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I. УВОД 

През последните десетилетия намаляването и загубата на биологично разнообразие: 

намаляване на популации или изчезване на видове и местообитания, промяна на цели 

екосистеми и региони, е с изключително бързи темпове. Само добре координирани действия 

на международно и национално равнище могат да преустановят тези отрицателни 

промени.  

 

Опазването на биологичното разнообразие и устойчивото използване на ресурсите заляга в 

Конвенцията за биологичното разнообразие, приета по време на Конференцията на ООН за 

околна среда и развитие (известна още като Среща на високо равнище по проблемите на 

планетата Земя) през 1992 година в Рио Дежанейро, Бразилия. Конвенция е ратифицирана от 

168 държави, включително България.  

 

Създаването на Директивата за опазването на природните местообитания (1992) и идеята 

за мрежа от защитени зони Натура 2000 е също стъпка в посока опазване на застрашени и 

уязвими видове и местообитания на видове, само че на европейско равнище. 

Изграждането на екологичната мрежа Натура 2000 е задължително за всички държави-

членки на Европейския съюз условие. 

 

Въпреки вече 15 годишния опит на държавите-членки да преустановят загубата на биологично 

разнообразие и да поддържат природозащитното състояние на важните за Общността видове и 

местообитания, все още се констатира значителен брой застрашени типове местообитания и 

свързаните с тях видове. Съгласно последния шестгодишен доклад на Европейската комисия 

относно състоянието на биологичното разнообразие в 25те членки на Европейския съюз 2001 -

2006та година (до приемането на България и Румъния през 2007ма),  „най-застрашени са 

тревните местообитания, местообитанията във влажните зони и крайбрежните местообитания, 

главно поради изчезването на традиционните начини на земеделие, развитието на туризма и 

изменението на климата”. В този смисъл, изграждането и правилното управление на Натура 

2000 зоните в Европа продължава да бъде както от сериозна необходимост, така и сериозно 

предизвикателство за всички страни-членки. 

 

С подготовката и присъединяването на България в Европейския съюз нашата държава също 

трябваше да поеме своя дял в опазването на европейската природа. Изграждането на 
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екологичната мрежа Натура 2000 е текущ процес, съпътстван с множество трудности и 

проблеми. С настоящата дипломна работа са представени и анализирани част от най-важните 

процедурни, екологичните и социални проблеми и извършените от българските власти 

закононарушения по време на създаването и утвърждаването на мрежата НАТУРА 2000 в 

България. Наблюденията и опитът ни в посочената материя са значителни поради активното ни 

участие в застъпническите кампании за изграждане на Натура 2000 мрежата в България и за 

опазване на застрашени от унищожаване природни територии, придобит в период от повече от 

три години работа в природозащитния сектор: гражданските групи „Да спасим Иракли”, 

„Граждани за Рила” и в Българска фондация „Биоразнообразие”, действаща като секретариат на 

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в 

България”. 
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II. ВЪВЕДЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА 

НАТУРА 2000 

Натура 2000 заема централно място в политиката на Европейския съюз за опазване на 

природата и биологичното разнообразие. Тя представлява мрежа от защитени райони в Европа, 

създадени в съответствие с две европейски директиви: 

- Директива 79/409/EEC за съхранението на дивите птици (наричана накратко 

Директива за птиците); 

- Директива 92/43/EEC за запазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна (наричана накратко Директива за местообитанията). 

Съгласно посочените Директиви се определят: 

- Специални защитени зони (SPA - Site of Community Interest), обявени по Директивата 

за птиците; 

- проекто Територия от значение на общността (Proposed sites of Community Importance 

- pSCI), които след одобрение от Европейската комисия стават Територия от значение на 

общността (sites of Community Importance - pSCI) и в последствие оформят Специални 

консервационни зони (SAC – Special Area of Conservation), обявени по Директивата за 

местообитанията. 

 

За да се избегне объркването от имената на тези два типа зони в Закона за биологичното 

разнообразие (Държавен вестник, 2002 Бр. 77, 9-43), те са обединени под общото название 

“защитени зони”, които все по-често се наричат просто защитени зони за птиците и 

защитени зони за местообитанията на растения и други животни (без птици). 

 

 

НАТУРА 
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Специални 

защитени 

Зони (SPA) 

Специални  

Консервационни 

Зони (SAC) 
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местообитанията 

Местообитания  

на видове 

 от Приложение 1 
Местообитания  

на мигриращи видове 

(особено влажни зони) 

Местообитания  

 от Приложение I 

Местообитания  

на видове 

 от Приложение II   

Национален  

списък  

от проекто- 

Територии  

от значение за  

Общността  

(pSCI) 

Територии от 

значение 

за  

Общността  

(SCI) 

Схема на Натура 2000 
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 Цели на мрежата Натура 2000 

Целта на мрежата е да гарантира дългосрочното опазване на най-ценните и застрашени от 

изчезване природни видове и техните местообитания. Това опазване трябва да гарантира, че 

разпространението, числеността (или площта) и състоянието им няма да се влошават от 

момента на обявяването им като НАТУРА 2000 зони. В редки случаи се очаква и подобряване 

на тези показатели. 

 

Съгласно член 2 на Директивата за местообитанията 92/43:  

(1) Настоящата Директива има цел да допринесе за осигуряване на биологичното 

разнообразие чрез запазване на природни местообитания, както и на дива флора и фауна върху 

европейската територия на страните-членки, за които Договорът е валиден. 

 

(2) Мерките, взети въз основа на настоящата Директива, целят да съхранят или възстановят до 

благоприятен консервационен статус природните местообитания и видове диви животни и 

растения, които са от интерес за Общността.  

 

(3) Мерките, взети въз основа на настоящата Директива, вземат предвид икономическите, 

обществените и културните изисквания, както и регионалните и местните особености.  

 

Предвид голямото природно разнообразие в Европейския съюз съгласно Директивата за 

местообитанията територията на Европейския съюз се разделя на биогеографски райони. 

С присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз биогеографските райони 

стават общо осен: Атлантически, Континентален, Алпийски, Средиземноморски, Панонски, 

Бореален, Макронезиен и Черноморски. 

 

Важни бележки: 

 Директивата за местообитанията идентифицира около 200 типа местообитания и 700 

вида растения и животни от значение за ЕС. Директивата за птиците изброява 181 вида, за 

които се изисква защита на техните местообитания. 

 Дългосрочното опазване на тези видове и местообитания не може да бъде постигнато 

само чрез защита на изолирани “фрагменти” природа. Натура 2000 е планирана да бъде 

динамична и жива система от консервационно значими територии, която да гарантира 

опазването на видове и техните местообитания в целият им ареал на разпространение. 

 Страните-членки следва да установят разпространението на тези местообитания и 

видове в своите територии и да ги поставят под защита, както и да осигурят механизми за 

тяхното управление с цел запазване и устойчиво ползване.  

 Изграждането на Натура 2000 мрежа е задължително за страните-членки на 

Европейския съюз!  

 Включването на райони в Натура 2000 се определя изцяло на базата на научна 

информация. 

 

 Критерии за включване на даден район в екологичната мрежа Натура 

2000. 

Критериите, които определят включването на дадена зона в европейската Натура 2000 мрежа са 

изцяло научни. Те са описани в Приложение III на Директивата за местообитанията. 

Определянето на подходящите за включване в Натура 2000 мрежата места става на 2 етапа: 
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1 етап: Оценка на национално ниво на относителното значение на областите за всеки 

вид естествено местообитание в приложение I и всеки вид от приложение II  

За целта за разработени критерии, включващи оценка на степен на представителност на 

естествения тип местообитание за съответната област, съотношение на площ от областта, 

покрита с естествени типове местообитания към общата площ, покрита от същия тип 

естествени местообитания в границите на националната територия, размер и плътност на 

популацията на вида в сравнение с националната популация на вида, степен на изолация на 

популацията, обитаваща областта. В сравнение с естественото разпространение на вида, степен 

на съхраняване на характерните черти на местообитанието, които са от значение за съответния 

вид. и възможности за възстановяване, глобална оценка на стойността на областта за 

съхраняването на съответния вид или тип естествено местообитание. 

 

2 етап: Оценка на значението за Общността на областите, включени в националните 

списъци 

Използват се най-общо следните критерии: относителната представителност на областта на 

национално ниво, географското разположение на областта от гледна точка на миграционните 

маршрути на видовете от Приложение II и нейната принадлежност към цялостна екосистема 

извън границите между държавите в ЕС, общата площ на областта, броя на наличните в 

предложената зона естествените типове местообитания от Приложение I и видовете от 

Приложение II, глобалната екологична стойност на областта за съответните биогеографски 

райони и/или за цялата територия, включително  характеристиката за уникалност на нейните 

отличителни черти и начина, по който те са комбинирани. 

 

При предлагането на зони за опазване на животинските видове, изискващи големи 

местообитания, трябва да се обявяват територии в естествената област на разпространение на 

тези видове, които имат физичните и биологичните елементи от решаващо значение за техния 

живот и размножаване. За видовете водни животни, изискващи големи местообитания, тези 

райони се предлагат, само ако може ясно да се разграничи такова място, което да притежава 

физични и биологични фактори от решаващо значение за живота и размножаването на тези 

видове. 

 

Колкото е по-богата на биоразнообразие дадена държава, толкова повече Натура 2000 

зони следва тя да обяви! Всяка държава-членка на Европейския съюз трябва да идентифицира 

и предложи за опазване списък защитени зони, чрез които се осигурява опазването и 

поддържането на благоприятното природозащитно състояние съгласно правилото 20-60 на 

Консултативния орган на Европейската комисия (Комитет по местообитанията). Съгласно това 

правило, което служи за преценка на пълнотата на мрежата в дадена държава, абсолютния 

минимум, който държавата-член следва да опази от наличните на нейната територия популации 

на видовете и и площи на местообитанията, описани в Приложение I и II на Директивата за 

местообитанията, е 20 %, а за приоритетните видове и местообитания (отбелязани със 

звездичка (*) в Приложенията) - 60 %. Следователно колкото е по-богата на биологично 

разнообразие дадена страна, толкова по-голяма площ в границите на нейната територия трябва 

да влезе в Натура 2000.  

 

 Методология за определяне на защитените зони по Натура 2000  

Въз основа на критериите, установени в Приложение III (етап 1), и наличната на-добра научна 

информация, официален представител на всяка държава-членка (с случая в България това е 

Министерството на околната среда и водите) предлага Национален списък на териториите, 
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предложени за включване в европейската Натура 2000 мрежа. Списъкът е придружен с пълната 

научна информация за предложените Натура 2000 зони, представена под определена форма: 

 Стандартен формуляр на НАТУРА 2000 за всяка зона (на хартия и в цифров вид) и 

въведена информация за всяка зона в специален НАТУРА 2000 софтуер; 

 Карти на дигитален и хартиен носител за всяка територия (мащаб минимум 1: 100 000). 

 

Основната цел на обявяването на защитените зони от НАТУРА 2000 съгласно предисловието и 

чл. 3 (1) на Директивата за местообитанията е възстановяването или опазването на природните 

местообитания и видовете от интерес за Общността в благоприятно природозащитно 

състояние (БПС) в рамките на техния естествен район на разпространение. 

 

БПС на местообитанията и видовете от европейска значимост се определя на 4 нива: 

национално, биогеографско, защитена зона и местно. 

Националното и биогеографското нива са съществени най-вече за мониторинговите системи. 

Европейската комисия е разработила ръководство за определяне на БПС на тези равнища за 

нуждите на мониторинга. 

На национално ниво се определя единствено критерият естествено разпространение, с 2 

параметъра: площ и граници на разпространение. 

На биогеографско ниво се определят и критериите популация, площ на местообитанията, 

структура и функции на местообитанията, бъдещи перспективи. На биогеографско ниво тези 

критерии се прилагат обобщено. За видовете, включени едновременно в Приложение II и в 

Приложения IV или V на Директивата за местообитанията, те следва да отразяват състоянието 

на вида – както в НАТУРА 2000 зоните, така и извън тях. За видовете, включени само в 

Приложения IV или V, те се прилагат без оглед на НАТУРА 2000 зоните. За местообитанията 

от Приложение I те се прилагат само при местообитанията, включени в НАТУРА 2000 зони. 

 

На ниво защитена зона и на местно ниво се определят само критериите популация, площ на 

местообитанията, структура и функции на местообитанията, бъдещи перспективи. Това са 

нивата пряко свързани с управлението на зоните. Местното ниво следва да се прилага при 

изготвяне на Планове за управление за части от по-големи зони и при оценките за 

съвместимост на планове, програми и проекти с предмета и целите на защитените зони. 

 

 Мото на екологичната мрежа 

Мотото на екологичната мрежа е "Натура 2000 – Европейската природа за теб”. Опазването на 

природата се постига чрез: активно управление, поддържане, възстановяване и упражняване на 

нарочни човешки дейности в защитените зони, които са пряко свързани с опазването на видове 

и местообитания или не ги увреждат. На второ място, чрез ограничаване на дейности, които 

унищожават конкретен вид или неговото местообитание в дадена зона.  

Целта е в бъдеще да се гарантира устойчиво екологично, икономическо и социално 

управление на зони с общочовешко значение поради тяхното изключително природно 

богатство.  

 

 Етапи и срокове на изграждане на Натура 2000 мрежата в 

страните-членки.  

Въз основа на критериите, установени в Приложение III (фаза 1) на Директивата за 

местообитанията, и съответната научна информация, всяка държава-членка предлага списък 
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на териториите, в които са изброени намиращите се в тях типове природни местообитания от 

Приложение I и местни видове от Приложение II. Страните-членки имат възможност съгласно 

Директивата за местообитанията да предложат осъвременяване на вече внесен списък. 

 

Приложение 1.1 Етапи и срокове на изграждане на Натура 2000 мрежата в страните-членки.  
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III. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 

В БЪЛГАРИЯ 

Както вече споменахме, Европейската мрежа Натура 2000 е задължителна за всички страни-

членки на Европейския съюз. Поради тази причина едно от изискванията за България като 

кандидат-член на Европейския съюз в пред съединителния период беше инвентаризирането и 

представянето на ЕС на списък от потенциални Натура 2000 места до 31 декември 2006, които 

след датата на присъединяване – януари 2007 г. да станат част от Европейската екологична 

мрежа. 

В България, отговорна институция, която одобрява и изпраща в Европейската комисия 

национален списък на потенциалните защитени зони, посочени на базата на научна 

документация, е Министерството на околната среда и водите след решение на Министерски 

съвет. Решението на Министерски съвет се предшества от официално решение на Министъра 

на околната среда и водите взима на база проведен НСБР, който изпълнява функция на 

консултативен орган на Министерството. 

 

България е една от най-богатите на биологично разнообразие в Европа държави. У нас са 

установени около 90 типа местообитания от Приложение 1 на Директива 92/43, както и 22 вида 

висши растения разпространени в България (1 вид папрат, 16 вида семенни растения и 5 вида 

мъхове) от Приложение ІІ. От животните (вкл. и някои изчезнали видове), включени в 

Приложение 2 на Директива 92/43, чиито местообитания се опазват в защитените зони в 

страната, са установени общо 107 вида както следва: Бозайници (Mammalia) – 26 вида, 

Земноводни (Amphibia) и Влечуги (Reptilia) – 14 вида, Риби (Pisces) – 28 вида и Безгръбначни 

животни (Invertebrata) – 39 вида. От птиците (Aves), включени в Директива 79/409, в България 

са установени 133 вида. 

 Законодателство в България.  

Основните изисквания на двете директиви - Директива 79/409/EEC за  съхранението на дивите 

птици и Директива 92/43/EEC за запазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна са отразени в българското законодателство посредством Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР), приет от Народното Събрание през август, 2002. 

Съгласно него в страната се обявяват защитени зони като част от националната екологична 

мрежа.  

Следователно с членството на България в ЕС Националната екологична мрежа се състои от 

защитени територии (национални и природни паркове, резервати и поддържани резервати, 

защитени местности и природни забележителности, определени съобразно Закона за защитени 

територии) и защитени зони (съгласно Закона за биологичното разнообразие). 

Защитени зони (Натура 2000 зони) са места от територията и акваторията на страната, които 

отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и 

животински видове, и типове природни местообитания, включени в Приложенията на 

Директивата за местообитанията. Списъците с природните местообитания и видовете, за чиито 

местообитания се обявяват защитени зони са изброени в приложения 1 и 2 на ЗБР. 

http://www.natura2000bg.org/natura/bg/documents/ZBR_noemvri_2007.rtf
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/documents/ZBR_noemvri_2007.rtf
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През септември 2007 се приема и Наредба по чл.31 на Закона за биологичното разнообразие, чрез 

която се въвежда законодателство за реда и условията, при които се извършва оценка на 

въздействието на плановете, програмите, проектите и инвестиционните намерения върху 

предмета и целите на опазване на съответната защитена зона. 

 Законови задължения и срокове при въвеждане на Натура 2000 

мрежата в България 

Общо за Директивата за птиците и Директивата за местообитанията 

Срок до 01.01.2007 година 

1. Транспониране на европейското законодателство в националното 

2. Изготвяне (инвентаризиране) на информация за защитените зони 

3. Представяне на цялата приложима информация за националния списък защитени зони на 

Европейската комисия 

 

 

За Директивата за птиците  

 

От 01.01.2007 Защита и 

управление на всички защитени 

зони за птиците, съобразени с 

Директивата и член 6 от 

Директивата за местообитанията 

 

За Директивата за местообитанията 

От 01.01.2007 Прилагане на Член 6.2, 6.3 и 6.4 на 

Директивата за всички проекто - Територии от значение 

за Общността 

01.01.2007 - 01.01.2010 Разглеждане и одобряване на 

предложените защитени зони за местообитанията на 

биогеографски семинари (ръководят се от Европейската 

комисия и Европейския Център за Опазване на природата 

и биоразнообразието). До 2010 е одобрен списъкът от 

защитени зони за местообитанията 

2016 Обявяване на защитени зони за местообитанията по 

съответния за страната законов път. Защитни мерки за 

обявените зони съобразно член 6.1 от Директивата за 

местообитанията (тези защитни мерки могат да бъдат 

предприети и по-рано) 

Общо за Директивата за птиците и Директивата за местообитанията 

2013 България докладва за първи път пред Европейската Комисия за прилагането на 

консервационните мерки (впоследствие на всеки 6 години от датата на присъединяване). 

 Настоящ етап при изграждането на Натура 2000 мрежата в 

България: 

Със закъснение от близо една година след датата на присъединяването, след няколко решения 

на Министерски съвет към момента са одобрени: 

1. 114 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 20,3% от територията на 

България и 

2. 228 защитени зони за опазване на местообитанията, покриващи 29,5% от територията на 

България.  

http://www.natura2000bg.org/natura/bg/documents/Naredba_po_chl.31_ot_ZBR.doc
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Общо това са 342 защитените зони от Натура 2000, покриващи 33,89 % от територията на 

страната. Десет от защитените зони съвпадат напълно по територия и са записани с един и същ 

код. 

По Директивата за птиците са обявени със заповеди 88 защитени зони за птиците. Проведен е 1 

биогеографски семинари и е насрочен следващ – през септември 2009. 

Приложение 3.1 Списък одобрени Натура 2000 зони към юли 2009 

Приложение 3.2 Списък защитени зони за птиците с издадени заповеди за обявяване 
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IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДИПЛОМНАТА РАЗРАБОТКА 

Основна цел на настоящата дипломна работа е анализ на процедурните, екологичните и 

социални нарушения при въвеждането на Натура 2000 мрежата до настоящето състояние, както 

и предизвикателствата, които предстоят от тук нататък. Конкретни проблеми са изследвани в 

три моделни района. 

