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1.1. Текстът на Член 6.4 от Директивата за Хабитатите 
 
"Ако, въпреки наличието на негативна оценка на последиците за зоната и при липсата на 
алтернативни решения, даден план или проект трябва въпреки всичко да бъде изпълнен по 
основателни причини от най-висок обществен интерес, включително такива от социален 
и икономически характер, Държавата Членка трябва да предприеме всички необходими 
компенсаторни мерки, за да гарантира, че цялостната свързаност (кохерентност) на 
Натура 2000 е защитена. Тя трябва да информира Комисията за предприетите 
компенсаторни мерки. 
 
Когато въпросната зона съдържа приоритетен тип природно местообитание и/или 
приоритетен вид, единствените съображения, които могат да бъдат повдигнати, са 
онези свързани с човешкото здраве или обществената безопасност, или ползи от 
съществено значение за околната среда или, след становище на Комисията, други 
основателни причини от най-висок обществен интерес". 
 
1.2. Обхват 
 
1.2.1. Основен обхват 
 
Тази клауза представлява част от процедурата по оценка и възможно одобрение, от 
компетентните национални власти, на планове и проекти, които биха могли да засегнат 
специална консервационна зона (SAC), специална защитена зона (SPA) или територия от 
значение за Общността (SCI)1. Възникват две основни съображения: 
 

• От една страна, тя се отнася за изключения от общото правило на Член 6(3), 
според който одобрение може да се дава само на планове или проекти, които 
не засягат целостта на въпросната(ите) зона(и). 

 
• От друга страна, конкретното и прилагане трябва да се извършва по 

отношение на различните стъпки и в последователността2
 установена от 

Директивата. 
 

                                                 
1  Член 6(2), 6(3) и 6(4) се отнася само за зони, които са включени в списъка със зоните избрани като 
територии от значение за Общността (SCI). Така, тези разпоредби не важат за зони избираеми за определяне 
като територии от значение за Общността в националните списъци предадени на Комисията (pSCI). Режимът 
на защита за pSCI е определен в дело C-117/03 (Решение на Съда от 13 януари 2005, Dragaggi) и в дело C-
244/05 (Решение на Съда от 14 септември 2006, Bund Naturschutz). Бел.р. 
2  В своето Становище по дело C-239/04 Генералният Адвокат (алинеи 44-46) изглежда счита, че няма 
последователност между проучването на алтернативните решения и основателните причини от най-висок 
обществен интерес. Бел.р. 
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Предварителната оценка на въздействията от един план или проект върху зоната, 
предвидена в Член 6(3), позволява на компетентните национални власти да стигнат до 
заключения относно последиците от предвижданата инициатива във връзка с целостта на 
въпросната зона. Ако тези заключения са положителни, в смисъл, че не останава никакво 
основателно научно съмнение що се отнася до липсата на ефекти върху зоната, 
компетентните власти могат да дадат своето съгласие за плана или проекта. В случай на 
съмнение, или отрицателни заключения, трябва да се прилагат предпазните и превантивни 
принципи и да се следват процедурите по Чл. 6(4). Освен това, отчитането на приниципа 
на предпазливостта и прилагането на превантивен подход може да доведе и до решение да 
не се пристъпва към плана или проекта. 
 
В тази връзка, Съдът вече се е произнесъл, в дело C-127/02 Waddenvereniging and 
Vogelbeschermingsvereniging3

 и потвърдил в C-6/04 Комисията срещу Обединеното 
Кралство на Великобритания и Северна Ирландия4, че Член 6(3) от Директивата за 
Хабитатите изисква оценка за съвместимост на последиците от даден план или проект, при 
условие, че е налице възможност или риск той да окаже значително въздействие върху 
съответната зона. Счита се, особено в светлината на принципа на предпазливостта, че 
такъв риск съществува ако не може да бъде изключено, на базата на обективна 
информация, че планът или проектът ще окаже значително въздействие върху въпросната 
зона. 
 
Горепосоченият подход е отразен и в Решението на Съда от 26 октомври 2006 в делото C-
239/045

 относно изграждането на магистрала в Португалия, където се споменава, че всяко 
основателно научно съмнение що се отнася до липсата на неблагоприятни ефекти върху 
целостта на зоната трябва да бъде разсеяно преди да се одобри проектът. 
 
