ме сто о би та ния;

б) за пре дот вра тя ва не на се ри оз но ув реж да не, осо бе но на сел ско сто пан ски ку лту ри, 
до битък, как то и го ри, риб ни сто пан ства, во ди те и дру ги фор ми на соб стве ност;
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в) в ин те рес на об ще стве но то здра ве и бе зо пас ност или по ра ди дру ги на ло жи тел ни при-
чи ни от при о ри те тен об ще ствен ин те рес, вклю чи тел но и та ки ва от со циа лен или ико но ми че ски 
ха рак тер, или с по ло жи тел ни по сле ди ци от пър во сте пен но зна че ние за окол на та сре да;

г) за це ли те на из след ва не то и об уче ние то, за сел ва не или ре ин тро ду ци ра не на ви до ве те 
и на необхо ди ми те за те зи це ли раз мно жи тел ни опе ра ции, вклю чи тел но и из ку стве но то раз мно-
жа ва не на ра сте ния;

д) раз ре ша ва не то при строг кон трол, се лек тив но и в огра ни чен раз мер, на за ла вя не или 
за дър жа не на огра ни чен брой ек зем пля ри от ра сти тел ни или жи во тин ски ви до ве, спо ме на ти в 
При ло же ние IV, опре де лен  от ком пе тент ни те ор га ни на от дел ни те дър жа ви. 

(2) На все ки две го ди ни, чле ну ва щи те дър жа ви пред ста вят на ко ми сия та до клад, по уста-
но вен от Ко ми те та мо дел, кой то съ дър жа раз ре ше ни те от кло не ния спо ред т. 1. Ко ми сия та взе ма 
ста но ви ще по те зи от кло не ния в рам ки те на два на де сет ме се ца след по лу ча ва не на до кла да и 
ин фор ми ра ко ми те та за взе то то ста но ви ще. 

(3) До кла ди те тряб ва да опре де лят:

а) ви до ве те, за ко и то е ва лид на раз по ред ба та за из клю че ния та и при чи на та за тях, вклю-
чи тел но и ха рак те ра на рис ка и, ако е въ змож но, справ ка за от хвър ле ни те ал тер на тив ни ре ше-
ния, как то и ин фор ма ция за из пол зва ни те на уч ни дан ни;

б) до пу сти ми те за улов или уби ва не на жи вот ни сред ства, съо ръ же ния или ме то ди и ос но-
ва ния та за тях на та упо тре ба;

в) об стоя тел ства та на вре ме и мя сто, при ко и то се до пу скат из клю че ния та;

г) ор га нът, кой то е упъл но мо щен да за я ви или съот вет но да кон тро ли ра, да ли необхо ди ми-
те пред по став ки са из пъл не ни, и кой то мо же да ре ши, как ви сред ства, съо ръ же ния или ме то ди 
и в как ви гра ни ци мо гат да бъ дат из пол зва ни, как то и ин фор ма ция за ли ца та, на то ва ре ни да 
из пъл нят те зи ре ше ния;

д) при ло же ни те мер ки за кон трол и по стиг на ти те ре зул та ти. 

ИН ФОР МА ЦИЯ

Член 17
(1) Дър жа ви те член ки из го твят до клад на все ки шест го ди ни след из ти ча не на пре дви де-

ния в Член 23 срок, за про веж да не то на мер ки те, пред прие ти в рам ки те на та зи Ди рек ти ва. 
То зи до клад съ дър жа ин фор ма ция от но сно спо ме на ти те в член 6, т. 1 мер ки за съ хра ня ва не, 
как то и оцен ка за въ здей стви я та на те зи мер ки вър ху кон сер ва цион ния ста тус на ти по ве те при-
род ни ме сто о би та ния от При ло же ние I и ви до ве те от При ло же ние II, а та ка съ що и най-важ ни те 
ре зул та ти от кон тро ла, спо ме нат в член 11. То зи до клад, из гот вен съ глас но из ра бо те ния от Ко ми-
те та мо дел, се пред ста вя на ко ми сия та и се пра ви до стоя ние на об ще стве ност та. 