 

За да постигнем посочените цели си поставихме следните задачи: 

1. Представяне на особеностите и законовите критерии при създаването на екологичната 

мрежа Натура 2000 и критериите за подбор на конкретните защитени зони 

 

2. Преглед на националното законодателство и анализ на неговата адекватност спрямо 

изискванията на Директиви 92/43 и 79/409; 

 

3. Проследяване на процеса на изграждане на екологичната мрежа в България 

 

4. Преглед и анализ на закононарушенията и трудностите на различните етапи при 

изграждане на екологичната мрежа Натура 2000 в България; 

 

5. Проучване на три моделни райони по отношение въвеждането на мрежата Натура 2000: 

5.1. Проучване и оценка на екологичните проблеми и последствия върху опазването 

на биологичното разнообразие в места, където се изпълняват проекти, свързани с 

развитие на масов туризъм, въздействащи върху предмета и целите на опазване на 

защитените зони там; 

5.2. Проучване и анализ на социалните проблеми, възникнали при изграждането на 

екологичната мрежа Натура 2000 в моделните места с „горещи” инвестиционни 

намерения; 

5.3. Проучване и анализ на социални проблеми, възникнали при изграждането на 

екологичната мрежа Натура 2000 в моделно място, където няма „горещи” 

инвестиционни намерения и възможностите за създаване и функциониране на 

защитените зони са по-реални; 

 

6. Представяне на възможностите за финансиране и на ползите от включване на 

собственост в екологичната мрежа Натура 2000 

 

7. Представяне на практическото ни участие в процеса на изграждане на Натура 2000 във 

България (изготвяне на анализ и становище за проект на заповед).  
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V. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ НА ПРОУЧВАНЕ 

В настоящата дипломна работа са използвани следните материали и методи за анализ на 

процедурните, екологичните и социални проблеми при въвеждане на Натура 2000 

мрежата в България: 

Вид нарушение/проблем Материали и методи 

процедурни Анализ на законодателни актове на европейско и национално 

ниво, регламентиращи определянето и опазването на Натура 

2000 местата 

екологични Анализ на стандартни формуляри за набиране на информация 

относно Натура 2000 зона; сигнали и жалби на НПО до 

Европейски институции 

социални Анализ на информация в медиите относно настроения на 

различни групи хора относно Натура 2000 мрежата в 

България; проведена анкета сред жителите на селища в 

близост до Натура 2000 зона Котленски балкан; организиране 

и участие на множество публични събития за утвърждаване 

на българската част от европейската мрежа Натура 2000, 

както и за защита на редица заплашени от унищожаване зони 

(представени като примери в работата) 

 

Описание на използваните методи за проучване на екологичните и социални проблеми 

при изграждането на екологичната мрежа Натура 2000 в България. 

 

 А) Подробно описание на Стандартния формуляр за набиране на 

информация за Натура 2000 зоните като основа на използваната в 

дипломната работа биологична и екологична информация. 

Стандартен формуляр за определяне на защитени зони за птици и местообитания е разработен 

от Европейската комисия съгласно процедурата на член 21 от Директивата за местообитанията. 

Той се попълва на терен и в последствие се въвежда в специален НАТУРА 2000 софтуер. 

Използването на този софтуер е задължително, за да могат да се съпоставят и анализират 

данните от всички държави на Европейско ниво.  

 

Стандартните формуляри на всички приети защитени зони могат да бъдат намерени и 

използвани от следната интернет страница: 
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/data_maps.php  
 

 

В стандартния формуляр се попълва следната информация: 

1. Идентификация на зоната – включва код на зоната, дата на попълване (актуализиране) 

на формуляра, респонденти; посочват се връзките и разположението спрямо други Натура 2000 

зони 

2. Местоположение на зоната – посочва се географско положение, площ, надморска 

височина, административен район и биогеографски район, в който попада зоната. С 

http://www.natura2000bg.org/natura/bg/data_maps.php
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присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз се добавя нов биогеографски 

район за Общността – Черноморския. 

3. Екологична информация за зоната – включва описание на всички местообитания от 

Приложение І към Директива 92/43/EEC и описание на всички видове, включени в Приложение 

I на Директива.79/409/EEC и Приложение II на Директива 92/43/EEC, които се срещат в зоната.  

3.1. Описание на местообитанията. За всяко налично в зоната местообитание от 

Приложение І към Директива 92/43/EEC се описват в таблица следните характеристики: код на 

местообитанието, дали е приоритетно или не съгласно Приложение І към Директива 

92/43/EEC, българско име местообитанието съгласно Приложение І на Закона за биологичното 

разнообразие, % покритие на местообитанието спрямо общата площ на зоната.  

 

Освен тези количествени показатели се посочват и качествени, като за тяхната оценка и 

сравнимост се въвеждат кодове букви (A, B, C, D), с които се представят следните показатели: 

- степен на представителност на местообитанието, оценящ доколко даденият тип 

местообитание е естествен в района (A: отлична представителност, B: добра представителност, 

C: значима представителност, D: незначително наличие); 

- относителна площ  (р) - площ от обекта, покрита от дадения тип местообитание, 

отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип местообитание (А: 

100 >= p >15%; B: 15 >= p > 2%; C: 2 >= p >0); 

- природна стойност на зоната, окачествяваща степента на опазване на структурата и 

функциите на дадения тип природен местообитание и възможности за възстановяване (A: 

отлично опазване; B: добро опазване; C: средно или слабо опазване); 

- цялостна оценка – интегрирано оценяване на предишните критерии за определяне 

цялостната стойност на зоната за опазването на дадения тип природно местообитание (A: 

отлична стойност, B: добра стойност, C: значима стойност). 

 

3.2.  Описание на видовете. В отделни таблички се описват следните групи видове: всички 

видове птици по чл. 4.1 и 4.2 от Директива 79/409/EEC, всички видове бозайници, земноводни, 

влечуги, риби, безгръбначни животни и растения, включени в Приложение II на Директива 

92/43/EEC.  

 

За всеки един от тези видове се описват следните характеристики: код на вида, латинско име 

съгласно Директива 92/43/EEC и Директива 79/409/EEC, българско име съгласно Закона за 

биологичното разнообразие, вид на наличната в зоната популация (местна, зимуваща, 

миграционна, размножителна, преминаваща),  точна численост на популацията или ако няма 

точни данни, се оценява присъствието на вида посредством кодове (видът е типичен (C), рядък 

(R) или много рядък (V), липсват всякакви данни за популацията (P)), размер и плътност на 

популацията на вида в зоната, съотнесени с популациите на вида в цялата територия на 

страната (А: 100 >= p >15%; B: 15 >= p > 2%; C: 2 >= p >0, D: незначителна популация), степен 

на опазване на структурата и функциите на местообитанието, което е от значение за дадения 

вид и възможности му за възстановяване (A: отлично опазване; B: добро опазване; C: средно 

или слабо опазване); степен на изолираност на популацията (A: изолирана популация; B) 

популация на границата на района на разпространение; C) не изолирана популация в широк 

обхват на разпространение); цялостна оценка – интегрирано оценяване стойността на зоната 

за опазването на дадения вид (A: отлична стойност, B: добра стойност, C: значима стойност). 

 

3.3. Описание на други значими растителни и животински видове. Описание на всички 

други значими растителни и животински видове, когато те са свързани с природозащитата и 

управлението на обекта. Таксономичната група на съответния вид е отбелязана съгласно 
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следната номенклатура: B – птици; M – бозайници; A – земноводни; R – влечуги; F – риби; I – 

безгръбначни; P – растения. Посочени са данни за типичния максимален размер на 

популацията, посочена е мотивацията за включването на всеки вид в описанието на зоната, 

като са използвани следните категории: A) Национална Червена книга; B) ендемичен вид; C) 

международни конвенции (вкл. Бернската, Бонската и Конвенцията за биологичното 

разнообразие); D) други причини. 

 

4. Описание на територията. Тук се включва описание на класовете земно покритие в %, 

но от особена важност са описателните графи „качество и значимост” и „уязвимост на зоната”. 

Тук е описано консервационното състояние на местообитанията и видовете, както и факторите, 

които биха могли да нарушат това състояние и самите видове и местообитания, ако бъдат 

допуснати или ако не се предприемат активни мерки за управление на зоната. Включените в 

тези графи описания могат да служат като препоръки за опазване на идентифицираните обекти 

на защита в конкретната Натура 2000 зона при подготовката на планове на управление на 

зоните. 

5. Описание на връзките с други системи за опазване на биологичното разнообразие. 
Тук се описва припокриването на Натура 2000 описаните места съобразно европейската 

методика Корине биотоп (като идея предшества Натура 2000, няма задължителен и наказателен 

характер), както и припокриването и връзката на Натура 2000 зоната с други защитени 

територии на национално ниво (резервати, паркове, местности...). 

6. Въздействие върху зоната от дейности в и извън зоната. Тази графа също е от 

изключителна важност при издаване на заповедите за обявяване на плановете за управление на 

зоните, тъй като тук се описват типове възможни въздействия и тяхното въздействие върху 

зоната (като % засегната зона и като засегнати конкретни местообитания и видове). 

Въздействието може да бъде положително – в такъв случай в плановете за управление следва 

да се предвиди стимулиране на собствениците на земи за провеждане на определени 

мероприятия, поддържащи предмета на опазване в Натура 2000 зоната, неутрални или 

отрицателни. В последния случай държавата-членка следва да предприеме всички необходими 

мерки за недопускане на подобно въздействие, а за собствениците на земи в определени 

случаи, когато се засяга ограничаване на тяхна типична дейност, да се предвидят комбинаторни 

мерки. Типовете въздействия са описани съобразно универсални кодове, име на на 

въздействието, начин на въздействие (+, 0 и -), % на засегната площ от зоната.  

Освен наличните и потенциалните въздействия се описват и препоръки относно режима на 

опазване при управлението на изготвянето на планове за управление на Натура 2000 

зоните. Препоръките се разработват за всяко едно налично уязвимо местообитание поотделно 

(или за групи местообитания, които търпят съответно въздействие). 

7. Описват се приложените карти (с изискуем мащаб максимум 1:100 000) – брой, 

мащаб, проекция и бележки. 

8. Могат да се приложат снимки, илюстриращи описанията във формуляра 

Същите графи се описват и в специален софтуеър за Натура 2000 програмата. 

 

 Б) Описание на метода за извършване на оценка за въздействието 

върху предмета и целите на опазване на моделните райони  

При оценяване на очакваното и/или настоящето въздействие върху предмета и целите на 

опазване на двете места със силен инвестиционен интерес в сферата на масовия туризъм е 

използван следния подход: 
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- анализ на наличната информация. В допълнение на използването на данни от  Стандартните 

формуляри на защитените зони (графи „описание на видове”, „описание на местообитания”, 

както и описателните графи „качество и значимост”, „уязвимост на зоната” и „въздействие 

върху зоната от дейности в и извън зоната) е анализирана и информация от база данни на 

неправителствени организации: становища, сигнали и жалби до българските и европейските 

институции и ръководства за благоприятно природозащитно състояние на видове и 

местообитания; 

- теренни проверки: събирана е информация заплашените местообитания посредством 

посещение на терен и фотографиране на заплахите; 

- работа с институциите: набиране на информация от отговорните институции посредством 

Заявление за достъп до обществена информация и Парламентарни въпроси към ресорните 

институции; 

  

 В) Описание на метода за събиране на информация за социалните 

проблеми в на моделните райони  

Проведени са 21 анкети с живущи на територията на 2 населени места, чийто землища попадат 

в екологичната мрежа Натура 2000; проведени са както интервюта на база предварително 

подготвени анкетни карти с цел получаване на количествена информация относно степента на 

познаване на екологичната мрежа, така и дълбочинни интервюта с продължителност между 1-2 

часа с нарочно търсени профили на хора от най-пряко заинтересованите страни от 

изграждането на мрежата – собственици на земи, на стопански животни, на къщи за гости, 

съобразно отрасъла, който е най-развит в съответното населено място.  

При изготвянето на анкетните карти и провеждането на интервютата ни беше от полза опитът, 

който имахме като анкетьори в периода 2004-2005. 

  

 Г) Описание на метода на извършване на анализ и оценка на 

адекватността на предложените режими в една нова проект на заповед 

Направени са 6 карти посредством използването на ArcGIS програма, чрез които да бъде 

илюстрирано местоположението на предложените зони със специфични режими, както и 

зоните, които остават извън тези специфични режими, тяхното местоположение и типа на 

местообитанията, които се обхващат. Прегледани са стандартните формуляри за защитените 

зони за птици и местообитания (вторите за по-точно определяне на засегналите местообитания) 

и са определени потенциалните застрашени видове птици от предлаганите режими. Съобразно 

заплахите са направени мотивирани предложения за промени в проекта на заповед – например 

предложения за обособяване нови зони със специфични забрани и разширяване на 

предложените  зони със специфични забрани. Предложенията са визуализирани посредством 

карта. 
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VI. ИЗПОЛЗВАНА ИНФОРМАЦИЯ 

Направен е обстоен литературен обзор, позволяващ да се направи анализ и изводи за процеса 

на изграждане на екологичната мрежа НАТУРА 2000: 

 

Нормативни документи:  

1. Директива 79/409/EEC за съхранението на дивите птици (наричана накратко Директива 

за птиците) 

2. Директива 92/43/EEC за запазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна 

3. Закон за биологичното разнообразие 

4. Натура 2000 стандартни формуляри и база данни 

5. Директива 2004/35/CE за екологичната отговорност  

6. Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опразване на 

защитените зони (ДВ., бр. 73 от 11.09.2007 г.).  

 

Интернет портали: 

1. Официален сайт на Натура 2000 мрежата в България: http://www.natura2000bg.org/. 

2. Информация на МОСВ относно Натура 2000: 
http://www.moew.government.bg/nature/information.html  
3. Сайт на Европейската комисия за Натура 2000: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm  
4. Сайт на Коалицията от 20 НПО за защита на защитените територии и защитените зони 

„За да остане природа в България”: http://forthenature.org/  

5. Законодателни документи: http://eur-lex.europa.eu/ 

 

 

За целите на дипломната работа са използвани и много методически и други ръководства и 

публикации на следните автори: Зингстра Х. и др. /ред./. (2009); Кавръкова, В и др. /ред./. 

(2009); Цонев Р.  и др. (2007); Костадинова, И. и Граматиков, М. /ред./ (2007); Костадинова И., 

Михайлов М. /съст./, (2002); Йотов, С и др., (2009); Анчева К. /ред./ (2009), както и 

публикации и ръководства на Европейската комисия. 

Използвани са и публикации в медиите: онлайн издания най-вече на в. Дневник, в. Капитал, в. 

Сега, в. Монитор, агенция Фокус и т.н., както и базата данни НПО – Блулинк 

информационна мрежа, Екофамили „За да остане природа в България”, мейлинг лист 

Натура 2000. 

http://www.natura2000bg.org/
http://www.moew.government.bg/nature/information.html
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://forthenature.org/
http://eur-lex.europa.eu/
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VII. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНИЯ 

Анализ на процедурните нарушения на Европейските изисквания от Българските институции 

при изграждането на екологичната мрежа Натура 2000  

 

 1. Процедурни нарушения в първи етап от изграждане на екологичната 

мрежа Натура 2000 - транспониране на европейското законодателство в 

националното 

Осигуряването на законова защита съобразно европейското законодателство се осъществява 

посредством 2 ключови документа: 

- Закон за биологичното разнообразие, който транспонира изискванията на 

Директивата за птиците и на Директивата 92/43/ЕЕС в България; 

 

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони, която създава механизми съгласно чл. 6 от 

Директивата 92/32/ЕЕС 

 

1. Основни положения в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). 

С приемането на ЗБР (обн. ДВ бр.77 от 9 Август 2002г., посл. изм. и доп. март 2009), 

директивите за птиците и местообитанията са интегрирани в българското законодателство. 

Съгласно този закон в България се обявяват т.нар. “защитени зони” (в съответствие с Член 3 от 

Директивата за местообитанията), които са част от “националната екологична мрежа” заедно 

със съществуващата национална мрежа от защитени територии.  

 

По-конкретно, Националната екологична мрежа съгласно (НЕМ) ЗБР обхваща следните 

територии (към настоящия момент) (Чл. 3. (1)): 

1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) защитени зони като част от Европейската екологична мрежа 

„НАТУРА 2000“, в които могат да участват защитени територии; 

2. защитени територии, които не попадат в защитените зони. 

3. (отм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г. – буферни зони около защитени територии) 

(2) (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) В Националната екологична мрежа 

приоритетно се включват CORINE места, Рамсарски места, флористично важни места и 

орнитологично важни места. 

  

Първият елемент от НЕМ – защитените зони – всъщност е напълно нова форма и категория 

на териториално-базираното опазване на природата в българската практика. Той е въведен 

специално за целите на Директивите за птиците и местообитанията в България и в частност за 

изграждането на национална мрежа НАТУРА 2000. В този смисъл терминът “защитени зони”, 

въведен със ЗБР, всъщност интегрира двете главни специални понятия, използвани в двете 

директиви: 

 

- Защитени зони за птиците (според Директивата за птиците); 

- Защитени зони за местообитанията според Директивата за местообитанията. 
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Конкретните типове местообитания и местообитанията на животински и растителни видове, 

явяващи се предмет на опазване, са описани в Приложения І и ІІ на ЗБР.
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Степен на транспониране на Директивите в ЗБР 
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Чл. 3 държавите-членки вземат необходимите мерки за 

опазване, поддържане и възстановяване на достатъчни по 

разнообразие и площ местообитания за всички видове птици, 

посочени в член 1. 

Чл.4 ...подходящите по брой и размери територии като 

специални защитени зони за запазването на тези видове... 

Видовете, посочени в приложение I, са предмет на специални 

мерки по съхраняването на техните местообитания, за да се 

осигури тяхното оцеляване и размножаване в района на 

разпространението им. 

Чл.3 (2) на Директивата за местообитанията изисква всяка 

държава членка да даде своя принос в изграждането на Натура 

2000 в съответствие с намиращите се на нейна територия 

природни местообитания и видове като определи защитени 

територии. 

 

Чл 1 (Г) приоритетни типове естествени местообитания 

означава типове естествени местообитания, застрашени от 

изчезване... приложение I със звездичка (*); 

Член 6.1 Защитени зони се обявяват за опазване на: типовете природни 

местообитания по Директива 92/43/ЕИО (приложение № 1); местообитания на 

видове по Директива 92/43/ЕИО (приложение № 2); местообитания на видове 

по Директива 79/409/ЕИО (приложение № 2); територии, в които по време на 

размножаване, линеене, зимуване или миграция се струпват значителни 

количества птици от видове, извън тези, посочени в приложение № 2. 

 

 

 

Застрашените от изчезване типове природни местообитания, растителни и 

животински видове, включени в приложение № 1 и 2и означени със знак (*), са 

приоритетни за опазване. 
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Чл. 1: Опазването, защитата, управлението и контрола на всички 

видове естествено срещащи се в диво състояние птици 

Чл. 3 (1) Главната цел на НАТУРА 2000 е “типовете природни 

местообитания” и местообитанията на видовете да се поддържат 

и/или където е подходящо възстановяването на благоприятния 

природозащитно състояние в техния естествен район на 

разпространение” 

 

Член 5  

Защитените зони ... са предназначени за опазване или възстановяване на 

благоприятното състояние на включените в тях природни местообитания, 

както и на видовете в техния естествен район на разпространение”.  
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Не са посочени критерии в Директива 79/409/ЕЕС 

Чл 3 (2). Всяка държава-членка дава своя принос за 

изграждането на "Натура 2000" в съответствие с намиращите се 

на нейната територия типове естествени местообитания и 

местообитания на видовете, посочени в приложение I и 

приложение II 

Приложение III: 

ЕТАП 1: Оценка на национално ниво на относителното значение 

на областите за всеки вид естествено местообитание в 

приложение I и всеки вид от приложение II (включително 

приоритетните типове естествени местообитания и 

приоритетните видове) 

 степен на представеност за съответната територия; 

 заета площ на територията/заета площ на национално ниво; 

 степен на съхраненост на структурата и функциите и 

възможности за тяхното възстановяване; 

 обща оценка на значението на територията за съхранението на 

съответния тип природно местообитание/вид. 

Само за местообитания на видове: 

 размер и плътност на популацията на вида, обитаваща 

територията, в сравнение с размерите и плътността на 

популацията на същия вид в Република България; 

степен на изолираност на популацията, обитаваща територията 

по отношение на основния район на разпространение на вида. 

 

ЕТАП 2: Оценка на значението за Общността на областите, 

включени в националните списъци 

Член 7 Териториите, включващи местообитания или местообитания на видове 

(включително птици) от приложения № 1 и 2, се подлагат на оценка въз основа 

на следните показатели  

 степен на представеност за съответната територия; 

 заета площ на територията/заета площ на национално ниво; 

 степен на съхраненост на структурата и функциите и възможности за тяхното 

възстановяване; 

 обща оценка на значението на територията за съхранението на съответния тип 

природно местообитание/вид. 