Решението да се продължи с даден план или проект трябва да отговаря на изискванията на 
Член 6(4). По-специално, трябва да се документира, че: 
 

1 Алтернативата предложена за одобрение е най-безвредна за хабитатите, за 
видовете и за целостта на зоната от Натура 2000, независимо от икономическите 
съображения, и че не съществува друга приложима алтернатива, която не би 
засегнала целостта на зоната. 
 
2 Налице са основателни причини от най-висок обществен интерес, включително 
„онези от социален или икономическа характер”. 

 

                                                 
3   Решение на Съда от 7 септември 2004 по дело C-127/02, алинеи 57 и 61. Бел.р. 
4   Решение на Съда от 20 октомври 2005 по дело C-6/04, алинея 54. Бел.р. 
5   Решение на Съда от 26 октомври 2006, Комисията/Португалия (дело C-239/04, алинея 24). Бел.р. 
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Като изключение от Член 6(3), тази клауза може да се прилага само за обстоятелства, при 
които всички условия изисквани от Директивата са напълно изпълнени. Ето защо, този, 
който иска да се възползва от това изключение трябва да докаже, като необходимо 
условие, че гореспоменатите условия наистина са налице във всеки конкретен случай. 
 

3 Щом липсата на подходящи алтернативи и приемането на основателни причини 
от най-висок обществен интерес са напълно доказани и документирани, трябва да се 
предприемат всички компенсаторни мерки необходими за гарантиране опазването 
на цялостната свързаност на мрежата Натура 2000. Ето защо компенсаторни мерки 
трябва да се разглеждат само когато прилагането на други предпазни мерки, като 
смекчаващите мерки, не е достатъчно. Предприетите компенсаторни мерки трябва 
винаги да се съобщават на Комисията.  

 
Разпоредбите по Член 6(4) се прилагат когато резултатите от предварителната 
оценка по Член 6(3) са отрицателни или несигурни. А именно: 
1. Планът или проектът ще засегнат неблагоприятно целостта на зоната 
2. Остават съмнения, че наистина липсват неблагоприятни ефекти върху целостта 
на зоната свързани с въпросния план или проект 
"Трябва да се спазва последователността на тези стъпки". 
 
1.2.2. Временен обхват 
 
Решението произнесено от Съда във връзка с дело C-209/04 посочва принципите по 
отношение на временната приложимост на Член 6(3) и следователно Член 6(4) от 
Директивата за Хабитатите. За да определи дали проектите трябва да подлежат на 
екологична оценка съгласно Член 6(3), Съдът използва един формален критерий: датата на 
кандидатурата за одобрението на даден проект. Така, ако кандидатурата за одобрение е 
била официално подадена преди изтичане на срока за транспониране на Директивата или 
преди присъединяването към ЕС, проектът не подлежи на изискванията изложени в Член 
6(3) и (4). Въпреки всичко, ако кандидатурата за одобрение е била официално подадена 
след изтичане на крайния срок за транспониране на Директивата или след 
присъединяването към ЕС, проектът трябва да отговаря на изискванията изложени в Член 
6(3) и (4). 
 
1.3. Основни съображения 
 
Гарантиране на качеството на оценката за съвместимост по член 6 (3) 
 
Оценките за съвместимост на последиците от плана или проекта за съответната зона 
трябва да предшестват  неговото одобрение и да отчитат кумулативните ефекти, които 
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произтичат от комбинирането на този план или проект с други планове или проекти с 
оглед на консервационните цели на зоната. Това означава, че всички аспекти на плана или 
проекта, които могат, поотделно или в съчетание с други планове или проекти, да засегнат 
тези цели, трябва да бъдат идентифицирани в светлината на най-добрите научни познания 
в областта. 
 
Процедурите по оценката на планове или проекти, които могат да засегнат зони от Натура 
2000 трябва да гарантират пълно отчитане на всички елементи, допринасящи за целостта 
на зоната и за цялостната свързаност на мрежата, както при определянето на основните 
условия, така и през етапите, водещи до идентифицирането на потенциални въздействия, 
смекчаващи мерки и остатъчни ефекти. Те определят какво трябва да бъде компенсирано, 
както по отношение на качеството така и на количеството. 
 
