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Обобщение  
 

  

Настоящият доклад разяснява различните етапи на оценка, които са необходими за 
защита на зоните от Натура 2000 според чл. 6, ал. 3 и ал. 4 на Директивата за 
местообитанията и съответно чл. 34 и чл. 35 на Федералния закон за защита на 
природата (ФЗЗП). За всеки един от етапите са посочени съдържанието и методите 
на най-важните работни стъпки, които имат съответните специфични законодателни 
и научни основи.  
 Освен всеобхватен обзор ще бъдат посочени и съответните особености на 
оценките, както и научни статии за тях. Ще бъдат разгледани също и някои 
проблеми от практиката. Това включва напр. разбирането на разликата между 
преценка (предварителна оценка) на нуждата от оценка за съвместимост и самата 
оценка за съвместимост, определянето на значителността на нарушенията или 
научните и законови изисквания за изготвянето на документацията за оценка в 
случаите на изключения (допустимост). В рамките на доклада ще се обърне 
задълбочено внимание на тези трудни аспекти и ще се формулират конкретни 
указания за практиката. 

Въведение  

 След първоначални трудности природозащитният режим на чл. 6 от 
Директивата за местообитанията се налага – с изключение на някой детайли – успешно 
в практиката. Затова цел на тази статия е да представи преглед на съществените 
специализирани изисквания към оценките по чл. 34 и 35 на Федералния закон за 
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1 В последното изменение на ФЗЗП тези два члена стават съответно 34, 35, 36. Това са текстовете, 
които транспонират изискванията на Директивата за местообитанията относно оценката за съвместимост 
и допустимост на планове и проекти. Бел.р. 
2 В рамките на текста умишлено не навсякъде са използвани съответните понятията от Българския 
закон за биологичното разнообразие, а е търсено принципно най-близкото смислово приближаване до 
понятията, използвани в немския оригинал. Това е предприето с цел предоставяне на възможност за 
сравнение на между българското и немското транспониране на текстовете от Европейската Директива и 
най-вече на текста на член 6, и произтичащите от това транспониране тълкования и прилагане на закона. 
Бел.р. 



защита на природата, погледнати от законодателната им, но преди всичко и от 
съдържателната и методичната им страна. Успоредно ще бъдат представени и някои 
критични точки, както и чести дефицити при прилагането в практиката, които ще бъдат 
отчасти по-задълбочено илюстрирани и с примери.  
 Законодателната основа на природозащитния режим на чл. 6, ал. 3 от 
Директивата за местообитанията се състои при по-близък поглед от три етапа на 
оценка, на всеки от които се търси отговор на един основен въпрос (фиг. 1).  

Фиг. 1 Оценки по чл. 34 и 35 от ФЗЗП (Бернотат 2003: 17)  
 
 За всички планове и програми първоначално се изисква т.нар. предварителна 
оценка. Ключов въпрос тук е, дали са налице предпоставките, които от правна и 
експертна гледна точка правят оценката за съвместимост (ОС) задължителна или пък 
даденият проект може да бъде допуснат без по-нататъшна ОС. Оценката за 
съвместимост представлява същността на целия процес на оценяване. В рамките � се 
събират доказателства за това, дали даден проект или план ще доведе до значителни 
въздействия върху съществени за постигане на природозащитните цели компоненти на 
защитена зона от Натура 2000? Ако отговорът на този въпрос е отрицателен, проектът 
може да бъде разрешен. Ако отговорът е положителен обаче, проектът е недопустим 
или може да бъде разрешен по изключение само, ако при проверката на условията, 
допускащи изключения, са изпълнени законовите изисквания за такива изключения.  
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1. Предварителна оценка на необходимостта от ОС  

 По време на предварителната оценка трябва да се изясни, дали при планираното 
действие (мярка) става въпрос за план или проект, който е в състояние, самостоятелно 
или в комбинация с други планове и проекти, да увреди зона от значение за Общността 
или европейска защитена зона по Директивата за птиците.  
 За да се отговори на този въпрос, трябва да се изяснят три основни положения:  

• Дали мярката по своята същност изпълнява законовата дефиниция за 
план или проект?  
• Дали планът/проектът засяга зона по Натура 2000, което от своя страна 
изисква оценка?  
• Могат ли в конкретния случай да се изключат със сигурност значителни 
въздействия?  

 
1.1. Понятията „план” и „проект”  

 Дали при определено действие (мярка) става въпрос за такъв тип план или 
проект, подлежащ на задължителна оценка, става ясно от това, дали то е определено в 
закона изрично и в съответствие с Директивата.  
 В случаите, когато е необходимо някакво тълкуване (напр. при понятието 
„план” според чл. 10 ал. 1 т. 12 на ФЗЗП3), в практиката това води до отчасти съвсем 
различни разбирания (напр. планове за автомобилни пътища, процедури за устройство 
на територията, мерки за поддръжка). Тъй като при по-голяма част от плановете и 
проектите това не играе значителна роля, в случая проблемът може и няма да бъде 
обясняван задълбочено4.  

 
1.2. Подлежащи на оценка зони по Натура 2000  

 Принципно подлежащи на оценка според закона са от една страна зоните от 
значение за общността (зони за хабитатите) и от друга страна Европейските защитени 
зони за птиците. Трудностите произлизат главно от това, че процесът по 
идентифициране, избор и обявяване на защитени зони все още не е завършил напълно. 
Трябва да се изясни също, дали при определена зона става въпрос за т.нар. 
„потенциални зони от значение за Общността” или за една „фактическа зона за защита 
на птиците”, а също и какви са законовите режими, на които тя е подложена към 
момента и какъв трябва да бъде мащабът на оценката. На това място обаче няма да се 
засягат по-подробно тези често доста трудни детайли, тъй като става въпрос повече за 

 
3  В актуалната версия на ФЗЗП членът съдържащ определения на понятията вече е чл. 7. Той 
обаче не съдържа дефиниции на понятията "проект" и "план" за разлика от предишната версия на закона. 
Бел.р. 
4 Трябва да се обърне внимание на това, че както Европейската комисия, така и Съдът на ЕО 
(присъда от 13.01.2005) допуска една по-широка интерпретация на понятията „план” и „проект”, и че 
Съдът на ЕО (присъда от 10.01.2006) е осъдил Германия за неприлагане на правилна интерпретация в 
националния закон в съответствие с Директивата. Бел.р 
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законови, отколкото за специализирани природозащитни аспекти. Освен това те ще 
важат само за един ограничен период от време. Дадени са препратки към съответно 
съдебни решения (присъди)5 и специализирани източници6.  

 
1.3. Оценка на плана или проекта във всеки отделен случай 

 Вероятността, принципно подлежащи на оценка типове планове или програми 
да доведат до значителни въздействия върху зона от Натура 2000, трябва да се 
установява за всеки конкретен случай по отделно.  
 За установяване на потенциалните въздействия винаги трябва се взима предвид, 
освен планът или проектът, също и съответната защитена зона. Само на основа на 
описанието на плана или проекта не може да се направи изрично заключение, винаги 
трябва да се отчетат най-малко пространственото положение на територията, засегната 
от плана или проекта, спрямо мрежата Натура 2000, по правило също и целите на 
опазване на зоната.  
 Оценката на планове или проекти във всеки отделен случай се налага и поради 
факта, че предписаната в закона оценка на взаимодействията с други планове и проекти 
е възможна само тогава, когато се прави по отношение на конкретна защитена зона.  
 Следователно не могат да съществуват задължителни „черни списъци на 
проекти и планове”, и въведените в някои държави т.нар. „предположения по правило” 
относно определени типове проекти, които принципно нямат за последица значителни 
отрицателни въздействия. Такива предположения са полезни само ограничено, тъй като 
в края на краищата винаги се изисква индивидуална проверка на всяко „предположение 
по правило”. Ако се формулира такъв списък, трябва най-малкото да се заложат 
допълнение критерии, които водят до изключения или особени случаи, за да се 
предотврати неправилната употреба на списъка и да не се застрашава законността на 
практиката ( срв. примери при FROEHLICH & SPORBECK 2002).  

 
1.4. Подход (процедура) при предварителната оценка на необходимостта от 

оценка за съвместимост  
 При предварителната оценка (преценка) от значение са по правило сведения и 
данни по следните точки:  

• отдалеченост или положение на проекта спрямо зони от мрежата Натура 
2000  
• характерни черти и фактори на въздействие на плана или проекта. При 
това от най-голямо значение са най-широкообхватните и интензивни 
фактори на въздействие.  

 
5  За сравнение напр. Присъда на Съда на ЕО от 7.12.2000, присъда на Германския 
административен съд от 1.4.2004 или Присъда на Съда на ЕО от 13.1.2005. Бел.р 
6  За сравнение напр. GELLERMANN (2001), GASSNER (2003), SCHUMACHER & PALME (2005) 
или подробните изложения на LOUIS (също в настоящото издание). Бел.р 
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• други планове и проекти, при взаимодействие с които оценяваният план 
или проект може да окаже отрицателно въздействие.  
• цели на опазване на зоните от Натура 2000. При това трябва да се 
определят най-чувствителните и уязвими към факторите на въздействие 
съставни компоненти на зоните.  
• потенциално възможни въздействия върху зоната. Тук трябва преди 
всичко да се оцени дали със сигурност могат да се изключат значителни 
въздействия.  

 Опитът от практиката показва, колко важно е да се протоколират и 
документират резултатите от предварителната оценка за необходимост на ОС. Това 
важи особено за случаите, когато е взето решение, че осъществяването на проекта или 
плана няма да доведе до значителни въздействия и затова не е необходимо 
стартирането на процедура по ОС. Докладът от оценката за необходимостта от ОС 
протоколира наличната информация, използвана за взимане на решението, и служи 
като доказателство за направените изводи и за взетите решения (ср. ЕК 2001:8). Той е 
важен и при оценката на бъдещи проекти, тъй като тогава трябва да се отчете 
кумулативния ефект на вече реализирания проект7.  
 Предварителната оценка може да доведе до различни резултати. При определено 
стечение на обстоятелствата необходимостта от ОС е толкова явна, че де факто може 
да отпадне предварителната оценка за необходимост от ОС8. Предварителната оценка  
може да бъде кратка и тогава, когато дори на голямо разстояние от територията, за 
която е заплануван проектът, не се намира зона от Натура 2000 и когато могат да бъдат 
изключени като невъзможни въздействия от типа на разпокъсване на свързаността на 
отдалечени една от друга зони или вливане в реките на вредни вещества, които биват 
транспортирани на големи разстояния. Тук предварителната оценка се ограничава 
малко или повече върху документиране на състоянието на нещата, напр. 
документиране на включените в оценката защитени зони.  
В други случаи ситуацията е по-малко ясна. Там възниква въпросът, каква степен на 
детайлност и обхват трябва да се изискват в рамките на предварителната оценка за 
необходимостта от ОС и къде е разделителната линия между предварителната оценка 
на необходимостта от ОС и самата ОС.  

 
7  Към намиращите се отчасти при съответните провинциални администрации документации за 
завършени процедури по ОС трябва да се добавят оценките за необходимостта на ОС, за да е налице 
достатъчна законност и сигурност при планирането. Това е още по-важно, тъй като за момента в 
практиката за съжаление не се прави ясна разлика между оценката за необходимостта от ОС и самата 
ОС. Бел.р  
8  Вносителят на проекта или плана може тогава да реши, дали се отказва от реализирането на 
проекта в настоящия му вариант или  веднага да подготви необходимата документация за ОС и по този 
начин да си спести подготвянето на документация за  предварителна оценка на необходимостта от ОС. 
Бел.р  
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1.5. Разлика между оценката за необходимост от ОС и самата оценка за 
съвместимост 

 Разликата между предварителната оценка за необходимостта от оценка за 
съвместимост и самата оценката за съвместимост не е дефинирано ясно нито в 
Директивата за местообитанията, нито в ФЗЗП, и дори след издаването на многобройни 
административни предписания от провинциите все още цари пълна неяснота по 
въпроса (WACHTER & JESSEL 2002:134).  
 В интерес на по-високата ефективност и приложимост трябва да се наложи 
разграничаване между предварителната оценка и оценката за съвместимост в рамките 
на степенуван подход.  