Само за местообитания на видове: 

 размер и плътност на популацията на вида, обитаваща територията, в 

сравнение с размерите и плътността на популацията на същия вид в Република 

България; 

 степен на изолираност на популацията, обитаваща територията по отношение 

на основния район на разпространение на вида. 

 

 

 

 

 

 

Чл. 10 Министерството на околната среда и водите изпраща на Европейската 

комисия за одобрение списъка на защитените зони по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2, 

приет от Министерския съвет 
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 Не са посочени критерии в Директива 79/409/ЕЕС 

Тълкувание на  чл. 6(1) на Директивата е, че ПУ задължително 

следва да отразяват екологичните изисквания на видовете и 

местообитанията. Тези екологични изисквания от своя страна са 

пряко свързани с критериите за БПС 

Тълкувание: липсва пълен пренос на значението на чл. 6 (1) на Директивата, 

посочващ, че държавите членки определят необходимите природозащитни 

мерки в ПУ, които да отговарят на екологичните изисквания на типовете 

природни местообитания от Приложение I и на видовете от Приложение II, 

срещащи се в тези местообитания. 
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В Директива 79/409/ЕЕС не е посочено как става участието на 

обществеността  

Чл 22 повторното въвеждане се осъществява само след 

съответната консултация със засегнатите кръгове от обществото; 

6 (3) Планове или проекти, които не са непосредствено свързани 

с управлението на територията или не са необходими за него, но 

които поотделно или във взаимодействие с други планове и 

проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат на 

проверка, за да се оцени въздействието им върху територията от 

гледна точка на целите на съхраняването на тази територия. При 

съблюдаване на резултатите от изпитанието за въздействието 

върху територията и при спазване на разпоредбите на параграф 4 

компетентните национални органи одобряват плана или проекта 

само след като установят, че той няма да има отрицателно 

влияние върху съответната територията и ако е подходящо, след 

като са получили мнението на обществеността. 

Член 8 Министерството на околната среда и водите уведомява обществеността 

за началото на проучването  

Член 9 В процеса на подготовка на документациите по чл. 8, ал. 1 и преди 

обявяването на защитени зони Министерството на околната среда и водите и 

Министерството на земеделието и продоволствието обезпечават провеждането 

на национални и регионални обществени кампании за разясняване на 

предназначението и целите на защитените зони 

Член 12 Министерството на околната среда и водите съобщава на 

обществеността за изработения проект на заповед с обявление, публикувано 

най-малко в един ежедневник и на Интернет страницата му. В обявлението се 

посочват мястото и условията за достъп до пълния текст на проекта на заповед. 

В едномесечен срок от обявлението по ал. 3 заинтересованите лица могат да 

представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени 

становища, възражения и предложения по проекта на заповед само относно 

забраните или ограниченията по ал. 2, т. 5. 
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В Директива 79/409/ЕЕС не е посочено как се извършва 

управлението на защитените зони 

Член 6 (1) Държавите-членки определят необходимите 

консервационни мерки, които при необходимост включват 

подходящи планове за управление, специално разработени за 

териториите или включени в други развойни планове, и 

подходящи мерки от правно, административно и договорно 

естество, които да отговарят на екологичните изисквания на 

типовете естествени местообитания от приложение I и видовете 

от приложение II, срещащи се в тези райони. 

В този смисъл според Директивата за местообитанията 

разработването на планове за управление не е задължително, 

управлението на зоните може да се постигне и по друг начин. 

Чл. 27, 28 и 29 Разработване на планове за управление за защитените зони, 

които могат да включват 5 групи мерки: забранителни/ограничителни, 

превантивни; поддържащи / направляващи / регулиращи; възстановителни; 

научни / образователни / мониторингови. Разпределението на отговорностите 

между институциите, занимаващи се с разработването на ПУ за ЗЗ, са описани 

в Глава Втора, Раздел I на Наредбата за условията и реда за разработване и 

утвърждаване на планове за управление на защитени зони; 
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Чл. 10 за подобряване на екологичната свръзка на местата от 

Натура 2000 държавите подпомагат елементите от ланшафта, 

които са значими за географското разпространение, миграцията 

и генетичния обмен в популациите на видовете 

Чл 4(3). Държавите-членки изпращат на Комисията цялата 

необходима информация, така че тя да има възможност да поеме 

необходимите инициативи ... териториите ... да образуват едно 

цяло, 

Чл. 10 В рамките на политиката си за териториално развитие и 

планиране държавите-членки се стараят там, където считат, че 

това е необходимо за подобряване на екологичната кохерентност 

на "Натура 2000", да насърчават управлението на елементите на 

ландшафта, които са от съществено значение за дивата фауна и 

флора. 

Такива елементи са тези, които въз основа на своята линейна, 

непрекъсната структура (например реки и техните брегове или 

традиционните системи за маркиране на полевите граници) или 

поради свързващата си функция (например езера и горички) са 

значими за миграцията, географското разпространение и 

генетичния обмен между дивите видове. 

Чл. 30. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Устройствените планове, 

устройствените проекти за горите, националните и регионалните програми, 

разработвани по реда на други закони, задължително се съобразяват със 

заповедта по чл. 12, ал. 6 и с мерките по чл. 29.  

(2) За осигуряване на връзките между защитените зони в плановете и 

проектите по ал. 1 се включват мерки и дейности за опазване на елементите на 

ландшафта, които въз основа на своята линейна и непрекъсната структура или 

свързваща функция са значими за миграцията, географското разпространение и 

генетичния обмен в растителните и животинските популации и видове. 
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Чл 4 (4). По отношение на защитените територии, посочени в 

параграфи 1 и 2 по-горе, държавите-членки вземат подходящи 

мерки за избягване на замърсяването или влошаване на 

условията в местообитанията, или всякакво обезпокояване на 

птиците, доколкото те ще имат значение предвид целите на 

настоящия член. Извън тези защитени зони държавите-членки 

също така се стремят да избягват замърсяването и влошаване 

условията в местообитанията. 

 

Чл. 6 (2) на Директивата за местообитанията се отнася както за 

зоните по местообитанията, така и за зоните по птиците.. 

определят се мерки за предотвратяване влошаването на 

природните местообитания в защитените територии, 

включително спиране на дейността или предприемане на 

превантивни мерки, предотвратяващи увреждането  

 

Чл 6 (3) и (4). очертават процедурата за определяне на 

вероятността за поява на неблагоприятни ефекти, и ако това 

наистина се случи – как да бъдат посрещнати въпросните 

неблагоприятни ефекти. Важат за двете директиви; 

 

Планове или проекти, които не са непосредствено свързани с 

управлението на територията или не са необходими за него, но 

които поотделно или във взаимодействие с други планове и 

проекти могат да окажат значително влияние, се подлагат на 

проверка, за да се оцени въздействието им върху територията... 

разглеждат алтернативни средства за постигане на целите на 

плана, програмата или проекта; ако се осъществяват въпреки 

въздействие върху околната среда по реда на изключенията, 

следва да се предприемат компенсаторни мерки, осигуряващи 

покритие за увредения вид/местообитание 

Член 19 Възможност за ограничаване или дори спиране (за период от 2 

години) на всякакви дейности които, преди прилагането на закона за дадена 

зона, биха влошили нейната стойност и статут, освен за зоните използвани от 

въоръжените сили и други свързани с отбраната институции – последното 

спада към направените през 2005 г. промени в ЗБР и, подобно на отпадането на 

буферните зони около защитените територии, е критикувано от екологичната 

общност  

 

Чл. 29. (1) В плановете за управление по чл. 27 се предвиждат мерки, които 

целят предотвратяване на влошаването на условията в типовете природни 

местообитания и в местообитанията на видовете, както и на застрашаването и 

обезпокояването на видовете, за опазването на които са обявени съответните 

защитени зони.  

 

Чл. 31. (1) Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които 

не са непосредствено свързани или необходими за управлението на 

защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, 

програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат 

отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за 

съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена 

зона.  

За плановете, програмите и инвестиционните предложения, попадащи в 

обхвата на Закона за опазване на околната среда, оценката по ал. 1 се извършва 

чрез процедурата по екологична оценка, съответно чрез процедурата по оценка 

на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на 

околната среда и при спазване на специалните разпоредби на този закон и 

наредбата по чл. 31а. 
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Чл 6 (4). Ако даден план или проект трябва да бъде осъществен 

въпреки негативната оценка на въздействието върху територията 

поради наложителни причини от по-важен обществен интерес, 

включително и такива от социален или икономически характер, 

и поради липсата на алтернативно решение, държавата-членка 

предприема всички необходими компенсаторни мерки, за да 

осигури цялостната кохерентност на "Натура 2000". Държавата-

членка информира Комисията за приетите от нея компенсаторни 

мерки. 

Ако в съответната област има приоритетен природен тип 

местообитание и/или приоритетен вид, единствените 

съображения, които могат да бъдат посочени, са свързаните със 

здравето на човека или обществената безопасност, 

Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Изключение от разпоредбата на чл. 32, 

ал. 1 се допуска само по причини от първостепенен обществен интерес и 

когато не е налице друго алтернативно решение.  

(2) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Ако съответната защитена зона включва 

приоритетен тип природно местообитание и/или местообитание на 

приоритетен вид, то за осъществяване на изключението по ал. 1 могат да бъдат 

валидни само съображения във връзка с човешкото здраве, обществената 

сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда, а когато 

такива не са налице, изключение по ал. 1 може да бъде допуснато само при 

получаване на положително становище от Европейската комисия. 

 

   

 

От сравняването на Директива 79/409/ЕЕС, Директива 92/43/ЕЕС и Закона за биологичното разнообразие по няколко ключови 

показателя се вижда, че  

1) Директива 92/43/ЕЕС допълва Директива 79/409/ЕЕС; 

2) Директивите са напълно отразени в българското законодателство. 

 

Към датата на присъединяване на България към ЕС все още нямаме Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, 

която да създава механизми съгласно чл. 6 от Директивата 92/32/ЕЕС и чл. 31 от ЗБР и по този начин не изпълняваме сроковете за 

транспониране на европейското законодателство. 
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 2. Процедурни нарушения по време на втори етап от изграждане на 

екологичната мрежа Натура 2000:  изготвяне (инвентаризиране) на 

потенциални защитени зони  

 

Съгласно чл. 8 на ЗБР Министерството на околната среда и водите осигурява проучването, 

оценката и изготвянето на документации за териториите, а именно наименование; предмет и 

цели на опазване на защитената зона; попълнени стандартни форми с данни и оценки; картен 

материал и координатен регистър на границата на защитената зона. Министерството на 

земеделието и продоволствието, Държавната агенция по горите, Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър и общините съдействат на МОСВ като предоставят на Министерството 

на околната среда и водите данните по ал. 1, т. 5 срещу заплащане само на разходите за копия 

от съответната документация. 

Чл. 8, ал 4 (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г.) Министерството на околната среда и водите уведомява 

обществеността за началото на проучването по ал. 1 и организациите, които ще го провеждат, 

чрез съобщение на интернет страницата си и най-малко в един ежедневник. 

Тази точка обаче е приета след извършване на първата част от инвентаризацията на районите и 

в този смисъл е закъсняла като поправка. 

 

Проучването на подходящите за включване в Натура 2000 мрежата места се случва в 

няколко етапа в периода след 2002ра година, като за част от зоните тепърва ще се уточни 

ще бъдат ли част от мрежата или не на предстоящия през септември биогеографски 

семинар. 

 

Поради огромния размер на научната работа, който трябва да бъде свършена по 

инвентаризирането на биологичното разнообразие за определяне на подходящите за включване 

в българската част от европейската мрежа Натура 2000, Министерството на околната среда 

активно търси подкрепа и възлага на външни експерти от НПО и БАН да координират този 

процес. Поради това в България се оформят два етапа при инвентаризирането на биологичното 

разнообразие: 

А) полева работа и фактическо набиране на научна информация (2003 -2006) 

Б) одобряване и приемане на предложените на МОСВ списъци със защитени зони (2006 - 2007) 

В) допълване на научната информация за отложени зони от първоначално предложения списък 

защитени зони (2007) 

 

Основни проблеми, породени от текстове на ЗБР и Наредбата за съвместимост 

 

Процедурни: Директивите са транспонирани правилно и навреме в българското 

законодателство посредством ЗБР; Наредбата е одобрена със закъснение от 9 месеца; няма 

разписано законово задължение, нито е извършено подробно картиране на видове и 

местообитания, попадащи в защитените зони,не проведена мащабна информационна кампания 

сред населението; отменяне на задължителните обществени обсъждания при подготовка на 

дадена зона за инвентаризация 

Екологични: Отпадане на буферните зони от НЕМ, неопределеност на критерии за 

благоприятно природозащитно състояние.  

Социални: Липса на обществена информираност за процеса на изграждане на Натура 2000 

мрежата, за нейните цели, задачи, за ползите и възможностите, които произтичат от нея. 
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 А). Полева работа, инвентаризиране на биологичното разнообразие с цел 

изготвяне на списък защитени зони съобразно изискванията на Директивите. 

Практически стартирането на проучванията в България става след като Национална служба за 

защита на природата към Министерство по околна среда и води получава подкрепа от Датското 

правителство (програма DANCEE на Датското Министерство на околната среда) посредством 

проект “Опазване на видове и местообитания в България: сближаване с ЕС”. В резултат на 

проекта се създава български екип към МОСВ, отговорен за координацията на Натура 2000 

мрежата. За периода 2003-2004 година са идентифицирани 310 потенциални Натура 2000 зони, 

обхващащи 36% от територията на страната. За 129 зони е събрана изцяло или частично 

екологичната информация, изисквана за попълването на Стандартните формуляри на Натура 

2000. 

 

През 2005 година МОСВ финансира на конкурсен принцип два големи проекта, които целят 

изготвяне на пълния списък от защитени зони преди датата на приемане на страната ни в ЕК 

посредством ПУДООС (Предприятие за изпълнение на дейностите по опазване на околната 

среда): 

- Проект “Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България”, изпълняван 

от природозащитната федерация “Зелени Балкани”, който цели изготвяне на документацията за 

местата по Директивата за местообитанията; и 

- Проект “Изграждане на представителна и функционално единна национална екологична 

мрежа в частта и от защитени зони за птиците, като част от европейската екологична мрежа 

НАТУРА 2000”, изпълняван от БДЗП, който цели изготвяне на документацията за местата по 

Директивата за птиците. 

 

Проектите целят изпълнение на ангажиментите на Република България по изграждане на 

НАТУРА 2000 и подготовка на изискваната от Европейската Комисия документация за 

потенциални защитени зони определени от страната ни като значими за Общността. 

 

Освен тези два най-големи проекти, други НПО и научни институти, например ИУЦЕ, СДП 

Балкани, GEF WWF Дунавско – Карпатска програма, Българско херпетологическо дружество, 

Асоциация на парковете в България, Butterfly Conservation Europe (Wageningen), Националния 

природонаучен музей, Институт по гората, БАН също успяват да привлекат средства от 

ПУДООС/МОСВ, както и от международни фондации за изследване на част от потенциалните 

Натура 2000 зони.  

 

Така в резултат на високата активност на НПО и научни институции да подпомогнат и 

извършат инвентаризацията на потенциалните Натура 2000 места в България, след 

четиригодишни полеви изследвания, са инвентаризирани и предложени на МОСВ: 

- 114 потенциални защитени зони за птиците, обхващащи приблизително 26 000 км
2
 или 

23,6 % от територията на страната и 540 км
2
 акватория; 

- над 500 места, обхващащи приблизително от 4 075 840 ха или приблизително 36,7 % от 

територията на страната и 615 км
2
 акватория. 

 

Този първоначален вариант на предложени защитени зони е допълнително прецизиран 

съвместно с широк кръг заинтересовани страни до финален вариант, който НПО считат за 

минимално необходим за приемане съобразно ангажиментите на България по Директивите. 

 

В полевата работа участват не само представители на съответните организации и 

институции, осъществили проекти, но и над 200 учени от всички научни институции в 
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страната: Българска Академия на Науките: Институт по зоология, Институт по ботаника, 

Институт по океанология, Централна лаборатория по обща екология, Лесотехнически 

университет, Софийски университет, Пловдивски университет, различни Природонаучни 

музеи, Софийски зоопарк и пр. Това дава гаранция за научно обоснованост 

безпристрастност при определянето на местата.  

 

Организации, официални вносители на защитени зони по Директивата да 

местообитанията са: Зелени Балкани, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, WWF Дунавско- 

Карпатска програма България, Информационен и учебен център по екология, Българска 

фондация Биоразнообразие, а за птиците Българското дружество за защита на птиците. 

Организации, официални вносители на защитени зони по Директивата да птиците са: 

Българско дружество за защита на птиците, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ 

 

 Б) Разглеждане и одобряване на предложените защитени зони 

Процедурата за разглеждане и одобряване на внесените в МОСВ списъци с предложени 

защитени зони е преминава две нива: национално и европейско. 

 

На национално ниво: 

i.Министерството на околната среда и водите изготвя списък на защитени зони, който заедно с 

документациите се внася за разглеждане на заседание на Националния съвет по 

биологичното разнообразие (Заседанията на НСБР за разглеждане на мрежата за птиците се 

състоя 01.09-2006, а за местообитанията на 21.11.2006).  

ii.Националният съвет по биологичното разнообразие предлага на Министъра на околната 

среда и водите да внесе списъка в Министерския съвет за приемане. Министърът взема 

окончателно решение по списъка, като при това се съобразява с депозираните особени 

мнение от членове на Съвета .  

iii.Министърът на околната среда и водите внася списъка на защитените зони в Министерския 

съвет. 

iv.Министерския съвет взима решение за обхвата на мрежата. Решението на Министерския 

съвет и списъкът се обнародват в "Държавен вестник"; 

 

На европейско ниво: 

i.Списъците с предложените зони се изпращат от официалния представител на страната-

членка на Европейската комисия.  

ii.Обхвата на мрежата по Директивата за птиците остава такъв какъвто е предложен от 

страната, тъй като ЕК няма правомощия при определяне на местата по Директивата за 

птиците. Комисията обаче има право да потърси отговорност при неправилно или непълно 

прилагане на Директивата. ЕК не може да заличава места от списъка! 

iii.Окончателния списък на местата по Директивата за местообитанията се утвърждава след 

т.нар. “биогеографски семинари”.  

На тях се оценяват: 

пълнотата на мрежата по отношение на референтните местообитания и видове 

• “достатъчност” – дали са включени достатъчни по площ места, които да гарантират 

дългосрочното опазване на местообитанията и видовете 

• географската и екологична кохерентност (съответствие и непрекъснатост) 

 

“Биогеографските семинари” представляват официален форум на ЕК за оценка на работата за 

създаване на мрежата и за обмен на информация между правителствата, ЕК и другите 

заинтересовани страни.  
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При всеки от описаните етапи на разглеждане на национално ниво на предложените зони 

се извършва „отлагане” на голяма част от зоните (съгласно приложените по-долу схеми) и 

приложения картен материал: 

 

Приложение 7.1. Карта на потенциални защитените зони към декември 2004 

Приложение 7.2. Карта на приетите и отложени защитени зони за птиците към 15.02.2007 

Приложение 7.3. Карта на приетите и отложени защитени зони за местообитанията към 

15.02.2007 

Приложение 7.4. Карта на изпратените защитени зони на Европейската комисия към март 2007  

Приложение 7.5. Карта на изпратените защитени зони на Европейската комисия към декември 

2007 (настощящ размер на екологичната мрежа Натура 2000 в България 

Приложение 7.6. Списък на отложени защитени зони за птици и местообитания 2006-2007  
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Етапи на орязване на предложените Защитени зони за местообитанията (pSCI) 

Първоначално предложени – над 500 места – 36.7% от територията на страната 
 

Процес на верификация и уточняване на границите на защитените зони 

 

На 20.10.2006 в МОСВ е внесена документация за 394 pSCI, представляващи 35 % от 

територията на страната 
 

1). Процес на верификация и уточняване на границите на защитените зони в 

срещи и семинари на работна група от широк кръг заинтересовани страни 

писъкът се подлага на за оценка съгласно критерии на чл.7 от ЗБР и 

European Topic Center; 

2) Обединената база от данни на различни организации е подложена на 

“Предварителната изборна фаза” (правилото 20 – 60%, за местообитания и 

видовете за които има направени национални оценки). 