Независимо дали разпоредбите на Член 6(3) са изпълнени, следвайки наличните 
процедури за оценка на въздействието върху околната среда или други специфични 
методи, трябва да се гарантира, че: 
 

−Резултатите от оценката по Член 6(3) позволяват пълното проследяване на взетите 
решения, включително избора на алтернативи и всякакви основателни причини от 
най-висок обществен интерес. 
 
−Оценката трябва да включва всички елементи, допринасящи за целостта на зоната 
и за цялостната свързаност на мрежата така както са определени в 
консервационните цели на зоната и Стандартние Формуляри с информация, и да се 
базира на най-добрите налични научни познания в областта. Необходимата 
информация трябва да бъде актуализирана и може да включва следните точки: 

 
• Структура и функция, както и съответната роля на 

екологичните характеристики на зоната 
 

• Площ, представителност и консервационен статус на 
приоритетните и неприоритетните местообитания в зоната 

 
• Размер на популациите, степен на изолираност, екотип, 

генетична банка, възрастова структура и консервационен 
статус на видовете от Приложение II от Директивата за 
Хабитатите и Приложение I от Директивата за Птиците, 
срещащи се в зоната 
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• Роля на зоната в био-географския регион и в свързаността 
(коферентността) на мрежата Натура 2000 

 
• Всякакви други екологични характеристики и функции 

идентифицирани в зоната 
 

−Тя трябва да включва обстойна идентификация на всички потенциални 
въздействия от плана или проекта, които могат да са значителни в зоната, 
отчитайки кумулативните ефекти и другите въздействия, които могат да произтекат 
в резултат на комбинираното действие на плана или проекта, предмет на оценка, и 
други планове или проекти. 
 
−Оценката по Член 6(3) прилага най-добрите налични техники и методи, за да се 
изчисли степента на ефектите от плана или проекта върху биологичната цялост на 
зоната(те), която може да бъде нарушена. 
 
−Оценката предвижда инкорпорирането на най-ефективните смекчаващи мерки в 
съответния план или проект, за да се избегнат, намалят или дори елиминират 
негативните ефекти върху зоната. 
 
−Характеристиката на биологичната цялост и оценката за въздействие трябва да се 
базира на възможно най-добрите индикатори, специфични за характеристиките на 
Натура 2000, които трябва също така да са от полза за мониторинга на 
изпълнението на плана или проекта. 

 
За да се изпълнят изискванията за оценка по Член 6(3), най-уместно би било властите по 
Натура 2000 да изготвят конкретни официални изисквания относно типа информация и 
критериите, които трябва да се следват при провеждането на оценките за съвместимост. 
Изключително препоръчително е информирането и обучението на съответните страни 
(напр. властите на различни правителствени нива, консултанти и инвеститори). 
 
1.3.1. Проучване на алтернативни решения 
 
Наред с необходимостта да се предотврати нежелано увреждане на мрежата Натура 2000, 
пълното преработване и/или оттегляне на даден предложен план или проект се разглежда 
когато са установят значителни негативни ефекти върху целостта на дадена зона. Това 
трябва да се спазва особено в случай на въздействие върху приоритетни хабитати и/или 
видове защитени по Директивата за Хабитатите или световно застрашени видове птици 
включени в Приложение I на Директивата за Птиците. Компетентните власти трябва да 
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анализират и демонстрират първо необходимостта от въпросния план или проект. Така, на 
този етап трябва да се разглежда нулев вариант. 
 
Следователно, компетентните власти трябва да проучат възможността за прибягване към 
алтернативни решения, които са по-благоприятни за целостта на въпросната зона6. Всички 
приложими алтернативи, по-специално съответното им изпълнение с оглед на 
консервационните цели на зоната от Натура 2000, целостта на зоната и нейният принос 
към цялостната свързаност на мрежата Натура 2000 трябва да бъдат анализирани. Тези 
решения би трябвало вече да са идентифицирани в рамките на първоначалната оценка 
извършена по Член 6(3). Те могат да включват алтернативни местоположения или 
маршрути, различни мащаби или дизайн, или алтернативни процеси. 
 
Съгласно принципа на субсидиарност, компетентните национални власти са тези, които 
трябва да оценят относителното въздействие от тези алтернативни решения върху 
съответната зона. Трябва да се подчертае, че референтните параметри за тези сравнения са 
свързани с аспекти, отнасящи се до консервацията и поддържането на целостта на зоната и 
на нейните екологични функции. В тази фаза други критерии за оценка, като 
икономически критерии, не могат да се разглеждат като по-значими от екологичните 
критерии. 
 