• В рамките на предварителната оценка важи строгият принцип на 
предпазливостта (предпазните мерки). Установява се дали принципно могат 
да настъпят (значителни) отрицателни въздействия върху една зона от 
Натура 2000. В последствие, по време на ОС се изследва, дали 
отрицателните въздействия могат да се оценят като значителни за 
компонентите на зоната, които са от решаващо значение за предмета и 
целите на опазване на зоната.  
• В рамките на предварителната оценка значителните отрицателни 
въздействия трябва да могат да бъдат изключени със сигурност. Тук е важен 
„мащабът на възможността”. Ако не може да се изключи възможността за 
оказване на значително отрицателно въздействие, значи е налице 
необходимост от ОС (напр. BMVBW 2004: 18). В рамките на ОС от друга 
страна, важи „мащабът на вероятността”: Колко вероятно е да настъпят 
значителни отрицателни въздействия върху зоната? Също и тук са 
достатъчни обосновани предположения за допускане на значителност, 
принципно обаче е необходима по-голяма точност на прогнозата.  
• Предварителната оценка принципно е приблизителна, осъществява се 
според наличните материали за разпространението на видове и 
местообитания, както и според общовалидна информация за приети 
стойности (от практиката) за площното въздействие и интензивността на 
нарушенията (напр. звукови или оптични смущения). ОС пък от своя страна 
се основава по правило на детайлни проучвания, които включват картиране 
на местообитанията и видовете, и позволяват точни изводи за специалните 
вериги на въздействия и увреждания.  
• В рамките на предварителната оценка принципно не се взимат предвид 
мерки за ограничаване на щетите (смекчаващи или предотварятващи мерки) 
(ЕК 2001:10). Когато значителните отрицателни въздействия могат да се 
предотвратят само чрез мерки за ограничаване на щетите, трябва да се 
направи ОС, при която по подходящ начин се установяват от една страна 
отрицателните въздействия, а от друга ефектът на мерките за ограничаване 
на щетите. При ОС мерките за ограничаване на щетите се включват изцяло. 
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Тяхното планирано осъществяване и прогнозираната им ефективност се 
представят по отделно.  

 Това показва като извод за практиката, че предварителната оценка на 
необходимостта от оценка за съвместимост е от значение преди всичко при планове и 
проекти извън или съответно в околностите на защитени зони, както и за малки 
проекти без директно въздействие върху защитени местообитания и видове.  
 В сравнение с това, при планове и проекти в рамките на защитени зони, 
предварителните оценки (според дадената по-горе дефиниция) не са подходящият 
инструмент, тъй като възникващите в такива случаи въпроси и потенциали за 
отрицателни въздействия са по-скоро обект на ОС. Дори и при малки проекти се 
изисква винаги проверката на място, за да може да се изключи със сигурност 
засегнатостта на специфичните качествено-функционални връзки. Тези проверки могат 
да се извършат само от квалифициран персонал със специфични познания в областта на 
биологията и екологията. Един подател на заявление принципно не е способен да 
направи това сам. До колко представители на природозащитните служби са способни 
да поемат оценката чрез проверка на място и съответните процеси на установяване, е 
под въпрос, отчитайки пренатовареността на много от тези служби. Ако това се 
възложи на външен експерт-оценител, който се запознае със съответния проект в 
необходимата детайлност, може или съответно трябва да се говори вече за ОС, дори и 
ако тази оценка се прави в доста съкратена и концентрирана върху важните фактори на 
въздействие форма. В практиката обаче, в това отношение явно още съществуват 
разлики в дефинициите и плавни преходи между двете нива на оценка, които имат за 
следствие по-малко уеднаквеност и яснота.  
 Изискваният от ЕК и от Съда на ЕО принцип на предпазливостта се спазва 
напълно тогава, когато в рамките на предварителната оценка за необходимостта от ОС 
първоначално се заложи по-нисък праг и на въпроса: „Има ли възможност да настъпи 
(значително) отрицателно въздействие?“ редовно се отговаря с „да“, доколкото на база 
приблизителна оценка се установят сведения за значителни или такива въздействия, 
които не могат да бъдат прогнозирани без детайлна оценка. На базата на този подход 
на предпазливостта, съмнения относно проекта, възникнали по време на 
предварителната оценка, налагат необходимост от ОС. (вж. напр. WOLF 2005: 453). 
Също и липсата на данни за състоянието на една потенциално засегната защитена зона 
могат да доведат до задължение за извършване на ОС, когато наличните данни не 
представляват изчерпателна основа за добре обоснована оценка на въздействията върху 
зоната (за ср. BМVBW 2004: 21).  
 Ако един план или проект може да окаже въздействие върху защитена зона от 
Натура 2000, то е в интерес също и на законността и на сигурността на планирането, 
трудните и определящи изхода на процедурата въпроси за значимостта на 
въздействията да се изяснят едва в рамките на квалифицираната процедура по ОС.  
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Таб. 1: Разлики между оценката за необходимост от ОС и самата ОС (по BERNOTAT 2003: 19).  

Оценка за необходимостта от ОС  Оценка за съвместимост  
Установява, дали принципно могат да 
възникнат (значителни) въздействия 
върху една зона („мащаб на 
възможността”) 

Установява, колко вероятно е да 
възникнат значителни въздействия върху 
съществените за постигане на целите на 
опазване съставни компоненти на една 
зона („мащаб на вероятността”)  

Значителни отрицателни въздействия 
трябва да могат да бъдат изключени със 
сигурност , иначе – ОС  

Значителни отрицателни въздействия 
трябва да могат да бъдат изключени с 
голяма вероятност (да не настъпят, 
бел.р.), иначе проектът е недопустим или 
е необходима оценка на изключенията  

Прави се принципно приблизително 
според наличните материали, 
общовалидна информация и приети 
норми от практиката  

Прави се по правило на базата на 
детайлни проучвания, които включват 
картиране и специфични изводи за 
конкретни случай 

Мерки за предотвратяване по правило не 
се вземат предвид (тъй като 
въздействието им е трудно установимо)  

Мерки за предотвратяване се разглеждат  
отделно и се включват напълно в ОС  

 
 

2. Оценка за съвместимост  

 В рамките на оценката за съвместимост, в съответствие с чл. 34, ал. 2 на ФЗЗП, 
трябва да се изясни, дали един проект или план може да доведе до значителни 
въздействия върху съществени за постигане на целите на опазване компоненти на 
защитена зона от Натура 2000. В следващите редове ще бъдат представени и обяснени 
накратко най-важните стъпки на една ОС.  

 
2.1. Установяване и описание на целите на опазване и на съществените 

компоненти на зоната  
 Основен предмет на оценка при процедурата по ОС са съществените за 
постигане на целите на опазване компоненти на защитената зона. Това принципно са:  

• Местообитания от Приложение 1 на Директивата за местообитанията вкл. и 
характерните за тях видове. 

• Видове от Приложения 2 на Директивата за местообитанията съответно 
видове птици от Приложение 1 и чл. 4 (2) на Директивата за птиците вкл. и 
техните местообитания.  

• Биотични и абиотични фактори на средата, пространствено-функционални 
връзки, структури, характерни за зоната функции и особености и др., които 
са от значение за гореспоменатите видове и местообитания.  
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 По правило следва да се приеме, че най-малко наличните по време на 
идентифицирането на зоната видове и типове местообитания, трябва да се смятат за 
защитени9. Препоръчва се с оглед на сигурността на на планирането и неговата 
законосъобразност тясно съгласуване с компетентната служба за защита на природата, 
тъй като междувременно може да са събрани нови сведения за зоната, които напр. не са 
отразени в стандартните формуляри. Съгласуване е препоръчително и по отношение на 
характерните видове за срещащите се в зоната типове местообитания.  
 
 Характерни видове  
 Изредените в Приложение 1 на Директивата за местообитанията типове 
природни местообитания не могат да се взимат абстрактно предвид при ОС, а трябва да 
се анализират като се отчетат характерните за тях видове и тяхната чувствителност към 
различните, възникващи във всеки отделен случай, фактори на въздействие.  
 За характерни видове според чл. 1, т. е) на Директивата за местообитанията се 
считат „всички видове в техния естествен ареал на разпространение, които се срещат в 
природните местообитания по типичен начин, т.е. с високо постоянство или честота 
и/или имат там определен център на разпространение” (BERNOTAT 2003:20). Явно е, 
че трябва да се вземат предвид не само характерните растителни видове, но и 
характерните за тези типове местообитания животински видове (за ср. SSYMANK et al. 
1998: 82, EK 1999: 7, AG FFH-VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 1999: 70, 
PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT 1999: 14f., BERNOTAT & HERBERT 
2001: 76, KÜSTER 2001: 84, FROELICH & SPORBECK 2002: 35ff, BERNOTAT 2003: 
20, LAMBRECHT et al. 2004: 146, KIFL, COCHET CONSULT & TGP 2004: MKB 19 und 
MKB 28). Този начин на разглеждане се ползва също и от LANA (2004: II), както и при 
режимите за строеж на улици (за ср. FGSV 2002, BMVBW 2004: 29ff) и той е обичайна 
практика при актуалните процедури по ОС.  
 Според чл. 1, т. е) на Директивата за местообитанията природозащитното 
състояние на едно природно местообитание се счита за благоприятно, когато 
„природозащитното състояние на характерните за него видове по смисъла на буква и) е 
благоприятно”.  
 Междувременно са налице няколко публикации, които позволяват на експертите 
без големи трудности да определят характерните видове за определени типове 
местообитания. За първи път ЕК дава указания за това в „Интерпретационен наръчник 
на местообитанията на ЕС” (ЕК 1999). Допълнително, в Наръчника за европейската 
мрежа Натура 2000, издаден от Федералната служба за защита на природата, са 
упоменати и всички характерни растителни и животински видове за разпространените 
в Германия природни местообитания. Тези списъци на характерни видове обаче не са 
изчерпателни, тъй като не са взети предвид всички регионални особености, подтипове 
и характерните за тях видове. За по-нататъшно конкретизиране във физикогеографски 

 
9  Специални изключения могат да възникнат напр. при вътрешни конфликти на целите на 
природозащитата, естествени сукцесионни процеси или липсващо възстановяване. Бел.р  
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и регионален контекст могат да се използват упътванията за картиране на провинциите 
или съответни научни публикации за различните типове местообитания или групи 
видове.  
 
 Местообитания и други важни компоненти на защитените зони  
 При видовете от Директивата за местообитанията и при тези от Директивата за 
птиците трябва да се вземат предвид и техните местообитания, съответно за растенията 
– техните месторастения.  
 В това отношение съществени компоненти на защитената зона могат да са и 
определени почвени и хидрологични условия или характеристики на микроклимата, с 
оглед на взаимодействията им със съответните видове или типове местообитания, 
както и функцията им на параметър на местообитанието или на околната среда.  
Това важи в същата степен и за местообитанията и за видовете, които не са посочени в 
приложенията на Директивите, но пък са от решаващо значение за съответните 
консервационни цели (за ср. BERNOTAT & HERBERT 2001: 76). Така напр. динката 
(Sanguisorba officinalis), както и съответните популации на мравки, не само дават името 
на синевката10 (Glaucopsyche nausithous), но следва и да се възприемат като съществени 
компоненти на целта за опазване, а именно този вид пеперуда от Приложение 2.  
За да се запази цялостта на зоната, при ОС трябва да се вземат предвид също и 
площите, които изпълняват напр. функцията на буфер или пък свързваща функция за 
местообитанията и видовете.  
 
 Аспекти на възстановяването или развитието на целите на опазване  
 Целите на опазване обхващат по законова дефиниция не само съхраняването, но 
и възстановяването или развитието на благоприятно природозащитно състояние (за ср. 
чл. 10, т 1, ред 9 на ФЗЗП). Цел на опазване може да е при това и пространственото 
разпространение на местообитанията или популациите, развитието на определени 
условия на местообитанието или предпоставки за заселването на видове или пък 
възстановяването на естествената динамика.  
 Заедно с актуалното състояние, при ОС трябва да се отчете и потенциалът за 
развитие на една зона. Необходимо е в много случаи да не се взема предвид само 
настоящото състояние, но и желаното развитие, т.е. заложеното в целите на опазване 
бъдещо състояние на зоната (за ср. GELLERMANN 2001: 82, LOUIS & ENGELKE 2000: 
646f).  
 В определени случаи и възстановяването на видове и местообитания, които не 
се срещат вече в зоната, може да е цел на опазване. Това е възможно напр. тогава, 
когато за дадено местообитание или вид само по този начин може да се осигури 
запазването на благоприятното му природозащитно състояние в рамките на мрежата 
Натура 2000, и когато повторното му заселване е реалистично (за ср. BAUMANN et al. 
1999: 467, AG FFH-VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 1999: 70). Особено застрашени 

 
10  В немския език двата вида имат подобни имена. Бел.р. 
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видове като напр. рис, видра, сьомга или тетрев са заложени за единични зони само 
като цел на развитие.  
 Тъй като между различните цели на опазване могат да възникнат конфликти, 
целите на опазване и развитие, доколкото те не са известни или не са известни в 
детайли, могат да се определят само от службите по защита на природата или 
съответно чрез съгласуване с тях.  
 