(2) Въз ос но ва на спо ме на ти те в т. 1 до кла ди, ко ми сия та из ра бо тва един обоб ща ващ 
до клад. То зи до клад съ дър жа це ле съоб раз на оцен ка на по стиг на тия на предък, осо бе но по 
от но ше ние на при но са на 

”
На ту ра 2000“ за осъ ще ствя ва не на пре дви де ни те в Член 3 це ли. 

Част та от про ек та на до кла да, коя то за ся га ин фор ма ция, пре до став ена от вся ка чле ну ва ща 
дър жа ва, се да ва на въ прос на та дър жа ва член ка за пот вър жде ние. След пред ста вя не на Ко ми-
те та, окон ча тел но то из да ние на до кла да се пу бли ку ва от Ко ми сия та не по-къс но от две го ди ни 
след по лу ча ва не то на до кла ди те, спо ме на ти в т. 1, след ко ето се из пра ща до Дър жа ви те член ки,  
Ев ро пей ския Пар ла мент, Съ ве та на Ев ро па, Ико но ми че ска та и Со циал на Ко ми сии. 

(3) Дър жа ви те член ки мо гат да обоз на чат опре де ле ни те спо ред та зи Ди рек ти ва те ри то-
рии, чрез спе циал но из ра бо те ни от Ко ми те та та бе ли на Об щност та. 



47

ИЗ СЛЕД ВА НЕ

Член 18
(1) Чле ну ва щи те дър жа ви и ко ми сия та на сър ча ват нуж но то из след ва не и необхо ди ми те 

на уч ни дей но сти във връ зка със спо ме на ти те в Член 2 це ли и за дъл же ния по Член 11. Те об ме-
нят ин фор ма ции за по-доб ро ко ор ди ни ра не на из след ва не то на рав ни ще чле ну ва щи дър жа ви 
и Об щност та. 

(2) Осо бе но вни ма ние се от де ля на на уч ни те дей но сти, необхо ди ми за осъ ще ствя ва не то 
на Член 4 и 10; под по ма га се транс гра нич но то съ труд ни че ство меж ду чле ну ва щи те дър жа ви в 
област та на из след ва не то. 

ПРО ЦЕ ДУ РИ ЗА ИЗ МЕ НЕ НИЯ НА ПРИ ЛО ЖЕ НИЯ ТА

Член 19
Про ме ни те, ко и то са необхо ди ми за адап ти ра не на При ло же ния I, II, III, V и VI към тех ни че-

ския и на у чен про грес, се прие мат от Съ ве та по пред ло же ние на ко ми сия та с ква ли фи ци ра но 
мно зин ство. По прав ки те, необхо ди ми за адап ти ра не на При ло же ние IV към на уч ния и тех ни че-
ския про грес, се прие мат от Съ ве та еди но душ но по пред ло же ние на ко ми сия та. 

КО МИ ТЕТ

Член 20
Ко ми сия та се под кре пя от Ко ми тет, кой то се съ стои от пред ста ви те ли на чле ну ва щи те дър-

жа ви, и е пред се да тел стван от пред ста ви тел на Ко ми сия та. 

Член 21
(1) Пред ста ви те лят на Ко ми сия та пред ста вя на Ко ми те та про ект за мер ки те, ко и то след ва 

да се пред прие мат. Ко ми тетът да ва сво ето ста но ви ще по то зи про ект в рам ки те на срок, опре-
де лен от Пред се да те ля пре двид нео тлож ност та на за сег на тия въ прос. Ста но ви ще то се гла су ва 
с мно зин ство, пре дви де но в Член 14, т. 2 от До го во ра за прие ма не на ре ше ния от Съ ве та по 
пред ло же ние на Ко ми сия та. Гла со ве те на пред ста ви те ли те на чле ну ва щи те дър жа ви при гла су-
ва не то в Ко ми те та се из чи сля ват съ глас но го ре по со че ния член. Пред се да те лят не взе ма уча стие 
в гла су ва не то. 