Компетентните национални власти са тези, които трябва да оценят алтернативните 
решения. Тази оценка трябва да се извършва на базата на консервационните цели на 
зоната. 
 
1.3.2. Проучване на основателни причини от най-висок обществен интерес 
 
При липсата на алтернативни решения – или при наличието на решения с дори още по-
негативни екологични ефекти върху съответната зона, по отношение на горепосочените 
консервационни цели на Директивата – компетентните власти трябва да проучат 
наличието на основателни причини от най-висок обществен интерес, включително онези 
от социален или икономически характер, които изискват изпълнението на въпросния план 
или проект. 
 
Понятието "основателна причина от най-висок обществен интерес" не е дефинирано в 
Директивата. Въпреки това, Член 6 (4) втора подточка посочва човешкото здраве, 

                                                 
6     В своето Становище по дело C-239/04, Генералният Адвокат (алинея 44) счита, че сред предварително 
избраните алтернативи " изборът не е задължително да се определя от това коя алтернатива има най-
малък неблагоприятен ефект върху съответната зона. Изборът изисква да се постигне баланс между 
негативния ефект върху целостта на SPA и съответните причини от най-висок обществен интерес." 
Бел.р. 
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обществената безопасност и ползи от съществено значение за околната среда като примери 
за такива основателни причини от най-висок обществен интерес. Що се отнася за "други 
основателни причини от най-висок обществен интерес" от социален или икономически 
характер, ясно е от самата формулировка, че само обществени интереси, независимо от 
това дали се подкрепят от публични или частни органи, могат да бъдат съпоставяни с 
консервационните цели на Директивата. Така, проекти изготвени от частни органи могат 
да се приемат само когато се обслужват и демонстрират такива обществени интереси. 
 
До момента Европейският Съд не е дал ясни индикации за интерпретацията на това 
конкретно понятие. Ето защо може да е от полза да се направи справка с други сфери от 
законодателството на Общността, където се срещат подобни понятия. 
 
Понятието „наложително изискване” бе съдадено от Съда като изключение от принципа за 
свободно движение на стоки. Сред наложителните изисквания, които могат да оправдаят 
националните мерки, ограничаващи свободата на движение, Съдът признава общественото 
здраве и опазването на околната среда, както и изпълнението на законовите цели на 
икономическата и социалната политика. 
 
В допълнение, законодателството на Общността приема и понятието "услуга от общ 
икономически интерес", появило се в Член 86(2) (ex 90(2)) от Договора, в рамките на 
изключението от правилата за конкуренцията предвидени за фирми, отговарящи за 
управлението на такива услуги. В официално изявление за услугите от общ интерес в 
Европа7, Комисията, предвид съдебната практика основана върху прецедент, даде 
следната дефиниция за услугите от общ икономически интерес: "те описват дейности от 
търговски характер, изпълняващи мисия от общ интерес, и следователно подчинени от 
Държавите Членки на специфичните задължения на обществените услуги8. Такъв 
конкретно е случаят с услугите в транспорта, енергетиката, комуникациите". 
 
Вземайки предвид структурата на клаузата, в конкретните случаи, компетентните 
национални власти трябва да дадат своето одобрение за въпросните планове и проекти при 
условие, че балансът на интересите между консервационните цели на зоната засегната от 
тези инициативи и горепосочените основателни причини натежава в полза на последните. 
Това трябва да се определи съгласно следните съображения: 
 

                                                 
7         COM (96) 443, от 11.09.1996. Бел.р. 
8        От своя страна, задълженията за обществена услуга се характеризират със спазването на някои основни 
принципи на работа, като непрекъснатост, равен достъп, универсалност и прозрачност, но могат да варират 
при отделните Държави Членки според различните ситуации като географски и технически ограничения, 
политическа и административна система, история и традиции. Бел.р. 
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a) общественият интерес трябва да е от най-висока значимост: ето защо е ясно, че 
не всеки вид обществен интерес от социален или икономически характер е 
достатъчен, особено когато се разглежда на фона на особената тежест на интересите 
защитени от Директивата (виж например 4-тото изложение "Природното 
наследство на Общността") (виж Приложение I точка 10). 
 