2.2. Описание на плана или проекта и на факторите му на въздействие  
 За всеки план или проект трябва детайлно да се опишат единичните му 
компоненти, съответно единичните мерки, както и произлизащите от тях фактори на 
въздействие. При това принципно трябва да се имат предвид въздействия, обусловени 
от самото съоръжение, от експлоатацията му или от неговото строителството в и извън 
зоната. Тези въздействия следва да се разглеждат отделно според вида, 
пространствения им радиус на въздействие, интензивността им, времетраенето, 
времето или честота на настъпване11.  
Освен подлежащите на оценка планове или проекти (евентуално в самостоятелна 
работна стъпка) трябва да се установят и всички проекти и планове, които могат да 
окажат кумулативно въздействие, съвместно с оценявания проект. Освен вече 
разрешени планове и проекти трябва да се вземат предвид и такива в по-напреднал 
стадий на развитие (за ср. BAUMANN et al. 1999, EU-KOMMISSION 2000: 38). С цел 
яснота на процедурата, трябва добре да се документира, кои институции и източници 
са били консултирани и кои планове са били оценени.  

 
2.3. Определяне на мащаба за изследване (на конкретните теренни 

проучвания) 
 За една добра ОС е необходима качествена и количествена информация за 
всички компоненти на защитената зона, които са от съществено значение за предмета и 
целите на опазване , и които могат да бъдат засегнати от плана или проекта. Освен 
събирането на налични данни, като напр. от стандартни формуляри или съществуващи 
планове за управление, по правило са необходими също и картирания за установяване 
на конкретното разпространение на типовете местообитания и видове в обхвата на 
действие на плана или проекта. За определянето на границите на района и обхвата на 
изследването са от значение преди всичко съответният обсег и интензивност на 
факторите на въздействие.  
 Не винаги е лесно да се вземе решение, за кои характерни за защитените 
местообитания видове – и по-специално животински видове – трябва да се събере 

 
11  Във Федералната служба за защита на природата в момента се разработва база данни и 
информационна система (FFH-VP-Into), която позволява запитвания по отношение на потенциалните 
фактори на въздействие на около 140 типа проекти и тяхна значителност. Този списък прави възможен 
бърз преглед на евентуалните процеси на въздействие и нарушения за всеки отделен проект. За сега са 
дефинирани и обяснени 36 фактори на въздействие в 9 групи. Достъп през Интернет до базата данни ще 
бъде възможен от пролетта на 2007 г. на адрес: www.ffh-vp-info.de. Бел.р 

http://www.flh--vp-info.de/
http://www.flh--vp-info.de/
http://www.flh--vp-info.de/
http://www.flh--vp-info.de/
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информация в рамките на дадена ОС. От многообразието на характерни видове за един 
тип местообитание изборът за събиране на важни за взимане на решение данни трябва 
да се ограничи върху тези видове/ групи видове, които от една страна са чувствителни 
към предизвиканите от проекта фактори на въздействие, и които от друга страна са 
типични за местообитанията на проучваната област и по този начин потенциално се 
срещат в тях. Преди всичко характерните животински видове ще определят обхвата на 
проучването, поради тяхната чувствителност към фактори с голям радиус на 
въздействие като шум, светлина или фрагментация.  
 Не е необходимо да се проучват характерни видове (или групи видове), за които 
до сега принципно не са доказани последствия от определени фактори на въздействие, 
или за които в определения случай могат да се изключат въздействия. Това се отнася и 
за всички видове, които не показват специфична уязвимост, освен основната 
характерна за типа местообитание, тъй като те не могат да осигурят допълнителна 
важна за вземането на решения информация. Така характерните видове растения или 
бавно подвижни животни често (но не винаги) се изследват чрез общото изследване на 
типа местообитание (за ср. BERNOTAT 2003: 21).  
 В практиката все още е отворен въпросът, до колко при работата с характерните 
видове е необходимо по-скоро биоценотично, съответно косвено наблюдение на групи 
видове (екологични гилдии) или концентриране върху единични важни видове, които 
като съществен компонент на зоната съопределят непосредствено и резултата на 
оценката за съвместимост на даден проект.  
 Тъй като ОС е от съществено значение за решението за допускане на даден 
проект, при набирането на информация и анализа � трябва да се вземат предвид 
актуалните професионални стандарти за изследвания като напр. актуалност на данните, 
валидност, методология на събирането на данни, квалификации на оценителите и др. – 
за ср. WIEGLEB et al. (2002) за местообитания и типове местообитания, KAISER et al. 
(2002) за флористични и фотоценолоични данни или BERNOTAT et al. (2002) за 
екологични данни за животински видове.  
 Обхватът на изследване трябва да се определи при една „Scoping – среща” за 
съгласуване с отговорната служба за защита на природата, природозащитни сдружения  
и евентуално допълнителни експерти. С цел по-голяма ефективност на тази среща 
трябва да се определи и нуждата от информация, която произлиза от задължението за 
ОВОС, от правилата за уреждане на намесите12 (напр. строго защитени видове по чл. 

 
12  Уреждането на намесите (Eingriffsregelung) е процедура, предвидена както в Федералния закон 
за защита на природата, така и в тези закони на провинциите. В исторически план уреждането на 
намесите присъства в законите много преди Натура 2000 и оценката за съвместимост. Тази процедура е 
част от общите принципи за опазването на природата и ландшафта. Според чл. 14 от Федералния закон 
за защита на природата, намеса е всяка промяна на образа или ползването на площите, на подпочвените 
води, на функциите на природната среда (действията, които са част от законно установените горско, 
селско и ловно стопанство не представляват намеса). Според чл. 15 всеки причинител на намеса е 
длъжен да я избегне, ако е възможно, а в случай че не е, да предприеме мерки за компенсиране или 
заместване. Чл. 17 урежда процедурата по даване на разрешителни за провеждане на намесата от 
съответните органи. Уреждането на намесата е различна процедура от тази по ОВОС, за която 
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19 ал. 3 т. 2 на ФЗЗП), съответно отделните заповеди за опазване на видове (за ср. чл. 
42 на ФЗЗП, съответно чл. 12, 13, 16 на Директивата за местообитанията и чл. 5 , 9 на 
Директивата за птиците).  
 

2.4. Прогнозиране и установяване на въздействията  
 При прогнозиране на въздействието и последствията трябва да се установят 
специфичните ефекти върху видовете и местообитанията, които са резултат от това, че 
обусловените от проекта фактори на въздействие в съответния им размер засягат 
различните обекти на опазване в зависимост от чувствителността им.  
Въздействията (определени като отрицателни  въздействия) трябва да се установят 
напълно за всички защитени типове местообитания и видове, предмет на опазване на 
зоната. По правило оценката на въздействията става чрез налагане/пространствено 
съпоставяне на обхвата на действие на проекта и всички местообитания, предмет на 
опазване или възстановяване. Въздействията върху засегнатите индивиди, популации 
(или части от тях), съответно компоненти на зоната се установяват както качествено-
функционално, така и по отношение на тяхното количество.  
 В отделни случаи трябва да се вземат предвид и територии извън защитената 
зона, доколкото се очакват отражения на въздействието върху компонентите на зоната. 
При сложни и несигурни случаи, с цел сигурност на прогнозата, може да се наложи  
използването на по-широкообхватни методи като напр. анализ на застрашеността на 
популацията.  
 Особено внимание при ОС трябва да се отдели и на кумулативните ефекти. При 
това могат да възникнат различни комбинации от типични случаи (за ср. SIEDENTOP 
2001: 91):  

• Няколко проекти или планове от еднакъв или различен тип оказват 
отрицателно влияние чрез еднакви фактори на въздействие върху една и 
съща зона (напр. два проекта за шосета, които водят до кумулативна загуба 
на територия и до кумулативни имисии, или един кладенец за питейна вода и 
един строителен проект, които водят до кумулативно понижаване на нивото 
на подпочвените води).  

• Проекти или планове оказват отрицателно влияние чрез различни по вид 
фактори на въздействие върху една и съща зона (напр. проекти, които чрез 
различни звукови имисии, фрагментация и загуба на местообитания водят до 
намаляване на популацията на един животински вид).  

 При това трябва да се взема под внимание, че различните фактори на 
въздействие са зависими един от друг и при взаимодействие помежду си имат не само 
натрупващи се, но и взаимноусилващи се (синергични) ефекти.  

 
съществува отделен закон. Тъй като уреждането на намесата е отдавна позната и наложила се процедура, 
в природозащитната сфера на Германия са разработени редица научни методи за събиране на данни и 
изработка на доклади, необходими за оценката на намесата. Тези методи се имат пред вид тук, доколкото 
те са подходящи и за събирането на данни и изработка на доклади, необходими за извършването на 
предварителна оценка за необходимостта от ОС, както и на самата ОС. Бел.р. 
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 Така напр. получаващото се затопляне на водата на даден водоизточник в 
следствие използването � за охлаждащи нужди в електроцентрала, в комбинация с 
внасяне на хранителни вещества от една пречиствателна станция или от селското 
стопанство, може да доведе до по-силно нарушение на състоянието на водоема чрез 
растежа на водорасли и намалено съдържание на кислород, което оказва значително 
отрицателно въздействие върху даден тип местообитание или вид (за ср. GASSNER et 
al. 2005: 270ff.).  
 

2.5. Определяне на значителността на въздействията  
 Значителността на въздействията може да се установява винаги само по отделно 
за всеки конкретен случай. Като критерии най-често трябва се използват обхватът, 
интензивността и продължителността на въздействието.  
 Дори и значителността на въздействието на даден проект да не води 
категорично до неговата недопустимост, тя често е причината за преработка на 
проекта, реализацията на специални мерки за ограничаване на щетите или за оценка на 
изключенията по чл. 34 ал. 3-5 на ФЗЗП.  
 Въпреки, че значителността на въздействията в рамките на ОС се определя 
самостоятелно и според специфичните мащаби, заложени в чл. 6, ал. 3 на Директивата 
за местообитанията, съответно чл. 34 на ФЗЗП, понятието „значителност” създава не 
само определени езикови, но и по отношение напр. на прогнозата за въздействие и 
съдържателно-методични паралели с уреждането на намесите13, защитата на видове и 
биотопи14.  
 В практиката определянето на прага на значителност представлява основен 
проблем. Федералната служба за защита на природата е възложила на тази тема 
разработването на научен доклад в рамките на изследователски проект, в който трябва 
да се посочат конкретни насоки за определянето на значителните отрицателни 

въздействия, както и да се направят съответни експертните споразумения (за ср. 

LAMBRECHT et al. 2004, съответно. LAMBRECHT & TRAUTNER в настоящето 
издание15). Тук този въпрос не може да се бъде разглеждан подробно. Вместо това ще 
бъдат представени най-малко десет основни правила и аспекта за определяне на 
значителността на въздействията.  
 

2.5.1. Прогнозиране на вероятността 
 

13 За уреждане на намесата виж бележка на страница 12, 13. Бел.р  
14 В Германия съществува национална класификация на типовете местообитанията, наричани 
традиционно биотопи. Във Федералния закон за защита на природата, както и в тези на провинциите, се 
посочват типове биотопи, които са обект на защита, много преди Директивата за местообитанията да 
влезе в сила. Много от типовете биотопи, защитени по германското право, не са защитени според 
Директивата за местообитанията. По този начин Германия защитава специфични елементи на 
биологичното си разнообразие, които поради различни причини не са защитени на европейско ниво. 
Бел.р. 
15 По-късна версия на този текст също е преведена в рамките на проект “Немски опит в 
прилагането на Европейското законодателство: Натура 2000 – управление и финансиране”. Бел.р  
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 Както вече беше описано при разграничаването между предварителната оценка 
и ОС, значителността на въздействията, а чрез тях също и несъвместимостта на 
проекта, трябва да се прогнозират още в момента, в който се приеме, че съществува 
голяма вероятност за появата на значителни въздействия или съответно такива не могат 
да се изключат с необходимата сигурност.  
Това става ясно и от строгия еталон, които Съдът на ЕО дефинира в своето решение от 
7.09.2004 и според което, при оценката за съвместимост трябва да се използва „най-
добрата налична научна информация”, да важи без изключения строгият „принцип на 
предпазливостта”, и един проект може да се разреши само тогава, когато отговорните 
служби са получили „сигурни доказателства за това” и „от научна гледна точка не 
съществува разумно колебания за това”, че проектът няма да окаже отрицателно 
въздействие върху зоната като такава.  