(2) Ко ми сия та прие ма пре дви де ни те мер ки, ако те съ впа дат със ста но ви ще то на Ко ми те-
та. Ако пре дви де ни те мер ки не съ впа дат със ста но ви ще то на Ко ми те та или лип сва та ко ва ста-
но ви ще, то Ко ми сия та не за бав но пред ста вя на Съ ве та пред ло же ние за мер ки те, ко и то тряб ва 
да се пред прие мат. Съ ветът ре ша ва с ква ли фи ци ра но мно зин ство. В слу чай, че Съ ветът не е 
ре а ги рал след из ти ча не на срок от три ме се ца от за поз на ва не то му с про бле ма, пре дви де ни те 
мер ки се прие мат от Ко ми сия та. 

ДО ПЪЛ НИ ТЕЛ НИ РАЗ ПО РЕД БИ

Член 22
При из пъл не ние на раз по ред би те на та зи Ди рек ти ва, дър жа ви те член ки про це ди рат как-

то след ва:

а) про ве ря ват це ле съоб раз ност та от ре ин тро дук ция та в тях на та област на раз про стра не-
ние на мест ни ви до ве от При ло же ние IV, ко га то та зи мяр ка би до при не сла за тях но то запаз ва-
не, при усло вие, че проуч ва не, от чи та що опи та на дру ги чле ну ва щи дър жа ви или дру ги за сег на-
ти е уста но ви ло, че ед но та ко ва ре ин тро ду ци ра не би до при не сло ефек тив но за въз ста но вя ва не 
до един за до во ли те лен кон сер ва цио нен ста тус на въ прос ни те ви до ве и, че ре ин тро дук ция та се 
из върш ва след съот вет на та кон сул та ция със за сег на ти те кръ го ве от на се ле ние то;



б) кон тро ли рат ин тро ду ци ра не то в при ро да та на не ме стен вид да ста ва по на чин, кой то не 
би ув ре дил ни то при род ни те ме сто о би та ния в тях на та есте стве на област на раз про стра не ние, 
ни то ди ва та фло ра и фау на; в слу чай, че счи тат за необхо ди мо, те заб ра ня ват та ко ва ин тро ду ци-
ра не. Ре зул та ти те от из след ва ния та се из пра щат на Ко ми те та за ин фор ма ция; 

в) на сър ча ват об ра зо ва ние то и под по ма гат съ би ра не то на ин фор ма ция във връ зка с 
необхо ди мост та от за щи та на ди ви те ра сти тел ни и жи во тин ски ви до ве и запаз ва не на при род ни 
им ме сто о би та ния. 

ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛ НИ РАЗ ПО РЕД БИ

Член 23
(1) Дър жа ви те член ки при веж дат в си ла необхо ди ми те за ко ни, ре гла мен ти и ад ми ни стра-

тив ни раз по ред би, ко и то да ос игу рят из пъл не ние то на та зи Ди рек ти ва в рам ки те на две го ди ни 
след ней но то опо ве стя ва не. От но сно то ва, те не за бав но уве до мя ват Ко ми сия та. 

(2) Ко га то чле ну ва щи те дър жа ви прие мат те зи мер ки, те тряб ва да се по зо ва ват на та зи 
Ди рек ти ва, или да бъ дат съ про во де ни от съот вет на та справ ка при тях но то офи циал но пу бли ку-
ва не. Чле ну ва щи те стра ни опре де лят ме то ди те за то ва по зо ва ва не. 

(3) Дър жа ви те член ки съоб ща ват на Ко ми сия та ос нов ни те по ста но вле ния, пре дви де ни 
от вът реш но дър жав ни те прав ни раз по ред би, ко и то те прие мат за област та, за коя то се от на ся 
на стоя ща та Ди рек ти ва. 

Член 24
Та зи Ди рек ти ва се от на ся до Дър жа ви те член ки. 

Брюк сел, 21.05.1992 го ди на