б) в този контекст изглежда също основателно да се предположи, че общественият 
интерес може да е от най-висока значимост само ако е дългосрочен интерес; 
краткосрочните икономически интереси или други интереси, които биха донесли 
само краткосрочни ползи за обществото не биха били достатъчни, за да натежат над 
дългосрочните консервационни интереси защитени от Директивата. 

 
Основателно е да се счита, че "основателните причини от най-висок обществен 
интерес, включително онези от социален и икономически характер" се отнасят за 
ситуации когато се доказва необходимостта от предвижданите планове или проекти: 
- в рамките на действия или политики, целящи опазването на основни ценности за 
живота на гражданите (здраве, безопасност, околна среда); 
- в рамките на фундаментални политики за Държавата и Обществото; 
- в рамките на провеждането на дейности от икономически или социален характер, 
изпълнявайки специфични задължения на обществените услуги. 
 

За да се представи на читателите по-точно обяснение на това какво може законно да се разглежда като 
потенциални основателни причини от най-висок обществен интерес, някои примери от Становища издадени 
от Комисията в рамките на Член 6(4) са извадени и съотнесени към аргументите представени от Държавите 
Членки. 
 
Пресичане на долината Пеене (Германия) от планираната магистрала A 20 (Германия) 
Магистрала A 20 е част от транс-европейската пътна мрежа. Връзка изток-запад трябва да бъде 
изградена в Mecklenburg-Western Pomerania (Меклембург – Западна Померания), за да я свърже с 
централните региони на Общността. 
Меклембург – Западна Померания  страда от изключително висока безработица. За няколко години 
процентът на безработицата е станал почти двойно по-висок от този в старите Федерални провинции. 
Брутният вътрешен продукт произвеждан в Меклембург – Западна Померания, в сравнение с процента на 
населението, е значително по-нисък от средния брутен вътрешен продукт. 
 
Проект План за развитие на пристанище Ротердам (Холандия) 
Пристанищната и индустриалната дейност в района на Ротердам е един от основните стълбове на 
холандската икономика. Пристанището на Ротердам е ключов мултифункционален възел в Мрежата TEN-
T и поради тази причина е от значение за Общността. Очакваният растеж в световния контейнеропревоз 
и химическата индустрия ще доведе до повишено търсене на пространство, на което ще трябва да бъде 
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отговорено, за да се запази конкурентната позиция на пристанище Ротердам в участъка Хамбург – Льо 
Хавр (Hamburg – Le Havre). Развитието на пристанище Ротердам повдига и въпроса с подпомагане на 
модалното изместване, по-специално по отношение на товарния транспорт. Ясно е, че преместването на 
товарния транспорт от пътната мрежа към водния транспорт ще донесе значителни ползи от гледна 
точка на намалени парникови емисии, намалено замърсяване на въздуха и по-малък брой на задръстванията. 
Тези ползи трябва да се признаят при оценяване на въпросите от обществен интерес. 
 
Разширяване на базата на Даймлер Крайслер Аероспейс Еърбъсв Хамбург – Финкенвердер  (Daimler Chrysler 
Aerospace Airbus Gmbh в Hamburg-Finkenwerder (Германия) 
От изключително значение за района на Хамбург и северна Германия, както и европейската авио 
индустрия. Проектът ще допринесе за технологичния напредък и ще подпомогне европейското 
сътрудничество в авиационния бизнес. Позитивни ефекти върху икономическото и социалното положение 
на граничните региони и положително въздействие върху конкурентоспособността на европейската 
авиационна индустрия. Значителен брой работни места за висококвалифицирани служители, необходими за 
компенсиране на значителната загуба на работни места в индустриалния сектор в региона. 
 
Високоскоростна линия (TGV East) (Франция) 
Липса на възможности за свързване на съществуващите линии. Европейският проект TGV East бе 
разгледан благосклонно в Съвета на Министрите на Европейската общност през 1990 и бе избран като 
приоритетен проект от Европейския Съвет през 1994, като се възползва от решенията на Съюза относно 
приоритета на инфраструктурните проекти. 
 