3) Изготвена е оценка по критерии “Приоритетност”, “Високо качество” и 

“Високо разнообразие”.Работна среща на експерти на 23.10.2006г. 

 

Списък от 225 потенциални pSCI, представляващи близо 30 % от територия на 

страната, подготвени за одобрение от НСБР  
 

Съобразно предложение на МОСВ, НПО изключват от териториите на 

защитените зони площите на населените места, промишлените зони и други 

урбанизирани територии, които не са ключови за опазване на видовете.  

 

225 pSCI, на площ от 28.6 % от територията на страната, внесени за разглеждане на 

заседание на НСБР на 21.11.2006 г.  
 

На заседание на НСБР на 21.11.2006 г. по предложение на НУГ са отложени 

29 защитени зони, представляващи 15 % от площта на страната или 

половината от мрежата за местообитанията. Отложените зони 

обхващат предимно планински раойни  

 

196 pSCI, 15 % от територията на страната са внесени за гласуване от МС на 21.12.2006 

г.   

МС не взима решение на 21.12.2006 г и България не изпраща списък с 

предложени защитени зони навреме; 

На 18.01.2007 НПО алтернативно изпращат информативно писмо и пълния 

списък на Европейската комисия 

 

196 pSCI, 15 % от територията на страната са внесени за гласуване от МС на 15.02.2007 

г. 
 

На заседание на МС на 16.02.2007 нови 16 защитени зони за 

местообитанията са отложени с аргумента „настояване на общините” и 

"съществуващ и заявен инвеститорски интерес" 

 

Решение на МС № 122 от 02 март 2007 г. (ДВ 21/09.03.2007 г.): 180 защитени зони с площ 

13.4 % от територията на страната, постъпват като документация в ЕК 
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Етапи на орязване на предложените защитени зони за птиците (SPA) 

 

 

114 защитени зони за птиците, представляващи 23.6 % от територията на страната 

 

Заседание на НСБР на 01.09.2006г. 

По предложение на НУГ и НСЗП от мрежата отпадат 5 места 

 

109 защитени зони – 20.8% от територията на страната  

 

Заседание на МС на 16.02.2007г., решение от 02.03.2007 г. “Отлагане” на 26 

защитени зони за птиците  

 

88 защитени зони – 11,3 % от територията на страната, внесени като документация в ЕК 

(на база Решение на МС № 122 от 02 март 2007 г. (ДВ 21/09.03.2007 г.)) 

 

Така от общо внесени защитени зони (за птиците и местообитанията общо) в НСБР на 

площ 34.5 % от територията на страната, обхватът на мрежата съгласно изпратената от 

Министерски съвет документация в ЕК се свежда до 18 % от територията на страната. 

Това представлява неизпълнение на законовите задължения на България по отношение 

на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. 

 

 

Проблеми и нарушения при изготвянето и приемането на защитените зони 

 

- Процедурни: България не изпраща навреме списък защитени зони; България изпраща 

непълен списък защитени зони на Европейската комисия; 

- Екологични: отлагането на зоните води до непълно покритие за някои видове и 

местообитания, включително приоритетни 

След 1ви януари има неизпълнение на чл 6 и чл 3– планове и проекти не се подлагат на 

оценка за съвместимост с обекта и целите на опазване на Натура 2000 зоните и липсва на 

адекватна защита на зоните -  унищожаване на предмета на опазване на редица зони; 

- Социални: пълно изключване на широката общественост от процеса, социални 

конфликти „за” и „против” Натура 2000; излъгани и наплашени земеделци и животновъди в 

малките населени места;  

 

 3. Процедурни нарушения в настоящия етап от изграждане на 

екологичната мрежа Натура 2000  

В резултат на упорита кореспонденция на НПО с европейските институции и наличието на 

научна информация, която не е взета под внимание от българските институции, но беше 

изпратена и известна на Европейските, в средата на 2007 г. ЕК изпрати първо предупредително 

писмо до България. В предварителен доклад на European topic Center от началото на 2007 г., 

изпратеното в Европейската комисия предложение за българска част от Натура 2000 мрежата е 

преценено като недостатъчно. В резултат Българската държава поема ангажимент да изпрати 

пълен списък защитени зони, включително отложените към тогавашния момент в срок до 

октомври 2007 г. след прецизиране и допълване на научната информация за тези зони.  
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Допълването и прецизирането на научната информация за отложените зони се осъществява 

посредством проект „Оптимизиране на Националната екологична мрежа Натура 2000 и научни 

основи за нейното развитие”на БАН, възложен от МОСВ, реализиран през 2007-2008. 

 

След две заседания на НСБР (на 13.09.2007 и на 25.10.2007 г.) НСБР повторно разглежда 

прецизираната от БАН документация за отложени защитени зони за местообитанията и 

птиците. В последствие, с решения МС № 661 от 16 октомври 2007 г и № 802 от 4 декември 

2007 г. са приети следните промени в защитени зони по Натура 2000: 

 24 защитени зони за птиците се приемат без промени в площта; 

 Площта на още 3 защитени зони за птиците се намалява с оглед изключването на някои 

населени места, курортни комплекси, обработваеми площи (BG0002051 Калиакра. BG0002025 

Ломовете и BG0002063 Западни Родопи); 

 Площта на 1 защитена зона за местообитанията се намалява със 75 ха (BG0001493 

Централен Балкан буфер); 

 1 защитена зона за местообитанията (BG0001188 Рила - буфер) отпада от списъка на 

предложените защитени зони за местообитанията; 

 обявяване и на 4 нови (BG0000626 Круше, BG0000625 Изворо, BG0000623 Таушан тепе 

и BG0000624 Любаш) защитени зони за местообитанията по предложение на БАН 

(допълнителни спрямо предишния списък) предложени защитени зони за местообитанията по 

предложение на БАН 

 

В резултат, след полева на работа, извършена през 2007 г. реално от същите научни 

работници като в първата фаза на проучванията, след посочените решения на МС с 

година закъснение от изискуемия по закон срок България изпраща списък от 228 

предложени защитени зони за местообитанията (29,5 %) и 114 защитени зони за птиците 

(20,4 %). Отложена остава зона Рила буфер, а друг са с намалена площ. 

 

Междувременно стартира процедурата по издаване на заповедите за обявяване на защитените 

зони за опазване на дивите птици, одобрени от Министерски съвет. Към момента тази 

процедура продължава има издадени 88 заповеди. 

Всяка проект на заповед се публикува на сайта на МОСВ и има едномесечен срок за 

обществено обсъждане на режимите, които се определят със заповедта. Най-новата зона, 

публикувана на сайта на МОСВ за обсъждане, е Проект на заповед за обявяване на Защитeна зона 

“Емине”, с идентификационен код BG0002043. 

 

Все още не е започнало приемането на планове за управление на зоните. 

 

Нарушения и проблеми към настоящия етап  

от изграждането на Натура 2000 мрежата в България: 

- Процедурни: липса на издадени заповеди за част от зоните, лиспа на изработени 

Планове за управление на зоните 

- Екологични: липса на достатъчно покритие за част от видовете и природните 

местообитания (включително приоритетни); липсата на адекватно оценяване на планове, 

проекти и програми в Натура 2000 зони; унищожаване на предмет на опазване на редица 

зони;  

- Социални: липса на информационна кампания за ползите и възможностите за 

финансиране на дейности в Натура 2000 мрежата; липса на възможности за финансиране на 

част от дейностите в рамките на Натура 2000 зони поради забавени заповеди за обявяване 

http://www2.moew.government.bg/nature/orders/emine.html
http://www2.moew.government.bg/nature/orders/emine.html
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VIII. ОСНОВНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ 

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В 

БЪЛГАРИЯ 

 

В тази глава от разработката са анализирани по-подробно основните проблеми, които 

възникват при въвеждането на екологичната мрежа Натура 2000 в България. Проблемите 

са изведени в предишната Глава VII, обобщаваща процеса по етапи. 

 

 1. Екологични проблеми по време на първия етап от изграждането на 

екологичната мрежа Натура 2000 в България: транспониране на 

законодателството и създаването на адекватна закова защита на природата в 

България. 

 

Отпадане на буферните зони. Един от проблемите, породени от текста на ЗБР настъпва с 

промяна на текста на Закона от 2002 г.. При изменение на Закона от 2005 г. се отменят 

буферните зони, което до ден днешен предизвиква значителни дебати сред природозащитната 

общност, и определено е сред критичните теми както в ЗБР, така и в политиката по опазване на 

околната среда като цяло. 

 

Неопределеността на критерии за БПС. Това произтича от самите Директиви, които са общи 

и не могат да се прилагат директно за всеки конкретен вид или местообитание, още повече че в 

зависимост от физикогеографските особености на страните-членки екологичните изисквания на 

едни и същи видове в тях може да са различни. 

Така става очевидна необходимостта всяка страна-членка на ЕС да разработи свои работни 

критерии и параметри за БПС, които ще предоставят основата, необходима за подготовка на 

природозащитните цели. Тези цели са свързани с всеки един от типовете местообитания и 

видовете по отношение планирането на управлението на ЗЗ (вкл. заповеди с предварителни 

забрани, заповеди за обявяване, ПУ, оценки за съвместимост) и програмите за мониторинг, 

които ще бъдат използвани за оценяване на природозащитния статус на типовете природни 

местообитания и видовете. 

 

В България вече има разработени такива ръководства от НПО, например: Йотов С., Фиданова 

В., Ангелов М., Марин С., Kleinjans R., Vennekens W, април 2009, “Управленско планиране на 

защитените зони в България”, практическо ръководство, 74 стр.; Зингстра Х, Ковачев А., 

Китнейс К., Цонев Р., Димова Д., Цветков П., 2009, „Ръководство за оценка на 

благоприятното природозащитно състояние за типове природни местообитания и видове 

по Натура 2000 в България”, 630 стр. 

 

Остава въпроса за тяхното признаване от отговорните институции и официалното им 

използване при оценка на планове, проекти и програми от експертите, извършващи доклади по 

ОВОС и Оценка за съвместимост от една страна и от контролните органи в лицето на РИОСВ и 

МОСВ от друга. както и при оценка. 
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Отмяната на буферните зони, липсата на критерии за оценка на БПС и изключването на 

обществеността от процеса на създаване на мрежата Натура 2000 са най-съществените 

проблеми, оформили се в първия етап от изграждането на екологичната Натура 2000 

мрежата в България. 

Можем да направим извод, че в случай на установяване на екологични и социални проблеми 

при изграждане на Натура 2000 мрежата в България, те се причиняват или нарушавайки 

българското законодателство, или в българското законодателство не са уточнени съобразно 

специфичността на България основни положения, позволяващи пораждането на екологичен, 

социален или друг проблем. Директивите посочват основните рамки на изграждащата се мрежа, 

но отговорност на всяка държава е да осигури чрез собственото си законодателство прецизни и 

точни мерки за опазване и управление на защитените зони (без разбира се те да противоречат на 

Директивите), за да постигнем целите на създаване на екологичната мрежа съобразно 

културните, икономически, екологични и т.н. характеристики на дадена страна-член на ЕС. 

 

Друг голям екологичен проблем е забавянето на законодателство, регламентиращо 

задължителното извършване на Оценки за съвместимост с предмета и целите на опазване на 

Натура 2000 зоните съгласно чл. 6 на Директивата за местообитанията. В същото време обаче 

няма забавяне на инвестиционните намерения и планове и всички проекти, които стартират 

и/или се изпълняват от началото на 2007 г. до приемането на Наредба към ЗБР, нямат 

извършена Оценка за съвместимост, независимо от това, че попадат в Натура 2000 зона. По този 

начин България още веднъж нарушава европейките директиви.  

 

 2. Екологични проблеми по време на втория етап от изграждането на 

екологичната мрежа Натура 2000 в България: инвентаризация, одобряване и 

изпращане на Европейската комисия на списък защитени зони 

 

Най-сериозните проблеми, свързани с приемането на защитените зони в България (2 етап) извън 

процедурното забавяне спрямо законовите изисквания са: 

-  отлагането на повече от половината като процентно покритие защитени зони от 

предложените защитени зони; 

- унищожаване на предмета и целите на опазване на инвентаризирани зони за включване в 

Натура 2000. 

 

При отпадането на половината от предложените Натура 2000 зони България беше изправена 

пред много скорошна наказателна процедура заради неизпълнение на ангажиментите на 

България по отношение изграждане на Натура 2000 мрежата. При отлагането на зоните бяха 

взети в предвид икономически, а не научни аргументи и изпратения до Европейската комисия 

списък защитени зони не отговаряше на изискванията той да бъде изработен и представен в 

съответствие с „най-добрата налична научна информация”. 

 

Доказателство за твърдението, че България не изпълни законовите си ангажименти относно 

изграждането на екологичната мрежа Натура 2000 е бързата и категорична реакция на 

Европейската комисия относно „непълнота на мрежата Натура 2000”. Европейската комисия 

реагира посредством ясни категорични предупредителни доклади и писма, описани в предната 

част на дипломната разработка. 
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В същото време, множество инвестиционни намерения се изпълняваха на терен след 

идентифицирането на зоната като подходяща за включване в защитените зони, въпреки че до 

изясняване статута на потенциални защитени зони съгласно превантивна клауза в Директивата 

за местообитаниятае недопустимо да се унищожават тези зони. 

 

Поради заплахата от унищожаване на ценни природни местообитания и видове на ниво зона и 

лиспата на реакция на българското правителство да предотврати извършваните нарушения, до 

Европейската комисия са изпратени множество жалби по отделни случаи на унищожаване на 

конкретни зони:Иракли, Пирин, Рила, Родопи, Калиакра и т.н. Жалбите са подготвени в 

съвместната работа на НПО от Коалицията „За да остане природа в България” и експерти от 

БАН и университетите. 

 

За 2 от подадените жалби вече има отворени процедури – защитена зона „Емине-Иракли” и 

защитена зона „Калиакра”. Случаят „Емине – Иракли”, за който официален вносител пред 

Европейската комисия е авторът на настоящата дипломна работа от името на Българска 

фондация Биоразнообразие и Коалицията „За да остане природа в България”, е разгледан по-

подробно в следваща част на дипломната разработка (Глава X), представяща заплахите за 

увреждане на видове и местообитания в две моделни зони: Иракли и Рила. 

 

 3. Екологични проблеми към настоящия момент от изграждането на 

екологичната мрежа Натура 2000. 

Все още остават намалени по площ 6 зони за птиците, а една зона за местообитанията – Рила-

буфер, е оставена извън списъка защитени зони като научна резерва. По отношение намалените 

площи на защитени зони за птиците има отворената наказателна процедура срещу България. За 

изпълняване на ангажиментите ни към европейския съюз е необходимо допълване на мрежата с 

тези зони в пълен размер.  

Допълнителна информация за зона Рила и Рила буфер е разписана в Глава X (2) от дипломната 

разработка, даваща примери за драстични нарушения на природозащитното законодателство. 

По случая също е внесена официална жалба в Европейската комисия, която все още е в процес 

на проучване на подадената информация от Комисията. 

 

Към настоящия момент най-голямата заплаха продължава да е липсата на адекватна 

процедура за оценка на планове, проекти и програми и липсващия контрол от страна на 

държавата за извършваните с или без законовата документация инвестиционни проекти. 

Тези проекти заплашват както природата (предмета и целите на опазване на Натура 2000 

защитената зона или българска защитена територия), така и характерен ландшафт (обект на 

друг актове за международна защита). 

 

Проблемът, свързан с оценките за съвместимост може да бъде резюмиран така: за процедура за 

изготвяне и одобряване на доклад на оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване 

на защитена зона е възприета процедурата за извършване на Оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС), която се е доказала като порочна. Съгласно сега действащото 

законодателство (Закон за опазване на околната среда), инвеститорът заплаща директно на 

избран от него оторизиран експерт да извърши оценка на планирания от него проект. Тази 

пряка финансова връзка между инвеститор и нает експерт-еколог създава предпоставки за 

корупция. Създават се предпоставки експерт, който още в началото прецени, че е възможно 

проекта да има съществено влияние върху биоразнообразието, да се откаже да дава становище, 
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тъй като то би било незадоволително за инвеститора.. Създават се предпоставки също 

експертите да се чувстват заплашени или пък да не им се заплати за труда, ако той не 

удовлетворява даден инвеститор. Освен това, инвеститорът винаги може да потърси и намери 

друго мнение, което да подкрепи желанието му за осъществяване на проект на всяка страна. 

Това се получава често, когато липсва предварителна информация и анализ и вече е закупена 

земя с цел осъществяване на инвестиционното намерение. При това положение алтернативи 

като преместване на обекта с 1 км не са приемливи и единственото приемливо становище е 

положителна оценка. 

Съгласно получен отговор на Заявление за достъп до информация, получен през април 2008, за 

година и 4 месеца РИОСВ Варна не е издала нито едно отрицателно решение по доклад по 

ОВОС. Съдейки по това, с голям процент сигурност можем да твърдим, че докладите по оценка 

за съвместимост ще покажат същата статистика в бъдеще... 

 

Освен преимущественото изготвяне на положителни оценки, втори допълнителен проблем идва 

от липсата на контрол в отговорните органи (РИОСВ и МОСВ). Там постъпват по няколко 

(десетки) доклади на ден и е извън капацитета на малък екип или един експерт биоразнообразие 

да се запознае и оцени качеството на документа в срок. Поради тази причина е видно, че е 

необходима законодателна промяна, която да прекъсне директната връзка инвеститор- експерт 

и да повиши възможностите и изискванията за контрол над оценките. Това е предмет на бъдеща 

работа и разработка. 

Последните екологични проблеми, които ще разглеждаме, са свързани с липсата на издадени 

заповеди за обявяване на част от зоните, както и с липсата на изработени Планове за управление 

на зоните. 

България е длъжна да обяви със заповеди всички защитени зони до 2 години след тяхното 

одобрение от Европейската комисия. Тъй като за защитените зони за птиците не преминават 

оценка за пълнотата на биогеографски семинари, те се считат за приети от датата на тяхното 

изпращане. Както беше описано, те бяха изпращани на части с три решения на Министерски 

съвет. Най-късно до декември 2009 г.. (включвайки и приспадайки забавянията от българска 

страна) трябва да бъдат готови и приети заповедите на всички 114 зони за птиците. До момента 

са обявени заповеди за 88 зони за птиците и има по-малко от половин година за изготвяне на 

останалите. Обявяването на зоните за местообитанията още не е стартирало изобщо! 

 

Забавянето на заповеди за обявяване предизвиква много проблеми, както от екологична, така и 

от социална гледна точка например невъзможност на собствениците на земи да кандидатстват и 

да се облагодетелстват от собствеността си в екологичната мрежа Натура 2000 като такава 

поради неясните режими по отношение на начините на управление на земята в зоната. 

 

Опасенията при наличното забавяне на изпълнението на дадено задължение идва от 

възможността да се наваксва за сметка на качеството. В момента броят на заповедите се 

увеличава постоянно, но опитът на НПО сочи, че в заповедите за обявяване не залагат 

предложения, направени относно режимите на управление на зоните. Опасността е да се 

одобрят и обнародват заповеди, които не предвиждат адекватни действия за опазване на 

местообитанията и видовете, заради които са създадени. Веднъж одобрени, заповедите са 

необжалваем акт, а последствията за природата, както и за данъкоплатците в страната могат да 

са големи. 