 
2.5.2. Обхват (предмет) на оценката  

 Обхват (предмет) на оценката са компонентите на зоната, които са предмет и 
цел на опазване. Районът на изследване за определяне на значителността е принципно 
винаги находището в определена зона от Натура 2000, не европейската област на 
разпространение или пък биогеографския регион. Когато обявената зона се състои от 
няколко територии, които са групирани и чиито находища или популации са 
функционално разделени или когато между компонентите на зоната съществуват 
значими разлики в подтиповете или формите (напр. между горното и долното течение 
на една река), може да е необходимо от професионална гледна точка, тези различни 
територии, част от зоната, да се включат в района на изследване за определяне на 
значителността.  

2.5.3. Натрупването (струпването) на въздействия не е определящо 

 Всяко отделно значително отрицателно въздействие върху вид или 
местообитание или съответно върху съществен за целите на опазване компонент на 
защитената зона води до несъвместимост на проекта или плана (за ср. LOUIS & 
ENGELKE 2000: 647, WEIHRICH 1999: 1701).  

 
2.5.4. Ползване или отнемане на площи  

 Както преди, така и сега все още е спорен въпросът сред научните среди, дали 
всяко ползване на площи и свързаното с това унищожаване на местообитания, предмет 
на опазване в защитената зона, трябва да се оцени като значително въздействие (за ср. 
BAUMANN et al. 1999: 469, AG FFH-VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG 1999: 71, 
HALAMA 2001 :510, GELLERMANN 2001: 74ff, KOKOTT 2004) или има изключения в 
случаите, когато става дума за много малки площни загуби при сравнително големи по 
площ и намиращи се в подобно състояние местообитания (за ср. ЕК 2001:36).  
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 В своя наръчник ЕК застъпва мнението, че „загубата на 100 м2 площ в една 
малка зона с редки орхидеи (може да) е значителна, а загуба със сходна големина в 
една голяма степна зона (може да) е незначителна.” Според мнението на ЕК явно са 
допустими такива тълкувания спрямо детайлите на ситуацията.  
 Тъй като за „незначителните” въздействия не се предвиждат мерки за 
осигуряване на кохерентност според чл. 34 на ФЗЗП, чрез такива загуби на 
местообитания би се стигнало до едно постоянно намаляване и бавно действащо 
разрушаване на площта на мрежата Натура 2000, ако тук не става дума само за 
качествено и количествено най-незначителни загуби на площ.  
 Затова в големи зони от Натура 2000 загубите на местообитания трябва да се 
оценяват като значителни, дори и когато те изглеждат относително малки в сравнение с 
общата площ на типа местообитание в зоната. От една определена големина нататък, 
всяка загуба трябва да се разглежда като значителна, защото тя не става по-малка 
поради наличието на по-големи ненарушени площи в зоната. Въздействията трябва да 
се оценяват на първо място според качествено-функционални критерии и според 
техните абсолютни площни размери и не могат да отчетат за по-малки чрез съотнасяне 
към площта на цялата зона.  
 Тук няма да се спираме на различните научни и законови причини, които 
обясняват защо няма поле за действие по отношение на оценки чрез съотнасяне към 
площта на цялата зона. За тези неща, както и по отношение на интерпретацията на 
решението на Федералния административен съд за шосе Б 50н, също и по въпроса за 
включването на целите на опазване, природозащитното състояние или стабилността на 
компонентите в оценката на значителността, се говори подробно при GASSNER et al. 
(2005: 217ff) и BERNOTAT (2006).  
 При разработените в рамките на изследователския проект на LAMBRECHT et al. 
(2004) експертни споразумения са дадени конкретни указания за определяне на 
значителните въздействия по смисъла на чл. 34 от ФЗЗП. По този начин се отговаря на 
често отправяно към Федералната служба за защита на природата искане за 
операционализиране за нуждите на практиката на ОС, основаващата се на несигурното 
законово понятие „значителност” (за ср. Искания на SRU (2002: 160), съответно 
Приемане на SRU при подготвянето на екологични становища (2004: 140)).  
 Резултатите на LAMBRECHT et al. (2004) представляват единствения до сега 
специализиран труд по въпроса за оценката на значителността в рамите на ОС. Освен 
разработените в рамките на проучването научно-методични указания и препоръки за 
първи път са разработени и специфични за видовете и местообитанията предложения за 
научни норми (експертни споразумения) за определяне на значителността.  
 Тези предложения за научни норми се основават преди всичко на 
предположението, че една директна и продължителна загуба на компоненти на 
защитено природно местообитание или местообитание на вид, предизвикана от 
директно отнемане на площ, представлява по правило значително въздействие, тъй 
като тази загуба на всички био-екологични функции на засегнатата територия е в 
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принципно противоречие с целите на опазване. Освен това са формулирани и условия, 
както и са описани определени стечения на обстоятелствата, при които от 
природозащитна и екологична гледна точка може да се допуснат отклонения от 
предположението за принципна значителност на въздействията16.  
 Като резултат са налице две законови и научно обосновани предложения, които 
могат да предложат ориентировъчна рамка за ОС в практиката (за ср. WEST & 
BERNOTAT 2004). Те съответстват като цяло и на представените от ЕК примери за 
евентуални изключения на „незначителност” на въздействията, както и на строгите 
еталони, които формулират Федералният административен съд в своето решение за 
шосе Б 50н при  пресичането на р. Хохмосел и Съдът на ЕО в своето решение за лова 
на сърцевидни миди. Предложенията за научни норми (експертните споразумения) се 
прилагат вече успешно в практиката и се използват междувременно и за вземане на 
съдебни решения.  
 В съдебното решение на Съда в Хесен за хангара А-38017 е изложена основно 
хипотезата на LAMBRECHT et al. (2004: 116) по отношение на значителността: 
„Трябва да се произходи от това, че проекти, които водят до едно продължително 
използване на площи на местообитания от Директивата за местообитанията и по този 
начин и до намаляване на територията на зоната, по правило представляват значително 
отрицателно въздействие” (стр. 33). В съдебното решение се взема предвид и това, че 
предложените от LAMBRECHT et al. (2004) ориентировъчни стойности за определяне 
на прага на значителност са прекрачени по отношение на местообитанието на бръмбара 
рогач, на хабитата за ловуване на нощника на Бехщайн, както и при ползването на 
местообитанието „Стари дъбови гори от Quercus robur на кисели пясъчни почви”. В 
този случай службата по утвърждаване на плана беше оценила критично представените 
от вносителя на проекта проучвания за изготвяне на ОС и беше стигнала, за разлика от 
вносителя на проекта, до извода, че става въпрос за значителни въздействия, взимайки 
предвид разработените в рамките на проучването на Федералната служба за защита на 
природата предложения за научни норми. Това беше потвърдено по съответния начин и 
при съдебното производство18.  
 Предложенията за научни норми се оценяват и допълват в момента в рамките на 
едно допълнително проучване. Все пак в практиката се е доказало, че чрез 
разработването на подобни научни норми (експертни споразумения) може да се 
направи значителен принос за унифицирано (на ниво Германия) и по-добро 
приложение на законовите норми.  
 

 
16  По отношение на по-подробни разяснения на предложенията за научни норми и особено 
научното извеждане на ориентировъчни стойности трябва да се обърне внимание на финалния доклад на 
LAMBRECHT et al. (2004: 114ff.) и LAMBRECHT & TRAUTNER (2005). Бел.р  
17  За ср. Хесенски съд, решение от 28.06.2005 – 12А 8/05. Бел.р 
18  В този случай, службата по утвърждаване на плана е постъпила правилно в интерес на 
законосъобразността и сигурността на плана, като е оценила въздействията в рамките на зоната като 
„значителни” и е поела сигурния от административано-правна гледна точка път на оценката на 
изключенията. Бел.р 
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2.5.5. Отрицателни въздействия от околността  

 Въздействия от околността също могат да доведат до значителни увреждания на 
зоните от Натура 2000. По отношение на типовете природни местообитания или 
местообитания на видове това могат да са например понижаване на нивото на 
подпочвените води или емисии на вредни вещества. За много местообитания, 
приспособени към бедни на хранителни вещества месторастения (тревни съобщества 
върху бедни почви, сухи ерикоидни съобщества, олиготрофни стоящи води и т.н.), внос 
на хранителни вещества по въздушен път или по вода може в дългосрочен план също 
да доведе до силни въздействия. При животинските видове пък дразненията от 
околността често са акустични и оптични и могат да доведат до значителни 
въздействия върху компонентите на зоната.19  
 За да се прецизира какво се разбира под значително въздействие в контекста на 
опазването на видовете, помага също и сравнението с изложенията на ЕК (2003: 23) за 
„влошаване на местообитанията” на видове и за „обезпокояването” на видове, които са 
направени въз връзка с чл. 6, ал. 2 на Директивата за местообитанията. Под 
„влошаване” се разбира физическа деградация на местообитанието, която може да се 
прояви под формата на намаляване на площта или на характеристиките на 
местообитанието. В противовес на това, „обезпокояванията” не въздействат директно 
върху физическите условия на зоната. Обезпокояванията засягат видовете и често са 
ограничени във времето. Важни техни параметри са интензивността, 
продължителността, времето на настъпване и честотата на повторение.  
 Според твърдение на ЕК (2000: 28) като значителни обезпокоявания могат да се 
категоризират:  

• всички развития, които водят в дългосрочен план до намаляване на 
популацията на видовете в дадена зона или  

• всички развития, които допринасят за намаляване на големината на 
местообитанието на вида в дадена зона.  

 Ако популацията на един вид в защитената зона намали числеността си в 
следствие на прогонване, обусловено от обезпокояване, то трябва да се говори за 
значително въздействие. При това, принципно е неправилно от екологична и 
недопустимо от гледна точка на планирането, да не се отчита като значително 
въздействие прогонване, предизвикано от самото съоръжение или неговата 
експлоатация, тъй като за индивидите е възможно привидно „избягване” и животните в 
оставащите местообитания просто ще се сгъстят и ще направят място на новодошлите .  
 

2.5.6. Влияние на фрагментацията между зоната и околността й  
 

19  По-задълбочени изложения  относно чувствителността на животинските видове и особено на 
птиците към фактори на въздействие като антропогенни дразнители (вкл. и видово-специфични 
приблизителни стойности за разстояниято на изселване), относно установяване и балансиране на 
дарзнещите шумови въздействия (вкл. и приблизителни стойности за намаляване на годността на 
местообитанието според RECK el al. 2001), както и указания за критичните граници на натоварване с 
азотни отлагания  в екосистемите могат да се намерят също и при GASSNER el al. (2005: 187t1.). Бел.р  
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 Обусловени от съоръжението или неговата експлоатация ефекти на 
фрагментация могат да доведат до значителни въздействия принципно чрез три 
различими процеса на действие. Към тях се отнася на първо място предизвиканата 
смъртност на индивиди, на второ място появата на бариерни влияния и прекъсването 
на различните форми на пространствено-функционални връзки между отделните части 
на местообитанията и на трето място произлизащата от предишните две точки 
изолация на отделните части на местообитанията и популациите, при което от значение 
е и факта, че остатъчните площи често са по-малки от минималните, необходими на 
даден вид или тип местообитание за неговото оцеляване. 
 Влиянието на фрагментацията между зоната и околността й може да е 
значително тогава, когато отделните части на местообитанието (напр. местообитания за 
хранене на птици или прилепи) или отделни части на популации на видове (напр. 
метапопулации на земноводни или пеперуди) са разположени извън защитената зона.  
 Особено при много подвижни видове (напр. мигриращи риби) или видове с 
необходимост от големи по площ местообитания (напр. рис, вълк, видра), ефекти на 
фрагментация между отделни зони също могат да окажат значителни отрицателни 
въздействия, без директно да засягат площта на обявените Натура 2000 зони.  
 