Оперативен Мастър План (“Rahmenbetriebsplan”) на каменовъглена мина Проспер Ханиел (Prosper Haniel) 
(Германия) 
Поради своите геоложки и инфраструктурни качества, каменовъглена мина Проспер Ханиел  
продължението на нейните въгледобивни дейности допринасят за постигането на основните цели на 
дългосрочната енергийна политика на Германия на федерално и регионално ниво, и по-специално 
гарантирането на доставките и поддържането на водеща позиция на европейските минни и въгледобивни 
енергийни технологии. Затварянето на мина Проспер Ханиел  би имало неприемливи преки и непреки 
икономически и социални последици на регионално ниво с пряка загуба на работни места в мините и в 
преработвателната промишленост и производствените услуги. 
 
Проект за язовир Ла Брена  II  (La Breña II) (Испания) 
Осигуряване на достатъчно вода за консумация, индустриални нужди и земеделие, която не би била налична 
при сегашното състояние на басейна на река Гуадалавир (Guadalquivir). 
 
За допълнителни примери и информация относно Становищата издавани от Комисията: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/specific_articles/art6/index_en.htm 
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1.4. Приемане на компенсаторни мерки 
 
1.4.1. Какво се има предвид под „компенсаторни мерки” и кога трябва да се разглеждат 
такива? 
 
В контекста на Член 6 от Директивата за Хабитатите, смекчаващите мерки трябва да бъдат 
ясно разграничавани от компенсаторните мерки. 
 
Терминът “компенсаторни мерки” не е дефиниран в Директивата за Хабитатите. Опитът 
навежда на следното разграничение: 
 

• смекчаващите мерки в по-широкия смисъл са онези мерки, които целят да 
минимизират, или дори да премахнат негативното въздействие върху дадена 
зона, което може да произтече в резултат на изпълнението на даден план или 
проект. Тези мерки са неделима част от спецификациите на един план или 
проект (виж точка 4.5 от брошурата "Управление на зоните от Натура 2000. 
Разпоредбите на Член 6 от Директивата за Хабитатите"), а 

 
• компенсаторните мерки в тесен смисъл: са отделно от проекта (включително 

всички свързани с него смекчаващи мерки). Те са предназначени да 
компенсират негативните ефекти от плана или проекта, така че да се 
поддържа цялостна екологична свързаност на мрежата Натура 2000. 

 
Например разширяването на подземните въгледобивни дейности на каменовъглената 
мина на места, които до момента не са експлоатирани ще доведе до мащабно свличане, 
придружено от заливане и повишаване нивата на подпочвените води, оказвайки 
значително въздействие върху всички екосистеми в региона. За да се компенсират 
негативните ефекти от проекта ще се подбере парцел земя на базата на екологичните 
критерии за създаване на неприоритетни типове местообитания (букови и дъбови гори) 
чрез повторно залесяване или трансформация/подобряване на съществуващите гори. 
Счита се също, че създаването и подобряването на алувиални гори и възстановяването 
или оптимизирането на речните корита компенсира загубата на приоритетен тип хабитат 
(Алувиални гори - Alnion glutinosoincanae) и неприоритетния тип хабитат (речни русла от 
равнинни до планински нива с плаваща растителност). Мярката ще допринесе също за 
компенсиране на негативното въздействие на проекта върху миногата Lampetra planeri. 
 
Компенсаторните мерки трябва да са допълнителни за действията, които са нормална 
практика по Директивите за Хабитатите и Птиците или задължения предвидени в 
законодателството на ЕК. Например, изпълнението на план за управление, или 
предлагането/обявяването на нова територия, която вече е инвентаризирана като 
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Територия от Значение за Общността, представляват „нормални” мерки за една Държава 
Членка. Така, компенсаторните мерки трябва да са в допълнение на 
нормалните/стандартните мерки необходими за опазването и управлението на зоните по 
Натура 2000. 
 
Друг пример за компенсация може да се даде в случая с разширяването на пристанище, 
водещо до унищожаването на място за нощувка на птици и намаляване на плитки заливни 
площи и тръстикови масиви. Пресъздаването на приливни места за почивка и на плитки 
крайбрежни зони свързани със заливни площи, както и хабитатно възстановяване на 
тръстикови масиви и влажни ливади чрез хидроинжинерна работа, екологични мерки за 
земеделското ползване на тръстиковите масиви и ливадите, както и управлението на 
ловната преса, биха компенсирали негативните въздействия причинявани от проекта. 
 