 

Настоящ проект на заповед за обявяване на защитена зона е разгледан в Глава XI: Анализ на 

проект на заповед за обявяване на защитена зона за птиците BG0002043 “Емине” (практическа 

задача). 
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Друга тема, с която българската държава закъснява от сроковете за изграждане на екологичната 

мрежа Натура 2000, са плановете за управление. Това не е изненадващо имайки предвид 

пожелателния характер в Директивите относно плановете за управление - те не са задължителни 

и опита на международни организации, занимаващи се с Натура 2000 е, че такива планове почти 

не се приемат дори в останалите европейски държави. За момента има няколко разработени 

проекта за планове за управление на защитени зони, които се намират в различни етапи на 

разработка и обсъждане (защитена зона «Ломовете», зоните в района на Поморийското езеро, и 

други зони). За съжаление, не се знае кога ще бъдат приети. В това отношение имаме тъжен 

опит от създаването и одобрението на планове за управление на българските защитени 

територии – природни паркове, които задължително трябва да имат план за управление в 

определени срокове. В България съществуват 11 природни парка, повечето от които нямат 

планове за управление, влезли в действие, съгласно Закона за защитени територии. Разработени 

планове за управление имат 9 от 11-те природни парка, като понастоящем са приети 2 от тях 

(Витоша и Русенски Лом), а 7 са в процес на довършване или са вече разработени и очакват 

приемане (Странджа, Сините камъни, Рилски манастир, Персина, Шуменско плато, Врачански 

Балкан, Златни пясъци). За останалите 2 природни парка (Българка и най-новия парк Беласица, 

създаден през 2008 г.) тепърва предстои да се разработят планове за управление. 
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IX. ОСНОВНИ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ 

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНАТА МРЕЖА НАТУРА 2000 В 

БЪЛГАРИЯ 

 

Най-ясно пролича назрелия социален конфликт „за” и „против” Натура 2000 в периода на 

дискусиите около приемането на предложените от експертни от НПО и научни институции 

Натура 2000 защитени  зони в края на 2006 г. и през 2007
 
г. Преди анализа на възникналата 

социална ситуация, бих искала да представя анализ на ползите, които различните 

заинтересовани групи и по-специално местните общности имат от включването на територия в 

близост до тяхното населено място в Натура 2000. 

 

 1. Възможности за финансиране и подпомагане на местните общности, 

попадащи в близост до Натура 2000. 

За да не говорим само за извършените нарушения и възникналите в последствие проблеми и 

конфликти в различни сфери, а и тъкмо защото част от възникналите проблеми биха били 

избегнати при адекватна и навременна кампания за смисъла, ползите и ограниченията от Натура 

2000, тук обръщаме внимание на няколко точки относно режимите на забрана/ограничения, но 

и възможностите за подпомагане на конкретни дейности на местни стопани, включително 

финансово. 

 

Натура 2000 мрежата не е система от строги резервати, където да е изключена всякаква човешка 

дейност. Целта на създаването на НАТУРА 2000 мрежата не е отдалечаване или 

противопоставяне на човека и природата, нито пък отнемане на частна собственост. Няма 

никакви предварителни забрани върху нови дейности или разработване на зоните, включени в 

Натура 2000. Всеки конкретен случай ще се разглежда поотделно.  

 

Дейности, които не увреждат защитените местообитания и видове няма да бъдат забранявани в 

зоните от Натура 2000, дори могат да бъдат финансово стимулирани. Например:  

 Животновъдството в НАТУРА 2000 защитени зони може да бъде подпомагано –  

например може да бъде подпомагано преференциалното отглеждане на определена порода 

животни, които по някакъв начин е ценна за региона и Европа или път пашуването на животни 

с цел да се поддържа определен тип местообитание; 

 Земеделието в НАТУРА 2000 защитени зони може да бъде подпомагано – например при 

отглеждането на определени типични култури по биологичен начин; 

 ловът на определени видове в зона също може да се окаже не само разрешен, но и 

препоръчителен – например в зони за защита на лешоядите при положение, че убитите животни 

се използват за захранване на лешоядите; 

 развиването на условия за екологичен и селски туризъм, които използват природните 

дадености, но не ги унищожават. 

 

При анализи за наличните на европейско ниво фондове, свързани с обявяване, опазване и 

управление на Натура 2000 зони, може да се има предвид анализа на целеви групи, направен от 

Европейската комисия. Това са и заинтересованите страни, които би следвало да участват в 

различни образователни и обучителни програми и информационни кампании за Натура 2000. 
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Публични 

администрации 

Публичните администрации са правителствени органи и обществени 

консултативни органи на национално, регионално или местно ниво. 

Публичните администрации включват: правителствени представителства, 

като например ведомства и министерства, регионални органи, като 

например местните власти, водостопанските и здравните служби и др. 

Фокусът тук е насочен към администрации, които дават консултации по 

управлението на земи, но не притежават земи. 

Земеделски 

производители 

Лица или организации, ангажирани със селскостопанска дейности. 

Ползватели на 

гори 

Лица или организации, ангажирани със стопанска дейност в горите. 

Собственици на 

частни земи 

Частни лица или организации, които притежават земи (напр. частни 

собственици на гори). Може да включват ангажираните с нетърговски 

земеделски дейности (които не са земеделски и горски стопани). 

Собственици на 

публични земи 

Обществени организации и администрации, които притежават земи (напр. 

собственици на общински и държавни гори). Може да включват 

ангажираните с нетърговски земеделски дейности (които не са земеделски 

и горски стопани). 

Предприемачи в 

рибовъдството и 

аквакултурите 

Лица или организации, ангажирани с рибовъдни дейности или развъждане 

на аквакултури с търговска цел. 

Управители на 

земи 

Лица или организации, които управляват, но не притежават земи. Може да 

включват ангажираните с нетърговски земевладелски дейности (не 

земеделски и горски стопани).. 

НПО Неправителствени организации, които нито притежават, нито стопанисват 

земи, но искат да подкрепят Натура 2000. 

МСП Малки и средни предприятия в контекста на Препоръка 2003/361/ЕО на 

Комисията от 6 май 2003 г. 

Относно дефиницията на микро, малки и средни предприятия, Официален 

вестник бр. L 124 от 20.05.2003 г., стр. 36-41. 

Образователни 

учреждения 

Организации, ангажирани с образователни програми. 

Други Други лица или организации, които не спадат към някоя от предишните 

категории 

 

Ползи за местните общности от близостта на зони от екологичната мрежа Натура 2000. 

При анализа на ползите от Натура 2000 за населението в дадена страна-членка на Европейския 

съюз бихме искали да обърнем внимание на една специална заинтересована от Натура 2000 

група – местните общности, живеещи в близост или в Натура 2000. Дори те да отговарят само 

на описанието на собственици на частни земи в дадено населено място без да развиват бизнес 

или селскостопанска дейност, пред тях се откриват нови възможности и ценности. 

 

На първо място местните общности получават най-важния дълготраен актив: повишаване 

на качеството на живот и здравето поради чиста и запазена околната среда. От друга страна, в 

Натура 2000 зоните има множество възможности за развитие на бизнес, свързан със запазената 

природа и ландшафт, характерната българска култура, традиционни форми на земеделие и 

устойчиво използване на дървесината. При това, Натура 2000 е една предпоставка този бизнес 

да бъде в ръцете на местни хора, а не в монополни предприятия, поради поставяните 
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изисквания за методите на работа при използване на природните ресурси, както и условия за 

опазване на тези ресурси, съгласно всяка една конкретна заповед на защитена зона. 

 

По-конкретно, местни общности могат да развиват бизнес в следните сфери: 

- туризъм: създаване и развитие на устойчиви форми на туризъм на базата на природните 

и културни дадености на региона; 

- земеделие: съхраняване на български породи животни и сортове растения, съхраняване 

на традиционни форми на земеделие и обработка на земята 

- устойчиво управление на гори: в Натура 2000 не се забранява използването на дървесина, 

но това може да става само по регламентиран начин, което гарантира опазването на самата гора 

като ресурс; възможност за собствениците на гори е да сертифицират горите си да печелят от 

стандартизирана дървесина. 

- култура: опазване на традиционни форми на поминък и опазване на културното 

наследство на България като основа за развитие на туризъм и земеделие; 

 

В крайна сметка Натура 2000 създава възможности за печалба и завръщане на младите хора по 

родните места, което способства устойчиво управление и развитие на изоставащите райони в 

България и в крайна сметка за повишаване на самочувствието на хората, живеещи и/или 

работещи в защитените зони. От друга страна, Натура 2000 поставя законови изисквания за 

запазване на природните дадености, ресурси и ландшафт, както и за свързаните с тях български 

традиции и дух и ги превръща в отличителна черта и привлекателна особеност за страната. 

Създаването на възможности за „зелени”работни места способства развитието на средна класа в 

България и по този начин повишава жизнения стандарт и предпоставя стабилността в Обща 

Европа. 

 

Финансиране на дейности в Натура 2000 защитени зони и възможности за компенсации 

при наложени ограничения. 

Освен с ресурси, собствениците на земи в близост и в Натура 2000 зони могат да се 

облагодетелстват и от разнообразни възможности за финансиране на дейности в Натура 2000 

зони. Съгласно информация, публикувана към настоящия момент на сайта на МОСВ, са 

налични следните програми за финансиране на различните заинтересовани страни в България, 

включително местни хора. 

1. По Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” са предвидени средства за 

проекти в областта на биологичното разнообразие в размер на 103 308 049 евро.  Отговорна 

институция е Министерство на околната среда и водите. Повече информация може да се намери 

на адрес: www.moew.government.bg  

2. По „Програма за развитие на селските райони (2007-2013г.)”, мярка „Агроекологични 

плащания” са предвиден средства в размер на 310 957 644 евро. Отговорни институции са 

Министерство на земеделието и храните и Разплащателната агенция към министерството, а 

повече информация може да се намери на адрес: www.mzgar.government.bg  

3. По Оперативна програма „Рибарство и аквакултури (2007-2013г.) са предвидени 

средства в размер на 53 339 805 евро. Отговорна институция е Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури, а повече информация може да се намери на адрес: www.nafa-bg.org  

4. По фонд LIFE+ на Европейската комисия ежегодно се предвиждат средства за 

подпомагане на проекти, като средствата за опазване на биологичното разнообразие са до 50% 

от общия размер отпуснат на страната. За 2007г. за България са предвидени 4 000 000 евро, от 

които за проекти по Натура 2000 могат да се разпределят 2 000 000 евро. Отговорни институции 

са Министерство на околната среда и водите и Европейската комисия, а повече информация 

може да се намери на адрес: www.moew.government.bg и www.ec.europa.eu/environment/life  

http://www.moew.government.bg/
http://www.mzgar.government.bg/
http://www.nafa-bg.org/
http://www.moew.government.bg/
http://www.ec.europa.eu/environment/life
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Компенсации на собственици на  земи и гори, попадащи в екологичната мрежа Натура 

2000. Полагат се в случай, че поради режима режима на управление на Натура 2000 зоната е 

ограничена типична дейност на собственика в зоната, могат да се изплащат компенсации 

съгласно мярка „Агроекологични плащания” по „Програма за развитие на селските райони 

(2007-2013г.)”.  

 

Мярката „Агроекологични плащания” се състои от пет основни подмерки.  

1. Биологично земеделие, което включва биологично растениевъдство – до 418 евро/ха за 

трайни насаждения и биологично пчеларство – до 15 евро/пчелно семейство. 

2. Управление на земеделски земи с висока природна стойност (ВПС) което включва 

възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи с ВПС – до 133 евро/ха; 

възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи с ВПС – до 154 евро/ха; и 

поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи в Орнитологично 

важните места – до 200 евро/ха. 

3. Поддържане на характеристиките на ландшафта, което включва традиционно отглеждане 

на овощни култури – до 131 евро/ха. 

4. Опазване на почвите и водите, което включва намаляване на нитратното замърсяване – 

до 70 евро/ха и контрол на почвената ерозия – до 207 евро (за орни тераси). 

5. Традиционно животновъдство, което включва опазване на застрашените местни породи 

– до 200 евро/глава за едър рогат добитък (ЕРД) и до 25 евро/глава за дребен рогат добитък 

(ДРД) и традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм) - до 150 евро за 

ЕРД и до 20 евро за ДРД. 

 

По „Програма за развитие на селските райони (2007-2013г.)”, се предвиждат мерки „Натура 

2000 за земеделски земи” и „Натура 2000 за гори”. Целта им е да компенсират земеделските 

стопани за пропуснатите доходи и направените разходи, свързани с изпълнението на 

ограниченията за земеползване и гороползване, определени в заповедите за обявяване и/или в 

плановете за управление на защитените зони.  

Получатели по мярка „Натура 2000 за земеделски земи” са земеделски стопани (физически или 

юридически лица), които ползват земеделска земя, попадаща в обхвата на НАТУРА 2000. За 

мярка „Натура 2000 за гори” могат да кандидатстват само частни горовладелци. По тези мерки 

ще се подпомагат разходи, свързани с изпълнението на ограниченията разписани в плановете за 

управление на местата от Натура 2000 при наличието на такива и/или на заповедите за 

обявяването им за места от НАТУРА 2000. Компенсаторни плащания до 200 Евро/ха/ годишно.  

 

По „Програма за развитие на селските райони (2007-2013г.)” са предвидени и допълнителни 

възможности за стопаните, чийто земи или гори попадат в обхвата на Натура 2000, а именно:  

1. Безплатно обучение по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности 

и разпространение на научни знания” за регистрирани земеделски производители и 

собственици на гори.  

2. По-висок процент на подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските 

стопанства”, където максималния размер на инвестиционния проект е 3 000 000 евро.  

3. За земи, които попадат и в необлагодетелстваните райони, земеделските производители 

ще получават и допълнителни компенсации по Мярка 211 „Плащания за природни ограничения 

на фермери в планинските райони” – до 100 евро/ха и по Мярка 212 „Плащания на фермери в 

райони с ограничения, различни от планинските райони” - до 50 евро/ха. 

4. За земеделските производители от селските райони има възможност да кандидатстват по 

мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” включително за селски туризъм, като 
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помощта за три години може да достигне 200 000 евро т.е. общо за целият период на 

подпомагане до 400 000 евро.  

 

Независимо дали получават финансиране от Структурните фондове или не, страните-

членки и гражданите в тях са задължени да спазват разпоредбите на Натура 2000. 

 

 2. Анализ на социалните проблеми 

Корените на социалните проблеми са в изключването на обществото от участие на най-ранен 

етап от подготовката за включване на територии в Натура 2000 мрежата, както и в липсата на 

навременна и мащабна информационна кампания за същността, целите и възможностите, които 

екологичната мрежа предоставя. 

 

Отменяне на обществените обсъждания върху предложени зони и ограничаване на 

обществото по този начин. За да се ускори вече забавения процес на изграждане на НАТУРА 

2000 в България, споменатата вече ревизия на ЗБР през 2005 г. отменя законовото изискване 

за обществени обсъждания върху предложените защитени зони. Дотогава предварителното 

допитване до обществеността по предложените зони е било  осигурено чрез Член 9 от ЗБР и 

съдържаше три елемента: 

• Организиране на обществени обсъждания; 

• Изготвяне на протоколи от обсъжданията; 

• Организиране и провеждане на информационни кампании. 

 

Единственото действие, предвидено от ЗБР относно публичната осведоменост по време на 

научните изследвания е записано в чл. 9, където е посочено, че в процеса на подготовка на 

документациите за защитени зони и преди обявяването на защитени зони Министерството на 

околната среда и водите и Министерството на земеделието и продоволствието обезпечават 

провеждането на национални и регионални обществени кампании за разясняване на 

предназначението и целите на защитените зони. За съжаление, двете министерства не проведоха 

нужната мащабна информационна кампания. Информиране на обществеността беше 

провеждано единствено от НПО, извън поетите ангажименти и отговорности, единствено 

заради ясното съзнание за социалния конфликт, който се заражда при липсата на информация.  

За съжаление, не е по силите на нито една НПО да направи национална информационна 

кампания, включваща всички средства за масовата комуникация. Голяма част от Общините 

целенасочено или не също не съдействат на местните хора за разгласяване на процеса на 

набиране на научна информация за включването на даден регион в европейската екологична 

мрежа, въпреки че всички зони са изготвени след предоставянето от съответната местна власт 

на картни материали. Поради тази причина голяма част от хората по места не познаваха 

същността на Натура 2000 мрежата и поради тази причина биваха лесно манипулирани или не 

изразяваха активна позиция. 

 

Все пак, българското законодателство дава възможност за обществени обсъждания. В ЗБР е 

транспониран текста на директива за местообитанията ( чл. 6 ал 3) относно провеждането на 

консултации с обществеността относно предвиждани планове и програми. Съгласно Член 10 ал 

5 от ЗБР обявяването за защитени зони става посредством решение на Министъра на околната 

среда и водите на базата на съществуващата научна информация. Проект на заповед за 

съответната защитена зона се публикува в поне един национален всекидневник и в интернет 

сайта на Министерството на околната среда и водите. Определен е едномесечен срок за внасяне 

от страна на заинтересовани страни (включително НПО или граждани) на препоръки, 
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коментари, искания или становища по отношение на режимите, предвидени в заповедта (чл. 12 

ал.6 на ЗБР). 

 

Процедура за обществено обсъждане е предвидена в Наредбата за реда и начините на 

извършване на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на Натура 2000 зоните 

(раздел II, глава 2), съгласно която се провеждат обществени обсъждания на Планове на 

управление на вече обявена защитена зона. Това обаче са механизми, включващи 

обществеността на един късен етап и създаваща впечатление за възможност за участие в 

свършен факт. 

 

Резултатите от липсата на информация относно изграждането на Натура 2000 сред 

населението на България беше най-видим през вторият етап от изграждането на 

екологичната мрежа, когато бяха обсъждани предложените от експертите списъци с 

предложени защитени зони за включване в българската част на европейската екологична 

мрежа Натура 2000. 

 

Първият случай, в който се „вдигат” собственици срещу „еколозите” заради включването н а 

техните земи в Натура 2000, е Иракли. Собственици на земи твърдяха, че са против 

включването на земите им в Натура поради големите ограничения, които ще им се наложат. 

Носеха се и слухове, че Натура 2000 е закон, който отнема „натуралния” акт на частна 

собственост. Стигна се до сблъсъци на място, заплахи, подпалени палатки... 

 

Подобен беше и конфликта по цялото крайбрежие. Протести имаше предимно в селата и 

малките градове покрай морето: Долни чифлик, Бяла, Царево, Аврен, Шабла, Кранево, 

Поморие...След Черноморието в протестите се включиха и населени места от планински 

райони. Банско и Разлог дори направиха протести в София. 

 

Ето някои от лозунгите, издигани на тези протести: “Не на прикритата национализация”, “Не на 

“Натура 2000”, , “Не гонете инвеститорите”.  

 

Из декларация на протестиращи собственици на земеделски земи в с. Кранево до президента 

Георги Първанов, председателя на Народното събрание Георги Пирински и министъра на 

околната среда и водите Джевдет Чакъров: „протестираме срещу опитите да се 

национализират противоконституционно поземлените ни имоти, като нарочно бъдат включени 

в Екологичната мрежа "Натура 2000".” 

 

Като цяло проблемът дойде от това, че хората не бяха информирани и бяха изплашени предвид 

недалечното минало и осъществената тогава национализация от това да загубят земите си. От 

друга страна, те разчитаха на това да продадат земеделски земи, които да не бъдат използвани 

като земеделски, а да бъде възможна тяхната прекатегоризация и застрояване. Компенсациите, 

които Европейската комисия обещаваше, пък бяха далечни, несигурни и не се равняваха на кв. 

застроена територия. Въпреки това никой не осмисляше, че не новата екологична мрежа, а дори 

и българското законодателство не разрешава безконтролно и безпричинно прекатегоризиране 

на земята, тъй като както земеделската обработваема земя, така и горския фонд се считат за 

национален ресурс, който следва да се опази. Също така поради бедността на малките населени 

места и ограничения брой работни места болшинството млади хора живеят в големите градове 

или в чужбина и при това положение грижата на техните родители е в съвсем друга посока от 

това да опазим родното място такова, каквото е. 
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В крайна сметка, поради всички горепосочени причини, комуникирането с хората на местно 

ниво в районите с изявен инвеститорски интерес през 2006- 2007 беше изключително 

конфликтно и неплодотворно. Ето защо подробен социологичен анализ за настроенията на 

местните общности е представен за моделно място, където все още няма изразен инвестиционен 

интерес – Котленска планина. 

 

Въпреки всички посочени негативни настроения относно Натура 2000, следва да се отбележи, 

че най-изявените противници на Натура 2000 често не бяха съвсем местни хора, а по-скоро 

хора, придобили собственост там, с изявен интерес да продадат земята си на спекулативно 

високи цени или да строят. От друга страна, много силна подкрепа за Натура 2000 срещахме от 

хора, които са си закупили вили в населено място по морето за почивка. За Натура се обявиха и 

хора, които виждаха възможност за справяне с местен проблем чрез Европейското 

законодателство: например местните хора от с. Казачево (Варненско) протестираха за Натура 

2000, за да се спасят от изграждането на пристанище в близост до техните домове. Хора от 

места, в които започва да се развива бизнес на базата на устойчив туризъм също се включиха в 

протестите за Натура 2000 – например с. Триград, Родопите.  