2.5.7. Отрицателни въздействия върху характерните видове  

 При оценката на значителността на въздействията, установените в единични 
случаи последици за характерните видове трябва да се интерпретират по отношение на 
съответния тип местообитание, към които тези видове са привързани. Тук по смисъла 
на чл. 1 буква б) на Директивата за местообитанията от значение е това, дали 
природозащитното състояние на характерните за местообитанието видове остава 
благоприятно или се влошава в резултат на проекта и неговите фактори на въздействие.  
Трябва да се оцени дали функциите на засегнатия тип местообитание, а именно да е 
местообитание или част от местообитание за характерен за него вид, са нарушават 
значително. Дори и обхватът на оценката да е насочен главно към типа природно 
местообитание, тя може да е валидна само на основата на конкретните последици за 
засегнатите характерни видове.  
 Съществено влошаване на местообитанието в една зона може да настъпи тогава, 
когато природозащитното състояние на характерните за местообитанието видове се 
влоши в сравнение с първоначалното му състояние (за ср. ЕК 2000: 28).  
 Върху едно природно местообитание е оказано значително въздействие тогава, 
когато в резултат на проекта са увредени значително напр.: 

• съществени части на характерния спектър от видове (напр. определени групи 
видове), 

• определени видове с централни функции в местообитанието (напр. ключови 
видове като черен кълвач или бобър),  

• определени характерни видове, даващи особена стойност на 
местообитанието (напр. защитени видове) или  
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• видове, оформящи местообитанието (напр. доминантни видове).  
 и това води до значително влошаване на съответните хабитатни функции на 
местообитанието.  
 Ако при пресичане на река (напр. тип местообитание 3260) от шосе с много 
нисък и/или широк мост се разрушават трайно пространствено-функционалните връзки 
между характерните видове за реката (напр. воден кос, земеродно рибарче, жълта 
стърчиопашка, поясно ромолниче Calopteryx splendens) или им се повлиява 
отрицателно (бариерно въздействие, загуби от сблъсък с МПС, шум, обезпокояване), то 
това по правило се счита за значително въздействие, дори и ако проектът не оказва 
значително въздействие върху хидрологичните или флористични части на 
местообитанието.  
 Когато една магистрала е планирана във вътрешността на защитена зона по 
Директивата за местообитанията, чиято основна цел е опазването или възстановяването 
на местообитание 9170 „Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum”,  
прогонването на чувствителните към обезпокояване видове птици и бозайници към 
съседните горски масиви чрез шумови и светлинни емисии и/или фрагментация на 
техните пространствено-функционални връзки между зоната и околностите й по 
правило ще доведе до значителни въздействия върху местообитанието дъбово-габърова 
гора, въпреки че дървесният, храстовият и/или тревният � слой евентуално няма да 
бъдат увредени значително.  
 Също така напр. уязвимостта на черния щъркел като характерен вид за буковите 
местообитания от тип 9110 и 9130, както и за речното местообитание от тип 3260, в 
рамките на защитената зона „Луервалд и Бибербах” в провинция Северен Рейн-
Вестфалия доведе до промени в плановете за строежа на магистрала А46 под формата 
на преместване на пътя в граничните територии на зоната. Това стана възможно след 
като отговорните институции за защита на природата установиха на базата на 
разбираеми доказателства, че значително въздействие върху този много уязвим на 
обезпокояване вид не може да се изключи като малко вероятно. Факторите на 
въздействие са акустични, оптични и фрагментиращи.  
 

2.5.8. Въздействие върху целите на възстановяване или развитие  

 Значително може да бъде и въздействието върху способността за възстановяване 
или развитие на природните местообитания или местообитанията на видове. 
Възможността за развитие на една зона в посока достигане на благоприятно 
природозащитно състояние не трябва да бъде нарушавана значително или възпирана 
(за ср. BAUMANN et at. 1999: 469, KOSTER 200 I: 85). За един план или проект може 
да се удостовери, че съответства на целите на опазване, когато не възпрепятства 
необходимите мерки за развитие и оптимизиране за постигане на природозащитните 
цели (GELLERMANN 2001: 82). Ако в противовес на това напр. се презастрояват 
площи, върху които целите на опазване предвиждат развитието на определени типове 
местообитания, то тогава става въпрос за значително отрицателно въздействие.  
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2.5.9. Кумулативни ефекти  

 Два проекта или плана, разгледани по единично, могат да не прекрачват прага на 
значителността, в комбинация обаче да водят до значително въздействие.  
 Тук трябва да се вземе предвид, че предишни натоварвания евентуално могат да 
повишат чувствителността на една зона, и че в рамките на ОС трябва да се отчетат 
всички осъществени планове и проекти след изтичане на официалния срок за обявяване 
на зоната.  
 Така напр. един чакащ за одобрение проект днес може да се допусне на базата 
на незначително въздействие, втори проект със сходни ефекти може да е недопустим за 
в бъдеще, тъй като сумарно двата проекта прескачат прага на допустимост (за ср. 
F1SCHER-HÜFTLE 1999: 69). 
 Това обуславя от една страна нуждата от система за документиране на всички 
проведени ОС, систематизирани по зони и региони, от друга страна пък и нуждата от 
предвидливи, управленчески, свързани с устройство на територията решения, за да 
може в случай на конфликт да се поставят правилно приоритетите следвайки принципа 
на устойчивото пространствено планиране.  
 

2.5.10. Мерки за ограничаване на щетите  

 Докато мерките за ограничаване на щетите са подходящи, за да предотвратят 
или ограничат нарушенията, компенсаторните мерки по чл. 6, ал. 4 на Директивата за 
местообитанията съответно мерките за осигуряване на свързаност по чл. 34, ал. 5 на 
ФЗЗП принципно нямат значение за определяне на значителността на въздействията ( 
за ср. ЕК 2000:40).  
 Съвместимостта на един план или проект не може да бъде определена от тези 
мерки. Те изпълняват своята функция принципно първоначално при процеса на 
определяне на изключения по чл. 24 ал. 3-5 на ФЗЗП (за ср. WEIHRlCH 1999: 1702, 
BECKMANN & LAMBRECHT 2000: 2). В случай, че може да се стигне до значителни 
въздействия въпреки наличието на доказано подходящи мерки за ограничаване на 
щетите, то съгласно чл. 34, ал. 2 на ФЗЗП проектът или планът е недопустим.  
 

3. Оценка на случаите на изключения  

 Ако един проект/план води до значителни въздействия върху съществени за 
постигане на природозащитните цели компоненти на защитена зона от Натура 2000, то 
той е допустим според чл. 34 ал. 3-5 на ФЗЗП само тогава, когато:  

• той е необходим по причини от преобладаващ обществен интерес, 
дефинирани в закона, 
• не са налице реални алтернативи, които да позволяват осъществяването 
на преследваната с проекта или плана цел на друго място с по-малко или без 
отрицателни въздействия, и  
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• са предвидени изискваните мерки за осигуряване на свързаността на 
мрежата Натура 2000.  

 Към всяка една от тези предпоставки съществуват научни изисквания, които ще 
бъдат обяснени по-подробно на следващите редове.  
 

3.1. Наложителни причини от преобладаващ обществен интерес 
 
 Обществени интереси  
 Причините, които могат да доведат до изключения, са ограничени до причини от 
обществен интерес. Частни лица по правило не могат да налагат своите интереси, с 
изключение на случаите, когато те могат да докажат същевременно, че техните проекти 
са и от обществен интерес. 
 Потенциалните причини, които обуславят обществения интерес, са зададени 
относително строго. Това се отнася особено за случаите, когато се засягат приоритетни 
местообитания и видове, където като наложителни причини от първостепенен 
обществен интерес се взимат предвид само такива, отнасящи се до здравето на човека и 
обществената сигурност или съществени благоприятни последици от проекта за 
околната среда. Други наложителни причини от обществен интерес могат да се посочат 
само след поискване на становище от Комисията, което следва да се изпълни.  
 
 Наложителни причини  
 До изключение от правилото не могат да доведат всички обществени причини, а 
само и изключително онези, които са наложителни. По този начин законодателят е 
искал да направи още по-строго изискването от задължителната по закон обосновка за 
допускане на изключение от правилото (BECKMANN & LAMBRECHT 2000: 5). 
Причините следва да имат от една страна особена тежест, т.е. те трябва да са 
меродавни или изключително силни, от друга страна се изисква и прозрачност в 
смисъл, че причините трябва да са правдоподобни, доказуеми и убедителни.  
 



Фиг. 2: Наложителни причини от преобладаващ обществен интерес в рамките на правилото за 
изключение по чл. 34 (3-5) на ФЗЗП (BERNOTAT 2003: 23)  
 
 Наложителни означава също, че сред нуждите, които се посочват като налагащи 
реализирането на даден план или проект, точно тези съображения играят решаваща 
роля. При причините трябва да става въпрос за съществени причини, които отразяват 
основната цел на плана или проекта. Второстепенни цели или други ползи от проекта 
не могат или могат само ограничено да се сметнат за наложителни причини.  
 За да е допустимо изключение проектът трябва да е и дотолкова наложителен, 
че да не съществува друго задоволително решение за постигане на целта му. Ако са 
възможни алтернативни решения за осъществяване на целта му, е много съмнително, 
дали за необходимостта от осъществяване на проекта могат да се посочат наложителни 
причини. Напр. едно намаляване на риска от катастрофи в градската среда може да 
бъде постигнато не само чрез построяване на околовръстен път, а и чрез съответните 
транспортно-технически мерки на съществуващия транзитен път в градска среда. 
 За обосновката на наложителния характер връзката със съответното място играе 
също много важна роля. Интерес от поощряване на икономиката и създаването на 
работни места съществува на практика навсякъде и може да придобие наложителен 
характер само тогава, когато за определен район този интерес може да бъде изтъкнат 
като особено и специфично важен (RAMSAUER 2000: 604f).  
 
 Преобладаване 
 Изложените причини трябва да „преобладават“. Тук става въпрос за 
двуполюсово премисляне (преценка) на наложителните причини от обществен интерес, 
които могат да бъдат изтъкнати като обуславящи нуждата от съответния проект, 
спрямо интересите на засегнатите зони от Натура 2000. Преценката отговаря 
естествено не на премисляне от планова гледна точка, а на оценящо съпоставяне, което 
подлежи на пълна съдебна проверка (за ср. HALAMA 2001: 512). При преценката 
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причините за изключение трябва да се докажат като толкова важни, че да е оправдано, 
дори високата степен на защита, на която подлежат зоните от Натура 2000, да може да 
бъде оставена на втори план.  
 От страна на плана или проекта трябва да се изтъкне значението му. Така напр. 
има разлика, дали става въпрос за планирана магистрала или общинско шосе. Първият 
план има национално, евентуално дори европейско значение, а вторият – само местно. 
При зоните от Натура 2000, които на първо място сами по себе си имат европейско 
значение, има разлика в това, дали проектът ще доведе напр. до пълно презастрояване 
на последните местообитания тип 7220 (*Извори с твърда вода и туфести формации) 
или в следствие на емисии ще бъде засегната „само” малка част от широко 
разпространените в Германия букови гори от типа 9110.  
 
 Задължение за доказване  
 Изложението на „Наложителни причини от преобладаващ обществен интерес” 
трябва да бъде обезпечено от сравнително силни доказателства по отношение на 
убедителността, основата от данни и точността на прогнозата (за ср. Присъда на 
Федералния Административен съд за околовръстен път Хилдесхайм от 27.01.00).  
 Институциите могат да разрешат един план или проект само тогава, когато може 
да се докаже наличието на наложителни причини от преобладаващ обществен интерес, 
и дори тогава само в границите, в които планът или проектът се оказва необходим за 
изпълнението на въпросния обществен интерес.  
 Аргументациите на общо основание или препратките към решения за предишни 
планове като напр. категоризирането като „спешна нужда” в рамките на Плана за 
федералните автомобилни пътища, не са достатъчни, за да се обосноват наложителните 
причини от преобладаващ обществен интерес.  
 
 

3.2. Оценка на алтернативите  
            В рамките на оценката по чл. 34, ал. 3-5 на ФЗЗП е заложено основното 
задължение за оценка на алтернативите. Ако за дадения проект или план има 
осъществима алтернатива с по-малки или без отрицателни въздействия върху зона от 
Натура 2000, тогава тази алтернатива трябва да бъде избрана (за ср. фигура 3). На 
поръчителя на проекта не се дава особена свобода на действие в този случай. Само 
поради факта, че става дума за проект, чието осъществяване би било изключение от 
правилото, чл.6, ал. 4 на Директивата за местообитанията изисква неговото избягване. 
Тази повеля следва да се изпълнява стриктно и да не се нарушава, дори и това да 
изглежда допустимо по правилата за преценка в Германското планово право (за ср. 
Присъда на Федералния Административен съд от 27.10.00). Повелята може да бъде 
изместена на заден план, само ако планът е замислен в съзвучие с концепцията за най-
голямо възможно пощадяване на защитените от Директивата за местообитанията 



природни дадености (за ср. Присъда на Федералния Административен съд от 
17.05.2002).  
Фиг. 3: Оценка на алтернативите по чл. 34 ал. 3 на ФЗЗП (BERNOTAT 2003: 24). 
 