 

Огромна подкрепа за Натура 2000 имаше в София и другите големи градове. В София например 

в продължение на повече от 8 месеца ежеседмично имаше протести пред Министерски съвет за 

приемане на пълния размер Натура 2000, както и множество други демонстрации и бдения, част 

от които включваха стотици хора. Социологически изследвания по поръчка на НПО (WWF, 

БФБ), извършвани няколко години подред (2005-2008 г.) заедно с Института по социология към 

БАН или Агенция Алфа Рисърч, потвърдиха, че най-голяма подкрепа за Натура 2000 има сред 

млади, образовани хора от големите градове. Това най-често са хората, които имат достъп до 

информация в интернет, както и хора, осъзнали нуждата от почивка след работните месеци в 

бетонен град. Огромна е подкрепата на хората в градовете за кампаниите срещу 

презастрояването на Черноморието, а близо 80 % от запитаните през 2008 г. за развитието на 

планините посочват, че са против изграждането на нови ски-писти и съоръжения в границите на 

националните и природни паркове.  

Цитираните социологически проучвания могат да бъдат разгледани на следния интернет адрес: 
http://forthenature.org/documents/category/54  
 

Благодарение на активната гражданска подкрепа по улиците на София в защита на Натура 2000 

или някое конкретно място успя да се чуе в България за тази европейска екологична мрежа. Все 

още обаче проблемът с недостатъчната информираност на хората за възможностите за развитие 

на природосъобразен бизнес, подпомогнат от определени фондове, е актуален. Нужни са 

специални обучения, срещи и представяния, за да може хората наистина да открият принципите 

на Натура 2000 „за хората и за природата” сами за себе си. 

http://forthenature.org/documents/category/54
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X. АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ И СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ 

В ТРИ МОДЕЛНИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 

 

 1. Моделен район Емине – Иракли 

 

Защитен статут: зашитена зона за местообитанията BG0001004 „Иракли – Емине“ и защитена 

зона за птиците BG0002043 „Емине“ в България 

Кратко описание на моделния район 

Зоната е важен миграционен коридор покрай Черно море за редица видове: европейска блатна 

костенурка (Emys orbicularis), видра (Lutra lutra), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), 

шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), пъстър смок (Elaphe quatorlineata sauromates), 

пъстър пор (Vormela peregusna). Зоната осигурява географската кохерентност на мрежата 

относно редки местообитания, които са разположени на малки и разпокъсани площи покрай 

Черно море: 5210 (Храсталаци с Juniperus spp.), 2120 (Подвижни дюни с Ammophila arenaria по 

крайбрежната ивица (бели дюни), 91F0 (Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis 

и Fraxinus excelsior), 91E0 (Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior), 92A0 

(Крайречни галерии от Salix albа и Populus alba), *9180 (Смесени гори от съюза Tilio-Acerion 

върху сипеи и стръмни склонове), 91SO (Западнопонтийски букови гори) или са на границата на 

тяхното разпространение – например 91AA (Източни гори от космат дъб) в Иракли е северна 

граница на разпространение на местообитанието. 

 

Проект: няколко проекта за развитие на курортни комплекси. Най-много информация е 

налична за 5 инвестиционни проекта за курортни комплекси на фирма Swiss properties; както и 

за вилно селище на фирма Telemah, разположени в близост до пясъчната ивица и река Вая. 

Известни са и инвестиционни намерения за строителство около с. Емона, построено е нови 

вилно селище „Св. Влад” в ниското на северния склон на източната част на Стара планина. 

Фаза на изпълнение:  
В момента е стартирало строителството на едно селище на фирма Swiss properties: „Riverside 

village Irakli”. Най-голямата сграда в планирания комплекс е построена до втори етаж, 

разчистен е терен за две от вилните селища на фирмата (с обща граница). 

Под претекст „почистване на коритото на река Вая” поради опасност от наводнения от фирма 

„Атлант - Кръстев – Валентин Кръстев” е извършено изкопаване и дигиране на река Вая от 

моста към с. Емона, където започва парцела на Swiss properties до самото устие не реката; 

унищожена е цялата крайбрежната растителност в този участък: 

 

Следва снимка на настоящото състояние на р. Вая, както и карта, на която е отбелязан участъка 

от реката, който е унищожен: 
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Документи: 

- разрешителното за строеж на ваканционно селище „Riverside village Irakli” е издадено на 

фирма Swiss properties без да е извършен доклад по ОВОС;  

- договор между фирма ЕТ „Атлант - Кръстев – Валентин Кръстев” и Община Несебър за 

„почистване на коритото на река Вая” поради опасност от наводнения. Няма решение на 

компетентния орган за необходимост от процедури по оценка за въздействие на околната среда 

и оценка за съвместимост с целите на НАТУРА 2000 защитените зони;  

- Оценка за съвместимост строеж на ваканционно селище „Riverside village Irakli” е 

изработена далеч след стартиране на строителството, в самия край на 2008ма година 

(публикуван Доклад на сайта на РИОСВ Бургас между Коледа и Нова година 2008). 

 

Въздействие на инвестиционните проекти върху местообитания и видове в защитената 

зона. 

Планираното строителство на курорт „Иракли” (събирателно название на Сдружението на 

собствениците на земи в Иракли, планиращи развитието на района, включително Swiss 

properties) ще има значително влияние върху следните местообитания: 

 

2120, бели дюни. Белите дюни са разположени в тясна ивица покрай брега. Повлияват се от 

утъпкване по време на плажуване и къмпингуване. Заедно с намиращите се в близост до брега 

дъбови гори формират екотон с дължина до 3000 м, като 50 % от този екотон представлява само 

тънка ивица между брега и запустели земеделски земи. Този екотон е важен местообитание за 

шипобедрена костенурка (Testudo graeca), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), пъстър 

смок (Elaphe quatorlineata sauromates). Постояването на планираното строителство върху 

земеделските площи ще причини ще причини фрагментация чрез директно въздействие върху 

минимум 40 % от съществуващия екотон. Очакваното засилено човешко присъствие ще окаже 

силно и влияние върху тясната ивица бели дюни и ще бъде трудно да бъде смекчено това 

негативно въздействие. 

 

1240, Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium. Цялата ивица на зоната 

покрай Черно море, която не е покрита с пясък, е заета от този тип местообитание. 

 

91F0, Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior. 

Периодично заливани крайречни смесени широколистни гори. Почвата може добре да изсъхва 

между заливанията или да остава преовлажнена. Това е много рядко местообитание за зоната, 

налично е в най-ниските части на река Вая, като 25 % от местообитанието е вече директно 

унищожено. Това е много важно местообитание за видовете блатна костенурка (Emys 



49 

 

orbicularis) и видра (Lutra lutra), както и важна част от местообитанията на шипобедрената 

костенурка (Testudo graeca), шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni), пъстрия смок 

(Elaphe quatorlineata sauromates) и пъстрия пор (Vormela peregusna). 

 

91E0, 92A0. Постепенно по протежението на река Вая от устието, покрито с 91F0 се преминава 

в типовете местообитания 91E0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior и 92A0 

Крайречни галерии от Salix albа и Populus alba.   

 

6210, Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик Разпространени са 

в южната част от зоната, в околностите на с. Емона и нос Емине. Те ще бъдат значително 

повлияни от планираното строителство около с. Емона ще унищожи значителни територии от 

местообитанието. В допълнение на директното унищожаване на тези терени, ще се прекъсне 

връзката им с местообитанията на дъбовите гори 91M0 (Балкано-панонски церово-горунови 

гори), *91AA (Източни гори от космат дъб) и индиректно ще се повлияе популацията на 

шипобедрената костенурка (Testudo graeca), шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni), 

пъстрия смок (Elaphe quatorlineata sauromates) и пъстрия пор (Vormela peregusna). 

 

Няколко вида от Приложение II на Директивата за местообитанията населяват други  

местообитания, налични в зоната. Такива са шипобедрената костенурка (Testudo graeca), 

шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni), пъстрия смок (Elaphe quatorlineata sauromates) и 

пъстрия пор (Vormela peregusna) – всички тези видове са в категория редки или много редки. Те 

населяват още следните местообитания: 

 

- 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори. Срещат се в покрайнините на 

термофилните дъбови гори, там, където те се преминават в откритите тревни площи и 

обработваеми земи; 

- 91AA  Източни гори от космат дъб, образуват рехави гори с храстовидна 

растителност; 

- Тревни площи, ливади, обработвани и изостравени земеделски площи. 
 

 

Пълен списък и анализ на чувствителните местообитания, тяхното сегашно природозащитно 

състояние и очакваното въздействие върху тях от планираното строителство е представено в 

Приложение 10.1. 

 

Повече за засегнатите видове птици може да бъде прочетено в Глава XI: Анализ на проект на 

заповед за обявяване на защитена зона за птиците BG0002043 “Емине” (практическа задача). 

 

Необходими действия: 

Българското правителство следва незабавно да прекрати строителство и изкопни дейности в 

защитените зони за местообитания  и птици  BG0001004 „Иракли – Емине“ и BG0002043 

„Емине“ и да изиска рекултивация на засегнатите територии за сметка на инвеститора (съгласно 

Директивата за екологичната отговорност). В бъдещите заповеди за обявяване на защитените 

зони следва да се предвидят буферни зони около устието на реката, с ширина 200 метра, за 

предпазване на последващо влияние. 
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Значение на зоната за гражданското общество: 

Случаят „Емине-Иракли“ и създаденото в негова защита гражданско движение „Да спасим 

Иракли“ е първият случай на активно гражданско общество в България с идеална цел – опазване 

на място с красива и ценна природа. Този случай изигра най-важна роля при запознаването на 

българското общество с НАТУРА 2000 мрежата, като изследването на общественото мнение на 

Европейската комисия European barometter през 2007 г. посочва, че в България има 80 % 

познаване на въпросите за екологичната мрежа, което ни поставя на първо място в Европа. 

Случаят се следи не само от българските граждани като символичен за българската 

природозащитна и гражданска активност, а и от инвеститорите на други проекти в НАТУРА 

2000 зони.  

 2. Моделен район Рила и Рила-буфер  

 

Защитен статут: Потенциална защитена зона за птиците „Рила“: намалена по площ, нов номер 

(BG0002055 с площ 143 733 ha----> одобрена BG0000495 с площ 81 046 ha) ; потенциални 

защитени зони за местообитанията BG0000495 „Рила“ (одобрена, 81 046 ha), BG0001188 „Рила 

буфер“ (научна резерва, площ 86 500 ha). 

Кратко описание на моделния район:  

Обектът е с национално, европейско и световно значение за опазването на образци от биома 

смесени планински системи със сложно зониране. Планински релеф, отличаващ се със стръмни 

склонове. Ясно са изразени 4 височинни пояси, а в най-високите части са формирани 

местообитания от алпийски тип. В зоната на горите преобладават вековни гори от смърч, бял 

бор, бяла мура, бук. Особено ценни са горските екосистеми заради своя висок процент 

естественост (94,8%), където има ендемични горски комплекси (например от бяла мура). 

Основните фитоценози в пояса между 1 900-2 100 и 2 500 м надм. в. са тези на клека (Pinus 

mugo) – като това са едни от най-старите и представителни клекови съобщества в България. 

Други добре представени фитоценози между 1 900-2 100 и 2 500 м надм. в. са бореално 

ерикоидни съобщества с преобладаване на хвойна (Juniperus sibirica), скални сипеи и 

ацедофилни тревни съобщества. Много съществен компонент в субалпийския пояс са 

фитоценозите на картъла (Nardus stricta). Те заемат големи площи не само в понижените части 

на релефа, но на места и по билата. Северните склонове са скалисти, много стръмни, прорязани 

от речни долини.  

 

Ролята на предвидената зона Рила буфер е изключително важна за поддържане осигуряване на 

преход към по-строгия защитен статут на Национален парк „Рила” (припокрива се със зона 

„Рила”), както и за опазване цялостта на мрежата Натура 2000 и миграционните коридори 

между Рила и съседните планини и осигуряване на географска кохерентност на мрежата. 

 

Проект: Туристически и ски център “Паничище – Езерата – връх Кабул”. Може да бъде 

разглеждан като състоящ се от следните елементи: 

 Пътническа седалкова въжена линия (ПСВЛ) от х. Пионерска до х. Рилски езера; “ПСВЛ 

х. Пионерска-х. Рилски езера – промяна по време на строителство”, капацитет 6000 човека/ден 

 “Реконструкция и рехабилитация на път х. Пионерска – с. Паничище”: път Паничище - 

хижа Пионерска, хижа Пионерска - хижа Рилски езера, м.Черната скала - Паничище  
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 ски зона „Седемте Рилски езера – Паничище – Кабул”с капацитет 32 000 туристи, обща 

дължина на предвидените ски писти и съоръжения 80 км, площ 2400 х (80 % от които на 

територията на Национален парк „Рила”) и нова леглова база в к.м. „Паничище” 20 000 бр. 

 разширяване на водоем до м. Черната скала в НП Рила, водохващания на р. Горица, м. 

Черната скала, върху държавна публична собственост 

Инвеститор:  „Рила Спорт АД”. Фирмата е 99% притежание на „Рийлстоун Трейдинг Бизнес 

Корпорейшън”, офшорна компания, регистрирана на Вирджинските острови. „Рила Спорт” 

притежава 76% от смесеното дружество „Атомик Инвест”, в което другият собственик е 

Община Сапарева баня. 

Фаза на изпълнение: завършена и пусната в експлоатация ПСВЛ х. Пионерска – х. Рилски 

езера; активизиран свлачищен и ерозионен процес на долна лифтена станция вследствие на 

изграждането й. 

Изграждането на ски зоната не е започнало официално, но има подготвителни дейности: 

 прокарване на противопожарни просеки в общински горски фонд, използвани 

нерегламентирано като ски писти през зимата 

 прокарване на множество временни горски пътища вследствие на движението на тежки 

товарни машини при изграждането на фундаментите за лифта, включително и на територията на 

НП „Рила”. 

Документи: ПСВЛ има разрешително за строеж от 1998 г., издадено след изтичането на 

валидността на решението по ОВОС на проекта. Изграденият в момента лифт допълнително е с 

променени характеристики (капацитет, фундаменти, конструкция на горна лифтова станция) без 

да е извършена преценка по необходимостта от извършване на ОВОС и няма оценка за 

съвместимост. Липсва учредена концесия за частта от съоръжението, попадаща в границите на 

НП „Рила” – изключителна държавна собственост. Нарушен е и Законът за собствеността, тъй 

като при получаване на правото на ползване на държавен горски фонд (просеката за лифта), 

община Сапарева баня се задължава да не преотстъпва това право на други ползватели, а към 

момента повечето дялове са изкупени и собственост на Рила спорт, а общината остава с 

миноритарен дял. 

 Планираната ски зона има подготвен ОУП, проведено е обществено обсъждане на ОУП 

през 2006 г. ОУП е върнат за преработване от МОСВ поради несъответствие със законовата 

уредба, по-специално Закона за защитените територии.  
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Кумулативен ефект 

Карта на планираните ски зони и тяхното разположение спрямо защитени зони Рила и Рила 

буфер 

На територията на около и в 

Национален парк Рила се 

планират 8 проекта за ски 

курорти (нови или 

разширяване на ски зони): 

Паничище – Езерата – Кабул; 

Искровете; Самоков – Боровец 

– Бели Искър (Супер Боровец); 

Костенец – Белмекен; Долна 

Баня – вр. Ибър; Трещеник; 

Семково; Картала на обща 

площ от 40 000 ха и с 

капацитет за над 70 000 

туристи по първоначални 

планове.  

Нарастване на 

урбанизацията в района ще 

доведе до допълнителни 

значително фрагментиране на естествените местообитания  и местообитанията на видове 

в Рила планина.  

 

Въздействие на инвестиционните проекти върху местообитания и видове в защитената 

зона. 

 

1). Значително повлияни Горски местообитания от Приложение I на Директивата за 

местообитанията: 

Директното влияние върху горските местообитания ще бъде по-малко в сравнение с 

индиректното влияние, причинено от разкъсването на местообитания на видове и изолационен 

ефект поради постоянно голям туристопоток. Засегнати ще бъдат следните местообитания от 

защитена зона Рила: 91BA - Гори от бяла и черна мура; 95A0 - Мочурни гори; 9410 – 

Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс  

 

2). Значително повлияни местообитания на тревни видове и храсти в субалпийски и 

алпийски планински пояс. Ще бъдат силно пряко засегнали от изграждането на ски-писти и 

съоръжения, както и от утъпкване, събиране и унищожаване от големия туристопоток. 

Засегнали ще бъдат следните местообитания: 4070 - Храстови съобщества с Pinus mugo, 

приеритетно местообитание. Повечето от предвидените съоръжения попадат в клековия пояс; 

4060 - Алпийски и бореални ерикоидни съобщества; 6150 - Силикатни алпийски и бореални 

тревни съобщества; *6230 - Богати на видове картълови (Nardus stricta) съобщества върху 

силикатен терен; 8220 - Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове; 8110 - 

Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс; 6430 - Хидрофилни съобщества от високи 

треви в  равнините и в планинския до алпийския пояс; 6410 - Ливади с Molinia coerulea на 

карбонатни, торфени или глинести почви. 
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Покрай езерата на границата между водата и сушата се срещат 3130 - Олиготрофни до 

мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea. 

 

От местообитанията на Рила буфер ще бъдат засегнати отново 91BA, 9410, 95A0 от горските 

и *4070, 4060, 6430 от тревните местообитания. Допълнително ще бъдат засегнати 62DO - Оро-

мизийски ацидофилни тревни съобщества, 8230 - Силикатни скали с пионерна растителност 

от съюзите Sedo-Scleranthion or или Sedo albi-Veronicion dillenii.  

 

Повече информация за природозащитното състояние и очакваното въздействие върху типове 

местообитания за Рила и Рила буфер може да намерите в Приложение 10.2. 

 

Значително повлияни от фрагментация ще бъдат следните местообитания от Приложение 

II на Директивата за местообитанията: мечка (Ursus arctos) и вълк (Canis lupus) – 

приоритетни видове за опазване от Приложение 2 на Директивата за местообитанията, 

балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica) – включена в Приложения 2 и 4. 

 

От птиците ще бъдат повлияни 17 вида птици от Директивата за птиците, като най-

значимо е въздействието върху следните видове птици: 

 орел змияр (Circaetus gallicus), черен щъркел (Ciconia nigra). Целите популации на 

тези два вида в Рила остават без защита. 

 белогърб кълвач (Dendrocopos leucotos). 50 % от популацията на птицата в Рила 

остава вън от защитената зона. Това води до цялостно негативно въздействие върху 

популацията на вида в Европа, тъй като в България живеят 5% от всички птици от вида.  

 трипръст кълвач (Picoides tridactylus), врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum) и 

пернатонога кукумявка (Aegolius funereus). Най-малко 50 % от популациите на тези видове в 

Рила остават вън от защитената зона.  

 глухар (Tetrao urogallus), козодой (Caprimulgus europaeus), лещарка (Bonasa bonasia). 

Значителна част (около 50%) от популациите на тези птици остава вън от защитената зона, която 

е една от най-важните за опазването им в страната.  

 

От растенията ще бъдат засегнати находищата на голям брой консервационно значими 

видове, някои от които уникални за Рила: рилска иглика (Primula deorum), балканска паламида 

(Cirsium appendiculatum), девесил (Heracleum angustissetum), панчичиева пищялка (Angelica 

pancicii), телекия (Telekia speciosa). Постоянният човекопоток около Седемте рилски езера ще 

доведе до потискане и унищожение на находищата на много консервационно значими видове 

като: кернеровата метличина (Centaurea kernerana), дългоцветната иглика (Primula halleri), 

Artemisia eriantha и др. Най-чувствителни са видове като жълтата тинтява (Gentiana lutea), 

петнистата тинтява (Gentiana punctata ), алпийската язовка (Bartsia alpina), рилската иглика 

(Primula deorum.). 

Възможен е рискът от нерегулирано събиране на лечебни растения, което е предпоставка за 

преексплоатация на находищата на чувствителни, защитени видове и видове под специален 

режим на събиране според Закон за лечебните растения като жълтата тинтява (Gentiana lutea), 

петнистата тинтява (Gentiana punctata), златния корен (Rhodiola rosea), шапичето (Alchemilla 

vulgaris complex) и др. 

 

Последствия от повишен антропогенен натиск върху природните екосистеми поради 

целогодишното предвиждано експлоатиране на ски курорта ще предизвика цялостни 

промени в екосистемите в дългосрочен план: 
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 унищожаване (намаляване на терирорията, увредена цялост, увредена специфична 

структура) и загуба на местооитания, гнезда и обиталища на животни поради изкопазване, 

отстраняване на земни маси, провеждане на голи сечи за пистите и съоръженията, утъпкване). 

Засегнати ще бъдат: 91BA, 91CA, 9410, *91D0, 95A0, *4070, 4060, 6150, *6230, 62D0, 6410, 6430, 

8110, 3130 

 деградация на местообитания и промяна на естествената структура на разпределението на 

растителността- напимер във височина – смяна на ксеро и мезофилните растителни съобщества с 

хидрофилни в районите под ски пистите.  Засегнати местообитания 4060, 62D0, 6230 

 накъсване на ключови местообитания и създаване на миграционни бариери за уязвими 

видове като мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), балканската дива коза (Rupicapra rupicapra 

balcanica), глухар (Tetrao urogallus) и лещарка (Bonasa bonasia) и др. Местообитанията на 

приоритени видове като сивия вълк и кафявата мечка: включотелно площ на местообитанието, 

структура и функция, ще бъдат значително засегнати 

 прогонване на дивите животни – поради повишено безпокоене, шум, директно и 

индиректно фрагментиране на местообитанията 

 промени в микроклимата на екосистемите, промени във въздушните, хидроложките и 

биологичните режими на видовете и екосистемите като цяло 

 промени в екосистемите като цяло: смяна на олиго- и мезотрофни езерни системи с мезо- 

до еутрофен тип езера в районите на туристическите комплекси (Паничище) – високо 

посещаемите езера – Седемте Рилски езера; въздействие върху естествените процеси на сукцесия 

подари навлизане и накъсване на повлияните местообитания: *4070, 95A0, 9410, 91BA, 91CA и др, 

поради провеждането на голи сечи и промяната на хидроложкия режим на зоната; създаването на 

пътища, лифтове и съоръжения ще увеличи риска от привнасяне на нетипични за региона видове 

– поради повишаване на достъпността на региона и до сега диви кътчета чрез моторни и 

немоторни средства. 

 създаване на условия за водна и вятърна ерозия на почвата като резултат от 

построяването на ски писти и съоръжения: стръмни  склонове, ръбест релеф: премахването на 

растителността и довело до изключителна ерозия (изключително уязвими са 6150, 62D0, 8110, 

8220) 

 неконтролируемо повишен антропогенен натиск поради многократно завишения 

човекопоток: според Плана за управление е необходимо ограничаване на посещенията на хора в 

региона на чувствителните зони 

 разрушаване на ценността на района от ландшафтна гледна точка и вторичните ефекти от 

повишения туристопоток ще се отрази върху възможностите на района да се развива на базата 

на алтернативен туризъм, нарушава се приетата от 12 общини около НП Рила “Стратегия за 

устойчиво развитие на Парка – 2008 – 2013 г.) 

 

Обобщение: Осъществяването на тези проекти ще направи постигането, поддържането и 

възстанивяването на благоприятното консервационно състояние на местообитанията и видовете 

невъзможно. Независимо, че сравнително малки територии ще бъдат директно унищожени по 

предвижданията по проектите, интергритета на зоните ще бъде изключително повлиян от силния 

антропогенен натиск в дългосрочна переспектива.  

 

Необходими действия: 

Министерството на околната среда и води следва да замрази всякакви инвестиционни планове, 

проекти и програми, които могат да окажат въздействие върху предмета и целите на опазване 

на потенциално защитена зона „Рила буфер” до изясняване на нейния статут. Това може да 

стане чрез заповед на Министъра на основание чл. 19 от ЗБР. 
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Необходимо е одобряването на Рила буфер за включване в българската част на европейската 

екологична мрежа Натура 2000. За целта е необходимо обосновано съвместно становище на 

научната общност в България, най-вече на основание въздействието върху приоритетните 

видове вълк и мечка в случай на изключване на зоната и осъществяване на дори и част от 

планираните проекти в защитена зона Рила буфер. Становището следва да е публикувано или 

изпратено в Европейската комисия преди следващия биогеографски семинар. 

Следва да се изиска отговорност за пускането в експлоатация на ПСВЛ без актуален ОВОС и 

Оценка за съвместимост и съответно без надлежни разрешителни документи. Построяването на 

нови съоръжения противоречи с Плана за управление на Национален парк „Рила” и следва да 

бъде обявен за нелегален и РДНСК да нареди неговото отстраняване. Съгласно Директивата за 

екологичната отговорност следва да бъде извършена рекултивация на района за сметка на 

нарушителите. 

 

 3. Моделен район Котленска планина 

 

Защитен статут: защитена зона за птиците BG0002029 „Котленска планина” и защитена зона за 

местообитания BG0000117 „Котленска планина” 

 

Кратко описание на моделния район: 

Това място е част от Котленско-Върбишката планина. Тя се състои основно от сенонски 

и неоценски карбонатни скали. Преобладаващите видове дървета са родовете на дъба и бука 

(Quercus и Fagus.) Има широки карстови области с много язовири и пещери. Типични за зоната 

са Мизийски букови и Мизийски буково-габърови гори. От орнитологична гледна точка 

мястото е изключително важно най-вече за видовете, които гнездят по скалите. През Котленска 

планина преминава най-западната част на черноморския прелетен път Via Pontica. Тук се 

образува типично място с тесен фронт на миграция, където ежегодно по време на есенна 

миграция преминават над 3000 грабливи птици. 

 

Местообитанията в Котленска планина са чувствителни към човешки дейности свързани с 

управление на горите и поддържане на ливадите и пасищата.  

 

Интензивното ползване на горите, особено сечите и изкуствените залесявания оказват 

негативно влияние върху качеството и видовия състав на горите местообитания и причиняват 

безпокойство на животните Наблюдава се значително залесяване (около 12%) с иглолистни 

насаждения (бял бор, черен бор, смърч, дугласка ела, сребриста ела, кедър и др.) на мястото на 

местни широколистни гори. Има по-интензивно изсичане има в ГСУ “Царевец” на ДДС 

“Котел”. Ливадите и пасищата са застрашени от изоставяне от косене и паша и последващо 

обрастване с дървесно-храстова растителност или разораване. На  територията на мястото се 

намира Държавна дивечовъдна станция “Котел”, която развива ловно стопанство включително 

международен ловен туризъм. Ловния туризъм е е редовно организиран и има тенденция за 

разрастване.  

 

Дейностите свързани с туризма и селищата са до голяма степен локализирани и разпръснати и 

не оказват значително въздействие на територията като цяло. 

 

Инвестионни намeрения:  
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Зоната не е обект на засилен инвестиционен интерес. Този район е използван за проучване на 

обществените нагласи за екологичната мрежа Натура 2000 тогава, когато те не са непременно 

нарочно негативно повлияни. 

 

Проучване на мнението на местни хора – анкета и анализ на резултатите. 

За илюстриране на настроенията в малките населени места относно Натура 2000 представяме 

анализ на извършена от нас анкета сред жителите на 2 села Сливенско-Котленския балкан. 

Целта на анкетата беше проучване на степента на познанията и нуждите на местните хора 

относно екологичната мрежа Натура 2000.  

 

Анкетите са проведи в периода 30.03. – 1.04.2007 в с. Нейково и с. Жеравна. И двете села имат 

землища в защитена зона Котленска планина. 

Като цяло ситуацията в двете села е много различна. Жеравна е осъзната като туристическа 

дестинация, докато в Нейково мислят, че имат прекрасна природа, но и че туризмът може би ще 

се развие в бъдеще, но няма да е скоро и те няма да печелят от това. И в двете села са търсени и 

интервюирани както случайни хора, така и хора, които представляват заинтересованите от 

Натура 2000 страна и и би трябвало да имат най-голям интерес и познания за Натура 2000 – 

собственици на земи и селскостопански животни, къщи за гости и т.н. 
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Сравнителни резултати от проведените в двете села анкети: 
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С. Нейково, област Сливен, община Котел. Общ брой жители – 420 (към 01/01/2007 - НСИ) 

Общ брой анкетирани: 8 човека 

 

Кратко представяне на селото. Село Нейково е разположено в Котленска планина, на 34 км от 

Сливен и на 26 км. от Котел, не далеч от селото извира р. Луда Камчия. Селото е трудно 

достъпно през зимния сезон. Основен поминък е селскостопанското производство - отглеждат 

на картофи, овес, фуражни култури и овцевъдството.  

За момента има една туристическа спалня, в която може да се отсяда, стопанисвана от БТС 

„Сливен”. 

Около селото има много пасища и добри условия за животновъдство. Наистина, този отрасъл се 

развива добре в селото въпреки че са останали двама стопани с повече овце.  

 

Резултати от интервютата. 

Успяхме да говорим с единия от двамата стопани на повече стопански животни – жена на 45 

години, с 300 овце. Гледа животните заедно с роднини и общ работник. Според нея при 

субсидирането на животновъдство се смесват земеделие и животновъдство – плаща се не на 

глава добитък, а на площ. Обясни, че е трудно и неизгодно да се отглеждат чисти породи в 

момента. 

 

В Нейково хората като цяло не бяха чували за Натура 2000, възрастните изобщо. По-младите 

знаеха от телевизията за споровете около Натура 2000, но не и за същността на екологичната 

мрежа. Абсолютно никой от запитаните не знаеше, че земите около селото са в НАТУРА и 

какво означава това. Всички мислеха, че са тези зони са някъде по морето. Хората не знаеха, че 

темата ги засяга, а посочиха, че не се интересуват дадена тема, ако тя не ги засяга лично. 

 

Разказаха, че в съседно село, Стара река, изкупували добитъка за 2 лв/ кг. живо тегло – казвали 

на хората, че земите им влизат в Натура и няма да могат да гледат повече животни и така ги 

убеждавали да продават.  

 

Всички хора от Нейково казваха за мащабни сечи на гората наоколо – най–вече около съседното 

село Раково. Всеки ден от там излизали 40 тонни камиони, пълни с дърва, провеждала се гола 

сеч. Ако „Натурата ще спре това, ние сме за нея”, казваха хората. Те обясниха, че всички обичат 

гората, използват я за огрев, но извършват това регламентирано. Хората посочиха, че „като се 

изсече гората, скоро няма да има вода за добитъка”.  

Това, което трябва да се подобри в селото, е най- вече инфраструктурата – пътищата до там. 

Друг проблем е застаряващото население и мобилните оператори, които ги откъсват от света. 

 

Говорихме и хора от компания от Ямбол, човек от която си е закупил къща там. Компанията е 

участник в ловната дружинка, затова идват в селото почти всяка събота и неделя. При тях 

имаше нагласа, че не е лошо нещо Натура 2000, но ще загубят хора, които искат да правят 

големи хотели и да развиват строителен бизнес. Харесва им в Нейково, въпреки че не е толкова 

автентично като Жеравна и не искат да заприлича на курортните места. Има нужда от още хижи 

като туристическата спалня, а и от поддръжка на самата туристическата спалня. 

 

Като цяло анкетираните не очакваха субсидии и възможности за финансиране на селското 

стопанство и земеделие поради включването на земите в Натура 2000, тъй като не познава 

мрежата. След разговор с анкетьорите се настроиха положително към Натура заради 

възможността на разреши наболял екологичен проблем в областта: изсичането на горите. 
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С. Жеравна, (област Сливен, Община Котел) 517 жители (към 01/01/2007 - НСИ),  

Брой анкетирани: 13 човека 

 

Описание на селото. Село Жеравна е малко село, архитектурен резерват, разположен в 

Котленския балкан на източна Стара планина. В селото са запазени над 200 дървени къщи, 

строени преди и по време на Възраждането. Сега в селото има 330 къщи. Най-високият връх в 

землището на Жеравна е "Разбойна" - 1128 метра. Освен животновъдство, все повече и повече в 

селото се развива туризма. 

 

Резултати от интервютата. 

Тъй като основен поминък все повече се превръща туризма, потърсихме за анкетите 

собствениците на най- големите къщи за гости в  Жеравна. Говорихме също с магазинер, двама 

гости от съседни градове и с хора от Жеравна. 

При разговорите се създаде впечатление за конфликт между туризма и животновъдството в 

селото. От една страна заради фекалиите по пътищата на туристическото селце, от друга – 

заради конкуренция, тъй като от собствениците на къщата за гости разбрахме, че всичките 17 

хотелчета се държат от хора, които не са родени в Жеравна. 

 

Това, което трябва да се подобри в общината според хората е инфраструктурата – включително 

пътища, улично осветление, обществени тоалетни да се направят, чистота, сметища. Според 

развиващите туризъм – трябва да се регламентира животновъдството съобразно „изискванията 

на Европейския съюз”. 

 

Сред местните хора има мнение, че Жеравна вече не е Жеравна, променена е и друг печели от 

това. Местните щели да се окажат принудени да продадат земите си, а само ще загубят от това.  

 

Повечето хора от Жеравна са чували за Натура 2000и знаят че земите около селото попадат в 

екологичната мрежа, но не са наясно както означава мрежата и какво се следва от това. По 

мнение на местните, хората са станали изнервени и злобни от безработица и немотия. Трябва да 

им се обясни какви са ползите от включването на земя в Натура 200 мрежата, но това е трудно 

да се случи, тъй като и в това село не знаят какво, че темата ги засяга. 

 

Според анкетираните, собствениците земи в Натура 2000 около селото печелят от това, но само 

ако са запознати и сами търсят начини да се възползват от собствеността си в екологичната 

мрежа. Според запитаните не е правилно да се продава земя в Натура 2000 зони. 

 

От анкетираните собственици на къщи за гости разбрахме, че има разбиране за архитектурния 

резерват и че облика на на селото трябва да се запази задължително. Собствениците на къщи 

също не знаеха какво точно означава Натура 2000 и нямаха изградено мнение по случая – „. Ако 

спира прекатегоризирането на земите е вредно за нас, защото имаме още един парцел, на който 

искаме да разширим бизнеса”. 

Разбрахме, че има проект за изграждане на вятърни генератори в местността Ветрила над 

Жеравна. Според местните вятърните перки ще бъдат атракция за туристите, а и ще им е от 

полза, тъй като тока в селото спира постоянно. Къщата за гости имаха собствен генератор, 

защото не могат да си позволят да спира тока, когато имат гости. 

 

Като обобщение може да се каже, че хората се настройват за и против нещо много по-лесно, 

когато лично ги засяга и от това зависи формирането на позиция. 
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XI. АНАЛИЗ НА ПРОЕКТОЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА 

ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА ПТИЦИТЕ BG0002043 “ЕМИНЕ” 

(практическа задача) 

 
 

1. Обявление на заповедта 

Проектозаповед за защитена зона BG0002043 „Емине” е публикувана на интернет страницата на 

Министерството на околната среда и води на 16 юли 2009 г.(Приложение 11.1)  

 

Съгласно чл 12 ал 5 от Закона за биологичното разнообразие, заинтересованите страни могат да 

предоставят в едномесечен срок от публикуването на проект на заповед мотивирани становища, 

възражения и предложения по отношение предлаганите забрани или ограничения. 

 

2. Цел на обявяване на зоната 

Цел на обявяване на зоната е съгласно нейния проект на заповед е „опазване и поддържане на 

местообитания на видове птици от Приложение 2 на ЗБР за постигане на тяхното благоприятно 

природозащитно състояние; възстановяване на местообитанията на птици от Приложение 2 на 

ЗБР, за които е необходимо подобряване на благоприятно природозащитно състояние”. 

 

3. Предлагани режими на опазване на зоната 

Съгласно т. 7 от проекта на заповед в границите на цялата защитена зона се забранява: 

- Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при 

използването на земеделските земи като такива; 

- Залесяването на пасища и ливади и мери, както и превръщането им в обработваеми земи; 

- Използването на пестициди и минерални торове на ливади и пасища; 

- Изграждането на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на 

вятъра (с изкл. на проекти, които до датата на публикуване на заповедта имат завършени 

процедури по изготвяне на ОВОС и Оценка за съвместимост); 

- Косенето на тръстика в периода 1 март – 15 август; 

- Паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 

- Извършването на дейности, свързани с отводняване, пресушаване или промяна на водния 

режим на мочурища и естествени водни обекти (освен спри изпълнение на дейности, свързани с 

подобряването на тези екосистеми); 

 

С т. 8 на заповедта се оформя зона, в която се определят специфични забрани, както следва: 

- Забранява се извършването на жилищно, курортно и вилно строителство; 

- Промяна на естествения характер на речните корита извън границите на населените 

места (освен с цел превантивна и оперативна защита от бедствия) 

- Провеждане на офроуд състезания; 
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Зоната със специфични забрани е с големина 3910 хектара и е визуализирана за целите на 

нашия анализ в следната карта: 

 
От картата е видно, че специфичната зона за забрани обхваща териториите около нос Емине. 

Зоната за забрана е разкъсана около река Вая и пътя с. Баня – м. Иракли (оформена като 

курортна зона съгласно ТУП от 1997 година, приет без действителен ОВОС). Предвижда се и 

разширявания на строителните територии около с. Емона и к.к. Елените. 
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4. Съществуващо въздействие върху местообитания и видове в защитената зона и 

възможности за възстановяване на увредени местообитания  

Наличните известни инвестиционни намерения са по-подробно описани в Глава IX (1). Към 

датата на публикуването на проекта на заповед, в зоната вече е извършено значително директно 

унищожаване на местообитания: 

- Над 600 м. от устието на р. Вая са дигирани и крайречната растителност е унищожена. 

По настоящем, единствено унищожената зона от цялата река е включена в зоната за 

специфични забрани по т. 8 от проекта на заповед, където е обособена забрана за промяна на 

речните корита. (Приложение 11.2 ). Все още има възможност за опазване на тази малка 

рекичка и единственото устие на река в защитената зона, в случай че в заповедта се заложат 

ясни забрани за промяна на естествения характер на речните корита и за унищожаване на 

крайречната растителност в буферна зона около реката. За възстановяване на крайречната 

растителност на устието на реката следва на се приемат активни възстановителни мерки. 

- Над 10 000 м
2 

ливади са разчистени от тревната и храстова растителност и е стартирало 

строителство на триетажна сграда в непосредствена близост до устието на реката. Зоната на 

строителството би трябвало да попада в буферна защитна за реката зона. 

 

5. Съществуващо въздействие върху местообитания и видове в защитената зона и 

възможности за възстановяване на увредени местообитания на птици 

 

От директното унищожаване на местообитания край р. Вая са повлияни следните видове: 

В крайречната гори гнезди една от 5те установени двойки късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 

за зоната, както и поне 3 двойки земеродно рибарче (Alcedo atthis), които гнездят и живеят в 

крайречната гора. По този начин, въздействието върху локалната популацията на тези два вида 

е повлияна съответно 20 и 17 %. 

Върху птиците, размножаващи се в сухи ливади с разпокъсана растителност (каквито са 

изоставените ниви, овощни градини и лозя), ще бъде въздействано, тъй като предложения 

проект на заповед не налага ограничения за строителство върху този тип земи, разположени 

около река Вая, както и в ливадите, разположени над крайбрежието между асфалтовия път с. 

Баня – м. Иракли и защитената местност „Иракли”, както и сухите ливади около село Емона, 

част от тях също предвидени за застрояване (моля вижте схемата по-долу). По-детайлна карта 

на двете зони, изключени от предвидената зона със специфични забрани, можете да намерите в 

Приложение 11.2., 11.3 и 11.4. 

 

От птиците, размножаващи се в сухи ливади с разпокъсана горска растителност, ще бъдат 

повлияни следните видове птици от срещащите се в зоната: 

 ливаден блатар (Circus pygargus), турилик (Burhinus oedicnemus), дебелоклюна чучулига 

(Melanocorypha calandra), късопръстата чучулига (Calandrella brachydactyla), полска бъбрица 

(Anthus campestris), ястребогушото коприварче (Sylvia nisoria), градинска овесарка (Emberiza 

hortulana), синявица (Coracias garrulus), както и видове, размножаващи се в дървесните и 

храстови пояси между нивите и от нивите към гората: червеногърбата сврачка (Lanius collurio), 

черночела сврачка (Lanius minor), белочела срвачка (Lanius nubicus).  