 
 Понятието алтернатива  

 Под алтернативи могат да се разбират освен технически алтернативи и 
пространствени алтернативи на местоположението или трасето, също и алтернативи по 
отношение на съдържанието на проекта, доколкото те са подходящи за постигане на 
целите на плана или проекта с други средства.  
 Като цел на проекта по смисъла на това правило не могат да се изтъкват всички 
съображения, които играят роля при избора на място и на методи за осъществяване. 
Една по-тясна дефиниция на целта на проекта би оставяла оценката на алтернативите 
редовно без резултат (HALAMA 2001: 511).  
 Федералният административен съд разяснява в своята присъда за магистрала 
А44 (от 17.05.2002), че може да се говори за алтернативи в юридически смисъл и в 
случаите, когато определени цели могат да се изпълнят (на друго място или по друг 
начин) само частично. Ако целта (или съвкупността от цели) като такава остава 
постижима, то компромиси по отношение степента на осъществяване на целта като 
типично следствие от изискването да се оценяват алтернативи се смятат за приемливи. 
Ако твърдението, че целта (или съвкупността от цели) на проекта не може да се 
осъществи по друг начин, освен точно този, планиран от вносителя на проекта, се 
оценяваше като липса на алтернативно решение, то тогава изпълнението на чл. 6 ал. 4 
на Директивата за местообитанията би било до голяма степен неуспешно.  
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 Оценка на алтернативите от природозащитна гледна точна  

 Федералният административен съд (Присъда от 17.05.2002) обявява решението 
за утвърждаване на плана за магистрала А44 за противоречащо на закона, защото то 
отхвърля една възможна алтернатива с общата обосновка, че и при осъществяването на 
алтернативата ще се стигне до въздействие върху зона от Натура 2000. В случая съдът 
изиска подробно сравнителна оценка на очакваните отрицателни въздействия.  
 В много случаи сравнителната оценка на алтернативите по отношение на 
предмета на Натура 2000 може да е еднозначна, т.е. и лесна. Как трябва да се 
процедира обаче в случаите, когато две или дори три алтернативи – напр. планирането 
на един федерално шосе – увреждат в различни измерения различни зони от Натура 
2000, техните цели на опазване и съответно опазваните в тях защитени типове 
местообитания и видове.  
 Тук бързо става ясно, че в такива специални случаи се изисква квалифицирана 
професионална оценка, която в същността си има същия предмет, какъвто има и ОС. Тя 
обаче не трябва да се спре само на въпроса за значителността, а трябва да се занимае и 
с интензивността и тежестта на въздействията на алтернативите и да ги сравни.  
 Докато интензивността на нарушенията е резултат главно от комбинирането на 
чувствителността на обектите и интензивността на въздействието, в тежестта на 
въздействията се отчита както интензивността им така и ценността/значението на 
засегнатите природни блага (за ср. GASSNER et al. 2005: 65f).  
 За една сравнителна оценка трябва да се отчетат най-малкото следните 
критерии, съответно параметри (без претенции към изчерпателност):  
 Интензивност на въздействията 

• брой на засегнатите зони, цели на опазване, местообитания и видове 
• брой на значителните въздействия и евентуално брой на незначителните 
въздействия  
• количествени измерения на въздействията (абсолютни както и 
относителни; напр. различаване между постепенното намаляване на 
функциите или пълната загуба на площи от дадено местообитание)  
• качествени измерения на въздействията (напр. незадължителен/избираем 
хранителен хабитат или задължително място за размножаване; 
функционално значение като напр. буферна зона или свързваща зона; 
последици от загубата за оставащите популации, продължително или 
временно въздействие).  

 Тежест на отрицателното въздействие  
• интензивност на въздействията  
• значение на засегнатите елементи на зоната за зоната (напр. сърцевинно 
или гранично положение, съществуващо находище и площ от значение за 
бъдещо негово развитие)  
• значение на зоната за мрежата Натура 2000  
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• „защитен статус” съотв. „стойност” на типа местообитание съотв. на вида 
на ниво „тип” (напр. приоритетно или не приоритетно, характерен вид или 
вид от Приложение 1 на Директивата за птиците съотв. Приложение 2 на 
Директивата за местообитанията; евентуално застрашеност на национално 
или европейско ниво)  
• „стойност” на типа местообитание или съотв. на вида на ниво „обект” 
(природозащитно състояние, представителност, форма, предишни 
натоварвания и т.н.)  
• Възможност за компенсация в рамките на мерки за осигуряване на 
кохерентността (никаква способност за регенерация или възстановяване или 
способност за бързо и пълно възстановяване)  

 За оценка на важността на критериите не може да се даде общо валидно правило 
и затова не могат да се дефинират и принципно главни и второстепенни критерии. 
Различните критерии могат да сменят тежестта си един спрямо друг в зависимост от 
обстоятелствата, така че трябва да се привеждат винаги в количествено-качествена 
взаимовръзка.  
 По правило за експертите винаги ще е възможно да достигнат до някакво ясно 
решение. В по-сложните случаи се препоръчва обаче съгласуване в диалог с 
отговорните институции.  
 
 Невъзможност за изискване на алтернативите 

 Алтернативи на планове или проекти с по-малки въздействия не бива да бъдат 
избрани само тогава, когато противоречат на принципа на относителността и 
невъзможността да бъдат изискани по смисъла на чл. 34 ал. 3 от ФЗЗП е доказана 
обосновано. При това, според решенията на Съда на ЕО, трябва да се заложи строг 
еталон, така че наложените върху подателя на проекта изисквания за предотвратяване 
на въздействието (в резултат на правилото на алтернативите) да надхвърлят 
приемливото, само ако не съответстват по никакъв разумен начин на постигната с тях 
печалба за природата и околната среда (за ср. Федерален Административен съд, 
решение от 17.05.2002).  
 Явните по-големи разходи за осъществяване на алтернативата не са принципен 
критерий за нейното отхвърляне (за ср. RAMSAUER 2000: 606). Дали увеличените 
разходи могат да бъдат изискани от възложителите, трябва да се прецени от една 
страна от гледна точка на проекта, от друга страна обаче също и с помощта на 
значението на нарушените обществени защитени блага. Като мащаб тук могат да се 
използват тежестта на въздействието в зоната, броя и значението на засегнатите типове 
местообитания и видове, както и степента на несъответствие с целите на опазване (за 
ср. Федерален Административен съд, решение от 27.01.00).  
 Ако една алтернатива има значително по-малко въздействия от предпочитаната 
от вносителя на проекта, по-големите разходи могат с по-голяма вероятност да бъдат 
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изискани, отколкото в случаите, когато тя води до второстепенни предимства. Тук е 
нужно подробно съпоставяне.  
 Алтернативи, които са изглеждали като невъзможни за изискване по време на 
предишен ОВОС или някакъв друг предварителен процес (напр. процедура за 
устройство на територията), могат да се сметнат за приемливи според изискванията на 
чл. 24 на ФЗЗП и дори задължителни, ако имат за последица по-малки отрицателни 
въздействия върху зоните от Натура 2000.  
 Ако оценката на подходящи алтернативи според изискванията на Директивата за 
местообитанията в практиката може да доведе до по-малка вероятност за значими 
въздействия върху зона от Натура 2000, то нейната подготовка трябва да започне 
своевременно.  
 

3.3. Мерки за осигуряване на кохерентността  
 

3.3.1. Законови изисквания  

Ако един проект се допуска или осъществява независимо от значителните 
въздейства върху защитена зона от Натура 2000, трябва да се предвидят необходимите 
мерки за осигуряване на кохерентността на европейската мрежа Натура 2000.  

Тъй като употребяваният в немската версия на чл. 6 ал. 4 на Директивата за 
местообитанията термин „компенсаторни мерки” в Германия води до проблеми при 
разграничаването с понятието „компенсаторни мерки” по чл. 19 от ФЗЗП20, е 
препоръчително в контекста на Натура 2000 да се говори по-скоро за „мерки за 
осигуряване на кохерентността”.  
Тъй като съществува законодателно задължение, при несъответствие с целите на 
опазване на зона от Натура 2000, един план или проект да се одобрява само тогава, 
когато са предвидени и се осъществят подходящи мерки за осигуряване на  
кохерентността на мрежата Натура 2000, то тези мерки представляват де факто третата 
предпоставка за допускане на правилото за изключение, заедно с наложителни причини 
от преобладаващ обществен интерес и липсата на допустими алтернативи (за ср. 
SCHINK 1998; 52, BAUMANN et al. 1999: 471, BREUER 2000: 170, LO?UIS & 
ENGELKE 2000: 659, EU-КOMMISSION 2001: 38ff, GELLERMANN 2001 : 99, 
HALAMA 2001 : 512, SCHRÖDTER 200 I: 17, FROELICH & SPORBECK 2002:48, FGSV 
2002: 17, NEBELSIECK 2003: 123, GASSNER et al. 2003: 588, BMYBW 2004: 64, KÖCK 
2005: 469). 
 Голямата тежест, която е отредена на осигуряването на кохерентността, следва 
индиректно от логическата връзка, която съществува между трите предпоставки в 
рамките на правилото за изключенията. Така значението на един проект, при който не е 
възможно пълно осигуряване на свързаността на европейската мрежа Натура 2000, едва 
ли може да  „преобладава“ над интересите на Натура 2000 по смисъла на чл. 34 ал. 3 т.1 

 
20  Става дума за част от процедурата по уреждането на намесите. Виж бележка на редактора на 
стр. 12 и 13. Бел.р 



на ФЗЗП. Едно дълготрайно невъзстановимо увреждане на европейската мрежа трябва 
да има по-голяма тежест при оценката и така да доведе до отхвърляне или 
препланиране на проекта или плана. Вече беше обяснено, че възможността за 
компенсиране може да изиграе централна роля като критерий при оценката на 
алтернативите. 
 Тъй като в определени случаи е възможно, значителните въздействия на 
единични местообитания или видове да не могат да се компенсират чрез подходящи 
мерки за осигуряване на кохерентността, оценката трябва да провери както 
принципната научна възможност така и конкретната възможност за реализация във 
всеки отделен случай на подходящите мерки за осигуряване на кохерентността преди 
допускането на плана или проекта.  

 
3.3.2. Научни (специфични) изисквания  

Мерките за осигуряване на кохерентността трябва да гарантират, че зоните от 
мрежата Натура 2000 и за напред ще имат своя принос към нея. За да се осигури 
пълната кохерентност на европейската мрежа Натура 2000, компенсаторните мерки 
трябва да изпълнят една редица от принципни изисквания във функционален, 
количествен, времеви и пространствен аспект ( за ср. LANA 2004, TU BERLIN 2005). 
 
 

 
Фиг. 4: Научни и формални предпоставки за успешно осигуряване на кохерентността  
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           Функционални аспекти 

 Мерките за осигуряване на кохерентността трябва да са насочени директно към 
определените с целите на опазване защитени местообитания и видове, които биват 
увредени значително при реализирането на проекта/плана. Мерките целят 
балансирането на отрицателните ефекти от проекта чрез създаването на равностойни 
положителни ефекти и постигането на функционално-идентична компенсация, която 
точно отговаря на отрицателните ефекти върху засегнатите местообитания и видове 
(ЕК 2000:49).  
 Към мерките за осигуряване на кохерентността принадлежат принципно:  

• ново създаване/ възстановяване на нарушените природни местообитания или 
местообитания на видове 

• подобряване/ оптимизиране на нарушените природни местообитания или 
местообитания на видове 

 Допълнително обявяване на сходни находища като част от мрежата Натура 2000 
може да бъде обмислено само тогава, когато няма достатъчно подходяща възможност 
за естествено възстановяване и когато тези находища не е трябвало така или иначе вече 
да бъдат включени в Натура 2000 и докладвани на ЕС.  
 
 Количествени аспекти 

 За да се постигне пълна кохерентност, мерките не само трябва да възстановяват 
същите местообитания със същото качество, но и в същия обхват, в съпоставими 
измерения, в какъвто са били преди реализирането на проекта. Те трябва качествено и 
количествено да съответстват нарушенията.  
 Пълна компенсация не означава, че мерките за осигуряване на кохерентността 
трябва винаги да имат идентичен обхват на площта на увреденото местообитание. По-
скоро става дума за компенсация, равна във функционално отношение на загубата и  по 
отношение на площта може да бъде отчасти по-голяма (напр. заради по-дългото време, 
необходимо за развитие) или по-малка (заради по-високи качествени параметри).  
 Принципно при определяне на размера на мерките за осигуряване на 
кохерентността, трябва да се вземат предвид също и минималните изисквания на 
засегнатите видове или характерни съобщества, тъй като само така може да се осигури 
дълготрайното тяхно заселване.  
 
 Времеви аспекти  

 Мерките за осигуряване на кохерентността трябва да се проведат преди 
осъществяването на проекта (начало на строежа), съотв. най-малкото преди началото 
на увреждането на съответната зона от Натура 2000, за да са готови за приложение и 
възможно най-функционални по време на възникването на щетата (за ср. BAUMAНN et 
al. 1999: 470, WEIHRICH 1999: 1704, ЕК 2000:49, SCHRÖDTER 2001: 17, FGSV 2002: 
18, LANA 2004: 3). 
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 По-труден е въпросът за временния недостиг на функционалност, който дори 
при ранно осъществяване на мерките за осигуряване на кохерентността често 
същестува години наред, преди функциите на увреденото или унищоженото 
местообитание да бъдат възстановени напълно в същото състояние и качество и отново 
да придобият благоприятно природозащитно състояние.  
 ЕК (2000:49) изисква, в момента на увреждането да е налице компенсиращата 
площ, тъй като засегната зона губи своята екологична стойност, а също и резултатът от 
мерките да е готов за приложение, тъй като върху зоната, върху която се осъществява 
проектът, вече е настъпила вреда, освен ако може да бъде доказано, че 
едновременността не е задължително необходима, за да се гарантира приносът на 
зоната към мрежата Натура 2000.  
 С такива временни дефицити в изпълняването на функциите, които се проявяват 
особено при местообитания с дълъг период на развитие, може да се направи компромис 
(ако това въобще е възможно) само тогава, когато със сигурност може да се очаква, че 
предложената компенсация, и чрез нея възстановяването на кохерентността въз основа 
на осъществените мерки, наистина ще е успешна (RAMSAUER 2000: 608). 
Федералният административен съд (Присъда от17.05.2002) също говори за опасността 
от „временна липса на функции”. Затова трябва да се проверява във всеки отделен 
случай, дали тези временни дефицити в изпълнението на функциите могат да бъдат 
толерирани по отношение на екологичната кохерентност на Натура 2000 (ср. LANA 
2004).  
 Особено при посегателство върху местообитанията на защитените видове, 
резултатите от мерките трябва да са напълно функциониращи преди настъпването на 
увреждането, тъй като иначе е налице опасността от дълготрайно увреждане или 
евентуално дори загуба на съответната (част от) популацията. В този случай не се 
толерират временни дефицити във функционалността, така че едно предварително 
реализиране на мерките е задължително, преди проектът да е разрешен. За да има  
възможност за действия в такива случаи, трябва да бъде осигурена възможност за 
финансиране и осъществяване на мерките преди окончателното одобрение на проекта. 
В практиката осигуряването на площи може да се реализира чрез подготовката или 
закупуването на земя още преди решението за одобряване на плана. Особено за 
проекти или планове, които се осъществяват на етапи, са налице добри предпоставки за 
това, като могат да се използват и съответните инструменти за осигуряване на площи 
или мерки.  
 В онези случаи, при които не съществува опасност от дълготрайно увреждане на 
местообитание или популация и когато новосъздадените местообитания не изпълняват 
все още на 100% техните функции към момента на въздействие, временните 
функционални дефицити или качествените разлики трябва да се компенсират с по-
голям размер на мярката (за ср. BAUMANN et al. 1999: 470). Обхватът на 
допълнителните площи се определя в зависимост от големината на временния 
функционален дефицит (за сравнение също и заложените в Директивата за 
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екологичната отговорност постановки за „компенсаторното възстановяване”). Трябва 
да се оцени дали тук могат да се приложат без ограничения разработените модели от 
практиката на уреждането на намесата21 (за ср. KIEMSTEDT et al. 1996: 70ff, AG 
EINGRIFFSREGELUNG 1995, ARGE EINGRIFF-AUSGLEICH 1994, NLÖ 1994) или пък 
дали при защитените зони от европейско значение евентуално са необходими по-
строги приложения. Естествено и в тези случаи се цели най-вече предварителното 
реализиране на мерките.  
 
 Пространствени аспекти  
 Най-важните пространствени изисквания към мерките за осигуряване на 
кохерентността произлизат от особеностите на местообитанията и от пространствено-
функционалните връзки. Шансовете за успех на мерките се оценяват при вземане под 
внимание на потенциала за ново заселване на местообитанието, неговата 
пространствено-функционална интеграция в обкръжението, както и от близостта и 
достъпността на способни за разселване популации на целевите видове. Разстоянието 
между увредените елементи на една защитена зона и предвидените за компенсиране 
площи не е пречка до толкова, до колкото е осигурена функционалността на мярката 
или функционалността на зоната. Площите за осигуряване на кохерентността трябва да 
се намират в същия биогеографски район според изискванията на ЕК. Те не трябва 
обаче задължително да бъдат осъществени непременно в същия район, в който се 
намира проектът ( Федерален административен съд, решение от 27.01.2000: 25).  
 Мерките за осигуряване на кохерентността могат да бъдат осъществявани в или 
извън обхвата на обявената мрежа Натура 2000.  
 За мерки, които се реализират в рамките на засегната или в друга зона от Натура 
2000, трябва да се изберат площи, които доказуемо притежават достатъчен потенциал 
за повишаване на природозащитната си стойност. Мерките освен това трябва да 
надхвърлят така или иначе необходимите мерки за поддържане и развитие на зоната, 
предвидени по чл. 6, ал. 2 на Директивата за местообитанията (ЕК 2000:48). Тъй като в 
случая става въпрос за едни и същи от научна гледна точка типове мерки, трябва да се 
направи разлика отчитайки формални гледни точки и наличието на планове за 
управление. Недопустими като мерки за осигуряване на кохерентността са всички 
мерки, които са насочени само към опазването или осигуряването на важните за целите 
на опазване съществени елементи на зоната, и които по този начин спадат към 
регулираната от чл.6, ал. 2 или чл. 4 на Директивата за местообитанията област за 
изготвяне на планове за управление. По отношение на евентуалните мерки за развитие 
се изисква решение във всеки отделен случай.  
 Мерки за осигуряване на кохерентността извън мрежата Натура 2000 могат да се 
осъществяват на съседни площи на границата на зоната или на други, отделни 
площи/зони, които по възможност трябва да са във функционално-пространствена 
връзка с обявени защитени зони. Тези площи трябва да се докладват на Комисията, 

 
21  Виж бележка на стр. 12 и 13. Бел.р. 
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като по този начин да се включат в официалната мрежа Натура 2000, и да се опазват 
устойчиво.  
 
 Аспекти на подхода 
 Успехът на мерките за осигуряване на кохерентността се основава като цяло на 
задължителни правила, които обхващат напр. прецизно планиране на мерките и 
доказателства за наличието на площи за провеждане на мерките. В документи към 
проектното предложение трябва да се докаже, че площите са на разположение 
дълготрайно и осъществяването и функционалността на мярката е осигурена за дълго 
време. Площите трябва да се осигурят чрез закупуване или обвързващо договаряне 
между засегнатите страни (ЕК 2001: 40).  
 Наръчникът на ЕК за оценка на съвместимостта на планове и проекти (ЕК 
2001:38) предвижда едно детайлно оценяване на мерките за осигуряване на 
кохерентност, за да се гарантира:  

• че те съответстват на зоната и на причинените от плана или проекта загуби  
• че могат да запазят глобалната кохерентност на Натура 2000 или да я 

подобрят 
• че са осъществими 
• че вече дават резултат към момента на възникване на щетата в зоната (с 

изключение на случаите, в които обстоятелствата не го изискват).  
 Наръчникът включва също и примерни формуляри за оценка на мерки за 
осигуряване на кохерентността и за документиране на резултатите от оценката.  
 Планираните или осъществените мерки трябва да бъдат документирани в 
площен кадастър и/или в плановете за управление на зоните.  
 При всички мерки трябва да се предвидят редовен контрол по осъществяването 
и функционалността им. Ако става въпрос за мерки, чиято ефективност и успех могат 
лесно да се прогнозират, е достатъчен контрол на осъществяването. Ако са предвидени 
обаче комплексни мерки, е наложителен и контрол и на функционалността.  
 При допускането на проекта трябва по правило да се заложат и задължения за 
подобряване при ограничен ефект на мерките (за ср. FOSV 2002: 18). За гарантиране на 
задълженията се взема под внимание допълнително и разпореждането за осигуряване 
(LANA 1999: 11). В това отношение за в бъдеще важна роля ще играе и Директивата за 
екологичната отговорност, в случаите на възникване на ситуации, при които заради 
грешно разработени мерки за осигуряване на кохерентността се стига до трайно 
увреждане на зоните от Натура 2000.  
 Отговорните институции чрез Федералното министерство на околната среда 
трябва да осведомяват ЕК за предприетите от тях мерки така, че тя да е в състояние да 
оцени начина, по който се изпълняват целите за опазване на засегната зона в 
конкретния случай (ЕК 2000:52).  
 
 



34 
 

Източници:  
 
ARBEITSGEMEINSCHAFT FFH-VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (1999): 
Handlungsrahmen fur die FFH-Verträglichkeitsprüfung in der Praxis. Natur und Landschaft 
74 {2): 65·73. 
BAUMANN, W., U. BIEDERMANN, W. BREUER. M. HERBERT, J. KALLMANN, E. 
RUDOLF, D. WEIHRICH, U. WEYRATH & A. WINKELBRANDT (1999): 
Naturschutzfachliche Anforderungen an die Prüfung von Projekten und Plänen nach § 19c 
und § 19d BNatSchG (Verträglichkeit, Unzulässigkeit nnd Ausnahmen). Natur und 
Landschaft 74 (II): 463- 472. 
BECKMANN, M. & H. LAMBRECHT (2000): Verträglichkeitsprüfung und 
Ausnahmeregelung nach § 19c BnatSchG. Zeitschrift für Umweltrecht II (1): 1-8. 
BERNOTAT, D. (2003): FFH-Verträglichkeitsprüfung - Fachliche Anforderungen an die 
Prüfungen nach § 34 und § 35 BNatSchG. UVP-report, Sonderheft zum UVP-Kongress 12.-
14.06.2002, Hamm: 17-26. 
BERNOTAT, D. (2006): Verhältnis und Berührungspunkte von FFH-Verträglichkeitsprüfung 
und Managementplanung. Naturschutz und Biologische Vielfalt 26 (in Druck). 
BERNOTAT, D. & M. HERBERT (2001): Verhältnis der Prüfung nach §§ 19c, 19d 
BNatSchG zur Umweltverträglichkeitsprüfung und zur Eingriffsregelung. UVP-report 2001 
(2 ): 75-80. 
BERNOTAT, D., H. SCHLUMPRECHT, C. BRAUNS, J. JEBRAM, G. MÜLLER-
MOTZFELD, U. RIECKEN, K. SCHEURELEN & M. VOGEL (2002): Gelbdruck 
"Verwendung tierökologischer Daten". In: PLACHTER, H., D. BERNOTAT, R. MÜSSNER 
& U. RJECKEN: Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im Naturschutz. 
Schr.R. f. Landschaftspfl. u. Naturschutz 70: 109-217. 
BREUER, W. (2000): Das Verhältnis def Prüfung von Projekten und Plänen nach § 19c 
BNatSchG zu Eingriffsregelung und Umweltverträglichkeitsprüfung. Inform. d. Naturschutz 
Niedersachs. 20 (3): 168-171. 
BUNDESMINISTERIUM FÜR VERKEHR, BAU UND WOHNUNGSWESEN (2004): 
Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesstrassenbau (Leitfaden FFH-VP) – 
Ausgabe 2004.  
BVerwG, Urteil vom 01.04.2004 zur B50n Hochmoselquerung – 4 C 2.03 – (B50).  
BVerwG, Urteil vom 17.05.2002 zur A 44 Hessisch Lichtenau – BverwG 4 A 28.01. 
BVerwG, Urteil vom 27.01.2000 zur B 1 Ortsumgehung Hildesheim – BverwG 4 C 2.99.  
BVerwG, Urteil vom 27.10.2000 zur A71 zwischen Pfersdorf und Münnerstadt – BverwG 4 
A 18.99.  
EuGH, Urteil vom 07.12.2000 gegen die französische Republik (Basses Corbieres) – C-
374/98.  
EuGH, Urteil vom 13.01.2005 – Rs. C 117/03 – (Societa Italiane Draggagi Spa), 
Urteilsabdruck, NvwZ 2005, 311.  