От видовете, които се хранят в сухи ливади с разпокъсана горска растителност ще бъдат 

засегнати следните видове, срещащи се в защитена зона „Иракли”: орел-змияр (Circaetus 

gallicus), малък орел(Hieraaetus pennatus), козодой (Caprimulgus europaeus), осояд (Pernis 

apivorus). 
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По-долу следва пълен списък на потенциално повлияни видове птици от предвидени 

неограничени от заповедта строителни дейности.
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Списък на видове птици от Приложение I на Директива 79/409/EEC повлияни и застрашени от въздействие поради 

планирани инвестиционни прокети в Иракли, защитена зона за птиците BG0002043 „Емине”. 

Представена е екологичната информация от стандартните формуляри за Натура за тези видове

код научно име   
Мес

тна  

попу

лаци

я 

миграционна популация 

(p – двойки, i – индивиди) 

П

ов

ли

ян

и  

Относителен 

размер на 

плътността “p” 

на популацията 

A) 100% >= p > 

15%;  

B) 15% >= p > 

2%; C) 2% >= p > 

0% 

 

степен на 

опазванена 

популацията 

A) отлично  

B) добро  

C) средно или 

слабо  

 

 

степен на 

изолирано

ст на 

популация

та A) 

изолирана; 

B) на 

границата; 

C) широко  

разпростр. 

 
цялостна 

оценка 

      

Размн. 

се 

видов

е 

зимува-

щи 

Премина- 

ващи 
    

A) отлична 

B) добра  

C) значима  

A 4 0 2 Accipiter brevipes   5p  40i  A      A      C  A   

A 2 2 9 Alcedo atthis  19p       C    A      C    C 

A 0 8 4 Circus pygargus   1p  99i    C    A      C   B  

A 1 3 3 Burhinus oedicnemus   6p     B     A      C   B  

A 2 4 2 Melanocorypha calandra  55p       C    A      C   B  

A 2 4 3 Calandrella brachydactyla   70p     B     A      C   B  

A 2 5 5 Anthus campestris   79p     B     A      C   B  

A 4 3 9 Hippolais olivetorum   79p     B     A      C  A   

A 3 0 7 Sylvia nisoria   39p      C     B     C   B  

A 3 3 8 Lanius collurio   1800p      C    A      C   B  

A 3 3 9 Lanius minor   40p      C    A      C   B  

A 4 3 3 Lanius nubicus   2p      C    A      C    C 

A 3 7 9 Emberiza hortulana   311p      C    A      C   B  

A 2 3 1 Coracias garrulus   59p     B     A      C  A   

A 0 3 1 Ciconia ciconia   15p  274463i  A      A      C  A   

A 0 7 2 Pernis apivorus   7p  4719i  A      A      C  A   

A 0 8 0 Circaetus gallicus   4p  141i  A      A      C  A   

A 0 9 2 Hieraaetus pennatus   2p  38i  A      A      C  A   

A 2 2 4 Caprimulgus europaeus   292p      C    A      C   B  
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Другата група широко разпространени птици са птиците, които населяват широколистните 

гори. Защитената зона „Емине” обхваща редица местообитания на гори, чийто кодове са 

посочени в НАТУРА 2000 базата данни и по-подробно разгледани в Глава IX (1). От тях най-

разпространени са церово-благуновите чисти или смесени гори (код 91М0). Както почти в 

цялата страна повечето от тези гори не са в добро природозащитно състояние – издънков 

характер, обеднен видов и нисък възрастов състав, силно подмладени без достатъчно стари 

дървета. Тези действия са пряко свързани с неустойчивите практики за тяхното стопанисване. 

За дългосрочното опазване на това местообитание и свързаните с него обитатели следва да се 

предотвратят: промяната в начина на трайно ползване, реконструкциите (освен че не са 

естествен път за възобновяване на местообитанията, те увреждат и повечето от типичните 

видове); извеждането на голи и постепенни сечи (без котловинно постепенните сечи при висок 

турнус), както и на санитарни сечи на големи площи; изсичането на придружаващите видове, 

неформиращи основния склоп; изсичането на стари дървета над 100 години.  

 

С оглед на това, че Черноморското крайбрежие е все повече и повече застроено, е важно да се 

опазят и дюните като характерно местообитание, включително за видове птици. От типовете 

дюни на Иракли най-разпространени са ембрионалните дюни (2110), като в тънка ивица покрай 

облесените брегове са разпространени и белите дюни (2120). От видовете птици, използващи 

дюните за гнездене, се среща морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus). 

 

6. Предложение за корекции на предвидените режими 

Съгласно посочените по-горе видове, характерни местообитания и проблемите за поддържане 

на техния БПС, предлагам следните допълнения на  режими, посочените в т.7 и т.8 на проекта 

на заповед: 

 

По т. 7 (забрани, касаещи цялата зона) 

- Да бъде забранено изсичането и прочистването на крайречната растителност, като и 

коригирането и застрояването на речните легла, брегове и устието на река Вая. Текстът трябва 

да се промени както следва: „забранява се изсичането и прочистването на крайречната 

растителност и промяна на естествения характер на речните корита, включително тяхното 

коригиране и др. въздействия” 

- Да се забрани къмпингуването, бивакуването и плажуването върху белите дюни; 

- Да бъде забранено извеждането на голи и постепенни сечи, както и на санитарни сечи на 

големи площи;  

- Да бъде забранено изсичането на неосновните (придружаващи) видове, неформиращи 

основния склоп на съответното горско насаждение;  

- Да бъде забранено реконструкциите на горите и храсталаците;  

- Да бъде забранено трайната промяна на ползване на гори, пасища, ливади с референция 

актуалното им състояние на терен към 01.01.2007 г.;  

- Да бъде забранено изсичането на стари дървета над 100 години;  

 

По т. 8 (специфични забрани) 

- Площта на зоната за специфични забрани (т. 8), където е отбелязана забрана за 

„извършването на жилищно, курортно и вилно строителство” да бъде увеличена, като обхване 

буферна зона от 200 метра от двата бряга на река Вая и нейният естуар. 

- Да се създаде нова зона със специфични забрани, която да обхване земеделските площи в 

близост до черноморското крайбрежие и покрай асфалтовия път с. Баня – м. Иракли. В тази 

зона следва да бъде забранено строителството на трайни постройки и съоръжения за жилищни 

и курортни нужди. За нуждите на развитие на туризъм в областта е възможно да се разреши 
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единствено изграждането на къмпинги, конни бази и др сезонни туристически атракции, 

включително на обслужващи съоръжения. 

-  

По-долу е приложена карта за визуализиране на предлаганите нови специфични защитени зони:  
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XII. ИЗВОДИ 

България е една от най-богатите на биологично разнообразие в Европа държави. У нас са 

установени около 90 типа местообитания от Приложение 1 на Директива 92/43, както и 22 вида 

висши растения разпространени в България (1 вид папрат, 16 вида семенни растения и 5 вида 

мъхове). От животните (вкл. и някои изчезнали видове), включени в Приложение 2 на 

Директива 92/43, чиито местообитания се опазват в защитените зони в страната, са установени 

общо 107 вида както следва: Бозайници (Mammalia) – 26 вида, Земноводни (Amphibia) и 

Влечуги (Reptilia) – 14 вида, Риби (Pisces) – 28 вида и Безгръбначни животни (Invertebrata) – 39 

вида. От Птиците (Aves), включени в Директива 79/409, в България са установени 133 вида. 

 

Въпреки тази налична научна информация към датата на присъединяването ни в ЕС България 

не изпраща пълен списък със защитени зони. Това се случва със закъснение от близо една 

година и под постоянния натиск на НПО, граждани и Европейската комисия. По този начин по 

настоящем, след серия решения на Министерски съвет, са одобрени: 

1. 114 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 20,3% от територията на 

България и 

2. 228 защитени зони за опазване на местообитанията, покриващи 29,5% от територията на 

България.  

Общо това са 342 защитените зони от Натура 2000, покриващи 33,89 % от територията на 

страната. До момента има обявени със заповеди 88 защитени зони – за птиците. Предстои 

обявяването на останалите приети защитени зони, както и изясняването на пълнотата на 

екологичната мрежа по отношение: 

- предложената защитена зона Рила буфер (научна резерва, предстои да бъде разгледана 

отново на следващия биогеографски семинар); 

- площта на 6 защитени зони за птиците (BG0002055 Рила, BG0002056 Пирин, BG0002011 

Централен Балкан, BG0002051 Калиакра, BG0002025 Ломовете и BG0002063 Западни Родопи, 

намалени с между 60 и 90 %), за които Европейската комисия отвори наказателна процедура 

срещу България. 

Най-големият екологичен проблем при изграждането на Натура 2000 мрежата в България, 

включително към настоящия момент, е унищожаването на предмета и целите на опазване на 

защитени зони. Голяма част от проектите, плановете и програмите до този момент бяха 

изпълнявани БЕЗ Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

В последствие, през септември 2007 г. беше възприета посредством приета от Министерски 

съвет Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони. Съгласно тази наредба процедурата за изготвяне на Оценки за съвместимост 

копира процедурата по изготвяне на Оценки за въздействието върху околната среда. Тази 

процедура е доказано порочна поради директната финансова връзка между инвеститор и 

експерт, извършващ оценката, която предпоставя корупция, както и заради липсващия контрол 

в последствие при преценяване качеството на предадените на отговорните институции РИОСВ 

и МОСВ доклади и при изпълнение на проектите, плановете и програмите на терен. 

Друга предпоставка, пораждаща некачествени Оценки за съвместимост копира процедурата по 

изготвяне на Оценки за въздействието върху околната среда, е липсата на национална база 

данни с картирани местообитания и видове. Поради това наличната информация за 

биоразнообразието е непълна и с нея често се спекулира. 
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Жертви на неработещата система за оценка на биологичното разнообразие и липсата на контрол 

от страна на отговорните институции в България и то в зората на присъединяването ни в 

Европейския съюз са едни от най-ценните ни природни територии. Част от защитените зони 

вече са обект на незаконните проекти в ход и вече са унищожени големи площи от 

характерните за тези зони местообитания: Калиакра, Топола и Божурец, Иракли, Пирин, Рила. 

За други, има изработени и одобрени на различни фази проекти и планове: Рила, Странджа, 

Камчийски пясъци, Шабла, Карадере, Родопи, Западна Стара планина и т.н. 

 

В дипломната разработена за разгледани по-специално два от посочените случаи: Иракли и 

Рила. 

 

За да се опази Иракли от по-нататъшно негативно въздействие и да се поддържа БПС на 

местообитанията и видовете там, българското правителство следва незабавно да прекрати 

строителство и изкопни дейности в защитените зони BG0001004 „Иракли – Емине“ и 

BG0002043 „Емине“ и да изиска рекултивация на засегнатите територии за сметка на 

инвеститора (съгласно Директивата за екологичната отговорност). В бъдещите заповеди за 

обявяване на защитените зони следва да се предвидят буферни зони около устието на реката, с 

ширина 200 метра, за предпазване на последващо влияние, както и да не се допуска застрояване 

на прилежащите към плажа открити тревни площи. С цел да се регулира негативното 

въздействие върху дюните е желателно да се изградят и стопанисват къмпинги в земеделските 

или горски терени в близост до плажа, а самите дюни да бъдат механично оградени. 

За да се опази Рила от по-нататъшно негативно въздействие и да се поддържа БПС на 

местообитанията и видовете там, Министерството на околната среда и води следва да замрази 

всякакви инвестиционни планове, проекти и програми, които могат да окажат въздействие 

върху предмета и целите на опазване на потенциално защитена зона „Рила буфер” до 

изясняване на нейния статут.  

 

Необходимо е одобряването на Рила буфер за включване в българската част на европейската 

екологична мрежа Натура 2000 поради особената му роля на миграционен коридор на едрите 

хищници към околните планини. 

 

Министерството на околната среда и Държавния строителен контрол следва да потърсят 

отговорност за пускането в експлоатация на ПСВЛ без актуален ОВОС и Оценка за 

съвместимост, чието изграждане противоречи на Плана за управление на Национален парк 

„Рила”. Съгласно Директивата за екологичната отговорност следва да бъде извършена 

рекултивация на района за сметка на нарушителите. 

Проучването на Котленска планина показа, че като цяло хората в малките населени места не са 

запознати със същността на екологичната мрежа. Склонни са да научат повече, в случай, че им 

бъде представено, че темата ги засяга пряко и не са предварително настроени „за” или „против” 

мрежата. Лесно обаче се настройват: както „за” изграждането на екологичната мрежа Натура 

2000, когато разпознаят в нея инструмент за справяне с екологичен проблем, така и „против”, 

когато бъдат подведени, че Натура 2000 ще ограничи тяхна типична дейност или частната им 

собственост. Тъй като хората в малките населени места са една от сериозните заинтересовани 

групи от създаването и управлението на защитените зони, следва да бъдат положени 

целенасочени усилия за информиране и обучение на тези хора както за очакванията от тях 

съгласно конкретните режими на зоната, така и за възможностите за финансиране на техни 

проекти и дейсноти. Единствено ако се положат достатъчно усилия в тази посока и се ангажира 

местното население в грижата и управлението на защитените зони, екологичната мрежа Натура 
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2000 ще се превърне в полезен и действащ инструмент за опазване на природата чрез разумно и 

устойчиво използване на ресурсите, които тя ни предоставя. 

 

Като обобщение може да се каже, че най-големият социален проблем е изключването на 

широката общественост от процеса на изграждане на Натура 2000 мрежата. От това страдат 

най-вече местни хора: собственици на земеделски земи и гори, животновъди, малки и средни 

предприемачи, желаещи да развиват бизнес в сферата на устойчивия туризъм, които за пряко 

заинтересувани от екологичната мрежа, но не го знаят.  

 

Въпреки това, в България е показана една от най-високите степени на познаване на 

европейската екологична мрежа Натура 2000 съгласно Европейски барометър (2007), вероятно 

дължащо се на младите хора в големите населени места. Все още обаче проблемът с 

недостатъчната информираност на хората за възможностите за развитие на природосъобразен 

бизнес, подпомогнат от определени фондове, е актуален. Нужни са специални обучения, срещи 

и представяния, за да може хората наистина да открият принципите на Натура 2000 „за хората и 

за природата” сами за себе си. 
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XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Към глава I: 
Приложение 1.1 Етапи и срокове на изграждане на Натура 2000 мрежата в страните-членки.  

 

Към глава III: 
Приложение 3.1 Списък одобрени Натура 2000 зони към юли 2009 г. 

 

Приложение 3.4 Списък защитени зони за птиците с издадени заповеди за обявяване 

 

Към глава VII: 
Приложение 7.1 Карта на потенциални защитените зони към декември 2004 г.  

 

Приложение 7.2 Карта на приетите и отложени защитени зони за птиците към 15.02.2007 г. 

 

Приложение 7.3 Карта на приетите и отложени защитени зони за местообитанията към 

15.02.2007 г. 

 

Приложение 7.4 Карта на изпратените защитени зони на Европейската комисия към март 2007 

г. 

 

Приложение 7.5 Карта на изпратените защитени зони на Европейската комисия към декември 

2007  г. (настощящ размер на екологичната мрежа Натура 2000 в България 

 

Приложение 7.6 Списък отложени защитени зони за птиците и местообитанията по етапи 2006-

2007 

 

Към глава X: 
Приложение 10.1 Увредени и застрашени от увреждане местообитания и видове в защитена 

зона „Емине-Иракли” 

 

Приложение 10.2 Заплашени от унищожение типове местообитания и видове в зоните Рила и 

Рила буфер 

 

Към глава XI: 
Приложение 11.1 Обява за проект на заповед за защитена зона „Емине” от интернет страницата 

на МОСВ 

 

Приложение 11.2 Зона за специални забрани съгласно т.8 от проект на заповед за защитена 

зона „Емине” 

 

Приложение 11.3 Зона за специални забрани съгласно т.8 от проект на заповед за защитена 

зона „Емине” около река Вая; 

 

Приложение 11.4 Зона разрешена за строителство в близост до с. Емона 
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XV. СПИСЪК ИЗПОЛЗВАНА ТЕРМИНОЛОГИЯ В 

ДИПЛОМНАТА РАБОТА 

 

- Национална екологична мрежа – Дефинирана в Закона за биологичното разнообразие. 

Съставена от Защитени територии, Защитени зони и Буферни зони. 

- Защитена територия – територия, дефинирана по Закона за защитените територии. 

Включва следните категории: Резервати, Национални паркове, Природни забелижителности, 

Поддържани резервати, Природни паркове, Защитени местности. 

- Защитени зони – Дефинирано в Закона за биологичното разнообразие, като територии с 

особенна значимост за опазване на биоразнообразието. Защитените зони се обявяват със 

заповед, издадена от Министъра на околната среда и водите и се публикуват в Държавен 

вестник. Защитените зони могат да включват защитени територии. 

- PSCI – Proposed Site of Community Interest /преведено като “Предложена територия от 

значение за общността” от Федерация “Зелени Балкани” в “Сборник международни конвенции 

за опазване на биологичното разнообразие”, стр.135. 

- SCI – Site of Community Interest / Територия от значение за общността, дефинирана в 

Директивата на ЕС за местообитанията (92/43). Номинира се след преговори между държавите-

членки и ЕС. Държавите членки трябва да обявят SCI като SAC според националното 

законодателство. 

- SAC – Special Area of Conservation / преведено като “Територия със специален режим 

на защита” от  Федерация “Зелени Балкани” в “Сборник международни конвенции за опазване 

на биологичното разнообразие”, стр.135, т.л./. SAC и SPA съставляват мрежата Натура 2000. 

- SPA – Special Protection Aria / преведено като “Специално защитена зона” от 

Федерация “Зелени Балкани” в “Сборник международни конвенции за опазване на 

биологичното разнообразие”, стр.194, чл 4. Преведено от БДЗП като “Специално защитен 

район” в “Орнитологично важни места в България”, стр.16.  

- КОРИНЕ места – това са важни биотопи, определени на общоевропейско ниво и 

въведени в базата данни CORINE Land Cover 2000 в рамките на програмата Cоordinated 

Information on the Environment (CORINE). 

- Рамсарски места (Ramsar sites) - това са територии, определени като консервационно 

значими влажни зони по смисъла на Рамсарската конвенция. 

- Флористично важните места – ФВМ, на английски Important Plant Areas – IPA, това са 

територии с висока концентрация на консервационно значими растителни видове и съобщества, 

определени от Plantlife International. 

- Орнитологично важните места – ОВМ, на английски Important Bird Areas – IBA, това 

са териториите с присъствие на консервационно значими видове птици и техни популации, 

определени от Birdlife International. 

- Природозащитно съзтояние на природно местообитание означава: съвкупността от 

въздействия, които оказват влияние върху едно природно местообитание и типичните за него 

видове, и които могат да въздействат върху дългосрочното му естествено разпространение, 

структура и функции, както и на дългосрочното оцеляване на характерните видове за 

споменатата в член 2 територия. 

- Благоприятно природозащитното състояние на местообитание – природозащитното 

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

• неговият естествен ареал, както и териториите, които то покрива в този ареал, са 

постоянни или се разширяват, и 
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• съществуват и вероятно ще продължават да съществуват в обозримо бъдеще 

специфичната структура и функции, необходими за дългосрочното му по-нататъшно 

съществуване, и 

• природозащитното състояние на характерните за него видове по смисъла на точка и) е 

благоприятно. 

- Природозащитно състояние на вид означава: съвкупността от въздействия, които 

могат да повлияят върху дългосрочното разпространение и големината на популациите на 

съответните видове в указаната в член 2 територия. 

- Благоприятно природозащитното състояние на вид - природозащитното състояние на 

даден вид се счита за “благоприятно”, ако: 

• въз основа на данните за динамиката на популацията на вида може да се приеме, че този 

вид е жизнеспособен елемент на природното местообитание и ще продължи да бъде такъв в 

дългосрочен аспект, и 

• естественият район на разпространение на този вид нито намалява, нито е вероятно да 

намалее в обозримо бъдеще, и 

• съществува и вероятно ще продължи да съществува достатъчно голямо местообитание за 

запазване на популациите на този вид в дългосрочен аспект. 
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Изказвам своите най-искрени благодарности на преподавателите в Катедра „Екология и 

опазване на околната среда” към Биологически факултет на Софийски университет „Св. 
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