35 
 

EuGH, Urteil vom 7.9.2004 - Rs. C 127/02 - (Herzmuschelfischerei) - Urteilsabdruck. NuR 
2004, S. 788ff, (http//www.curia.eu.int). 
EU·KOMMISSJON (2000): Natura 2000 - Gebietsmanagement. Die Vorgaben des Artikels 6 
der Habitat-Rkhtlinie 92/43/EWG. Luxemburg, 77 S., 
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/spe
cific_articles/art6/pdf/art6_de.pdf. 
EU-KOMMISSION (2001): Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit 
erheblichen Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete. Methodik-Leitlinien zur Erfülung der 
Vorgaben des Artikels 6 Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG, 75 S: 
http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/spe
cific_articles/art6/pdf/nature_2000_assess_de.pdf;. 
EUROPEAN COMMISSION (1999): Interpretation Manual of European Union Habitats. 
http://europa. eu.int/comm/environment/nature/natura_publications.htm. 
FGSV (2002): Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe 
Straßenentwurf (2002): Vorläufige Hinweise zur Erarbeitung von FFH-
Verträglichkeitsprüfungen in der Straßenplanung. 
FISCHER-HÜFTLE, P: (1999): Zur Umsetzung der FFH-Richtlinie in das Bundes- und 
Landesnaturschutzrecht. ZUR 1999 (2): 66-72. 
FROELICH & SPORBECK (2002): Leitfadcn zur Durchführung von FFH-
Verträglichkeitsuntersuchungen in Nordrhein-Westfalen. Erstellt im Auftrag des 
Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Mai, Bochum: 1-49, 11 Anlagen. 
GASSNER, E., G. BENDOMIR-KAHLO, A. SCHMIDT-RÄNTSCH & J. SCHMIDT-
RÄNTSCH (2003): BNatSchG Kommentar, 2. vollst. Neubearb. Auflage, Verlag C.H. Beck 
München. 
GASSNER, E., A. WJNKELBRANDT & D. BERNOTAT (2005): UVP - Rechtliche und 
fachliche Anleitung zur die Umweltvertäglichkeitsprüfung. 4 völllig neu bearbeitete und 
erweiterte Auflage, C.F. Müller, Heidelberg, 476 S. 
GELLERMANN, M. (2001): Natura 2000: Europäisches Habitatschutzrecht und seine 
Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland, 2. neubearb. und erw. Aufl., Berlin; Wien 
u.a., 293 S. 
HALAMA, G. (2001): Die FFH-Richtlinie – unmittelbare Auswirkungen auf das Planungs 
und Zulassungsrecht. NVwZ 2001 (5): 506-513. 
KAISER, T., D. BERNOTAT, M. KLEYER & C. RÜCKRIEM (2002): Gelbdruck  
„Verwendung floristischer und vegetationskundlicher Daten", - in: PLACHTER, H., D. 
BERNOTAT, R. MÜSSNER & U. RIECKEN: - Schr.R. f. Landschaftspflege und 
Naturschutz, Heft 70: 219-280. 
KIFL, COCHET CONSULT & TGP (2004): Gutachten zum Leitfaden zur FFH-
Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstra-enbau (mit Merkblättern und Rechtssammlung), 
F+E-Vorhaben 02.221/2002/LR i.A. des BMVBW, August 2004. 



36 
 

KÖCK, W. (2005): Der Kohärenzausgleich für Eingriffe in FFH-Gebiele – Rechtliche 
Anforderungen und konzeptionelle Überlegungen. ZUR 10/2005: 466-470. 
KOKOTT, J. (2004): Schlussanträge der Generalanwältin Juliane Kokott vom 29. Januar 
2004 in der Rechtssache C-127/02 beim EuGH. 
KÜSTER, F. (2001 ): Die FFH-Verträglichkeitsprüfung in der Verkehrswegeplanung auf den 
Ebenen Linienbestimmung und Planfeststellung als landschaflsplanerische Leistung im Sinne 
des § 50 HOAI. UVP-report 2001 (2): 81-87. 
LAMBRECHT, H., J. TRAUTNER, G. KAULE & E. GASSNER (2004): 
Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen im Rahmen der FFH-
Verträglichkeitsuntersuchung. - FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des 
Bundesamtes für Naturschutz - FKZ 801 82 130 [unter Mitarb. von M. RAHDE u.a.]. - 
Endbericht: 316 S. - Hannover, Filderstadt, Stuttgart, Bonn, April 2004. 
LAMBRECHT, H., J. TRAUTNER & G. KAULE (2004): Ermittluug und Bewertung von 
erheblichen Beeinträchtigungen in der FFH-Verträglichkeitsprüfung - Ergebnisse aus einem 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben des Bundes – Teil 1: Grundlagen, Erhaltungsziele 
und Wirkungsprognosen. Naturschutz und Landschaftsplanung 36 (11): 325-333. 
LAMBRECHT, H, & J. TRAUTNER (2005): Fachinformationssystem und 
Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit im Rahmen der FFH-VP. - FuE-
Vorhabcn im Rahmen des Umwe1tforschungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz - FKZ 804 
82 004 [unter Mitarb. von St. Gubitz u.a.]. - Endbericht: 160 S. - Hannover, Filderstadt, 
September 2005. 
LANA (1999): Hinweise zur Anwendung der §§ 19a bis 19f BNatSchG – Musterentwurf des 
AK "Rechtsfragen der LANA, Stand: 07.07.1999 nach Beratung in MD. 
LANA (2004): Empfehlungen der LANA zu "Anforderungen an die Prüfung der 
Erheblichkeit von Beeinträchtigungen der Natura 2000-Gebiete gemäß § 34 BNatSchG im 
Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP)" - Ständiger Ausschuss  
Eingriffsrege1ung der LANA".- Stand: 9.2.2004, unveröffentlicht. 
LOUIS, H. W. & A. ENGELKE (2000): Bundesnaturschutzgesetz, Kommentar der §§ 1 bis 
19f, 2. Aufl., Braunschweig. 
NEBELSIECK, R. (2003): FFH-Verträglichkeitsprüfung: Rechtliche Rahmenbedingungen 
und Konsequenzen. UVP-report, Sonderheft  zum UVP-Kongress 12.- 14.06.2002, Hamm: 
120-124. 
PLANUNGSGRUPPE ÖKOLOGIE + UMWELT (1999): Die Prüfung nach § 19c 
BNatSchG: Konsequenzen und Umsetzungsvorschläge für die Straßenplanung. Hannover. 
RAMSAUER, U. (2000): Die Ausnahmeregelungen des Art. 6 Abs. 4 der FFH-Richtlinie. 
Natrur und Recht 22 (11): 601-611. 
SCHINK, A. (1998): Auswirkungen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (EG) auf die 
Bauleitplanung. GewArch 44 (2): 41-53. 



37 
 

SCHRÖDTER, W. (2001): Bauleitplanung in FFH-Gebieten und Vogelschutzgebieten. NuR 
23 (1):,8-19. 
SCHUMACHER, J. & C. PALME (2005): Das Dragaggi-Urteil des EuGH und seine 
Auswirkungen auf das deutsche Habitatschutzrecht. EurUP 4: 175-179. 
SIEDENTOP, S. (2001): Zum Umgang mit kumulativen Umweltwirkungen in der FFH-
Verträglichkeitsprüfung. UVP-report 2001 (2): 88-93. 
SRU (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen) (2002): Für eine Stärkung und 
Neuorientierung des Naturschutzes, Sondergutachten. Bundestags-Drucksache 14/9852 , vom 
05.08.2002. 
SRU (Rat von Sachverständigen für Umweltfragen) (2004): Umweltgutachten 2004 - 
Umweltpolitische Handlungsfähigkeit sichern. Bundestags-Drucksache 15/3600 vom 
02.07.2004. 
SSYMANK. A ., U. HAUKE. C RÜCKRIEM, E. SCHRÖDER & D. MESSER (1998): Das 
europläsche Schutzgebietssystem NATURA 2000. BfN·Handbuch zur Umsetzung der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) und der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG). Schr.R. 
f. Landschaftspfl. u. Naturschutz 53, 560 S. 
TIZZANO, A. (2005): Schlussanträge des Generalanwalts Antonio Tizzano vom 24. 
November in der Rechtssache C·98/03 beim EuGH „Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften gegen Bundesrepublik Deutschland".  
TU BERLIN (2005): Internationaler Erfahrungsaustausch zu Kohärenzsicherungsmaßnahmen 
nach Art. 6 Abs. 4 FFH-Richtlinie 01. - 02. Juli 2004 in der Technischen Universität Berlin. 
Veranstaltet durch Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 
Bundesamt für Naturschutz. TU Berlin in Zusammenarbeit mit der EU Kommission, DG XI, 
B2 und ATECMA, Spanien, Abschlussbericht (Entwurf Nov. 2005). 
WACHTER, T. & B. JESSEL (2002): Einflüsse auf die Zulassung von Projekten im Rahmen 
der FFH-Verträglichkeitsprüfung. Ergebnisse einer Auswertung von Verfahrensunterlagen. 
Naturschutz und Landschaftsplanung 34 (5): 133-138. 
WEIHR1CH, D. (1999): Richtliche und naturschutzfachliche Anforderungen an die 
Verträglichkeitsprüfung nach § 19c BNatSchG. DVBL 1999: 1698-1704. 
WEST, M. & D. BERNOTAT (2004): Die Erheblichkeitsschwelle in der Planungspraxis - 
Ergebnisse des Forschungsvorhabens zur „Ermittlung von erheblichcn Beeinträchtigungen im 
Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung“. Umweit (9): 486-488. 
WIEGLEB. G., D. BERNOTAT, D. GRUEHN, U. RIECKEN & J. VORWALD (2002): 
Ge1bdruck "Biotope und Biotoptypen". - in: PLACHTER, H., D. BERNOTAT, R. 
MÜSSNER & U. RIECKEN: Entwicklung und Festlegung von Methodenstandards im 
Naturschutz. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 70: 281-328. 
WOLF, R. (2005): Die Berücksichtigung der wirtschaftlichen und sozialen Belange bei der 
Umsetzung des FFH-Rechts. ZUR 10/2005: 449-458. 
 
 
 



38 
 

Адрес на автора:  
Dirk Bernotat 
Bundesamt für Naturschutz. Außennstelle Leipzig 
Karl-Liebknecht-Straße 143, 04277 Leipzig 
E-Mail: Dirk.Bernotat@BfN.de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Dirk.Bernotat@BfN.de


               
 
Превод на български: Ваня Ратарова. 
Редакция: Таня Георгиева Шнел. 
Оформление на българската версия: Добромир Добринов. 
© Зелени Балкани, прев. на бълг. ез., 2010. 
 
Препоръчителен начин за цитиране:  
Bernotat, D. (2006): Fachliche Anforderungen an der Prüfung nach Paragraph 34 u. 35 BNatSchG. 
ANL Laufende Spezialbeiträge, 2/06. Зелени Балкани, прев. на бълг. ез., 2010. 
Преводът и издаването на български се осъществяват със съгласието на авторите на 
оригиналната публикация.  
 
Изданието се осъществява в рамките на проект: "Опитът на Германия при транспониране на 
правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране".  
Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната 
среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия на Федералното 
Министерство на околната среда, природозащитата и ядрената безопасност на Германия 
(BMU), чрез Федералната Агенция за околна среда (UBA, Катарина Ленц).  
Немски изследователски проект номер FKZ: 380 01 201. 
Научната координация на проекта е осъществена от Федералната агенция за природозащита 
(BfN, Д-р, Аксел Симанк).  
Български партньор по проекта: Министерство на околната среда и водите (Ася Донева).  
Координация и изпълнение на проекта: Зелени Балкани (Симеон Марин).  
© Зелени Балкани, 2010. 
 
Bulgarian translation: Vanya Ratarova. 
Editing: Tanya Gerogieva-Schnell.  
Layout of Bulgarian version: Dobromir Dobrinov.  
© Green Balkans, Bulgarian translation, 2010. 
 
Citation of the Bulgarian translation requires proper reference to the original publication:  
Bulgarian translation and publication with the permission from authors of the original article. 
 
This edition is developed within the project “Germany’s experience in implementing EU legislation: 
NATURA 2000 – management and financing”. 
The project is funded by the Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the 
Countries of Central and Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia of the German Federal 
Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety, through its Federal 
Environment Agency (UBA, Katharina Lenz).  
German Research Project number FKZ: 380 01 201. 
The scientific coordination of the project is done by the Federal Agency for Nature Conservation 
(BfN, Dr. Axel Ssymank).  
Bulgarian counterpart: Ministry of Environment and Water (Assya Doneva).  
Project implementation: Green Balkans (Simeon Marin). 
© Green Balkans, 2010. 

39 
 