Следователно, компенсаторните мерки не са средство, което позволява изпълнението на 
планове или проекти като същевременно се избягват задълженията по Член 6. Те трябва да 
се разглеждат едва след като е установено негативно въздействие върху целостта на зоната 
по Натура 2000. По-специално, логиката и обосновката на процеса на оценка изисква ако 
се предвижда негативно въздействие да се провежда оценка на алтернативите, както и да 
се отчете интересът на плана/проекта по отношение на природните богатства на зоната. 
Щом се вземе решение да се пристъпи към изпълнение на проекта/плана, то тогава е 
уместно да се разгледат компенсаторни мерки. Този подход е потвърден и в становището 
дадено от генералния адвокат по дело C 239-/04 (алинея 35). 
 
Компенсаторните мерки представляват мерки специфични за даден проект или 
план, в допълнение към нормалните практики на изпълнение на 
„Природозащитните” Директиви. Те целят да компенсират негативното въздействие 
от даден проект и да осигурят компенсация, отговаряща точно на негативните 
ефекти върху въпросните видове или хабитати. Компенсаторните мерки са 
„последното средство”. Те се използват само когато другите предпазни мерки по 
директивата са неефективни и е решено, въпреки всичко, да се разглежда 
проект/план с негативен ефект върху зоната от Натура 2000. 
 
1.4.2. “Цялостна свързаност” на мрежата Натура 2000 
 
Изразът “цялостна свързаност” се появява в Чл. 6(4) в контекста, където се позволява 
изпълнението на даден план или проект по основателни причини от най-висок обществен 
интерес и Държавата Членка трябва да предприеме мерки, за да компенсира загубата. 
 
Появява се и в Чл. 3(1), който посочва, че Натура 2000 е “свързана европейска екологична 
мрежа от специални консервационни територии, която дава възможност на 
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съответните типове естествени местообитания и местообитания на видове да бъдат 
поддържани или, когато е необходимо, възстановявани до благоприятен консервационен 
статус в естествения им ареал”. Следователно, разглеждат се два отделни критерия – от 
една страна целевите видове и местообитания по отношение на количество и качество, а от 
друга страна ролята на зоната при гарантиране адекватното географско разпространение 
по отношение на ареала. 
 
Чл. 3(3) гласи, че “когато счетат за небходимо, Държавите Членки трябва да положат 
усилия за подобряване на екологичната свързаност на Натура 2000, чрез поддържане, а 
когато е необходимо и развитие, на характеристиките на ландшафта, които са от 
основно значение за дивата фауна и флора, както е посочено в Член 10.” 
 
Чл. 10, който разглежда по-общо политиката за развитие и планиране на земеползването, 
гласи, че 
 

“Държавите Членки трябва да положат усилия, когато счетат за необходимо,  в 
своите политики за развитие и планиране на земеползването и, по-специално, с 
оглед подобряването на екологичната свързаност на мрежата Натура 2000, за да 
се насърчат характеристиките на ландшафта, които са от основно значение за 
дивата фауна и флора. 
 
Това са характеристиките, които заради своята линейна и непрекъсната 
структура (като реки с техните брегове) или своята функция като свързващи 
звена (stepping stones) (като езерца или малки горички), са от съществено значение 
за миграцията, дисперсията и генетичния обмен на диви видове.” 

 
Думата „екологична” се използва както в Чл. 3 така и в Чл. 10, за да се обясни характерът 
на свързаността (коферентността). Очевидно е, че изразът “цялостна свързаност” в Чл. 
6(4) е използван в същия смисъл. 
 
Предвид това, ясно е, че важността на дадена зона за свързаността (коферентността) на 
мрежата е функция на консервационните цели на зоната, числеността и статуса на 
хабитатите и видовете, срещащи се в зоната, както и ролята, която зоната изпълнява при 
осигуряването на адекватно географско разпространение по отношение на ареала на 
въпросните видове и местообитания на видове. 
 
Чл. 6(4) изисква да се „опази” цялостната свързаност на Натура 2000. Така, Директивата 
предполага, че „оригиналната” мрежа е свързана. Ако се използва режимът на изключване, 
ситуацията трябва да се коригира така, че свързаността (коферентността) да е напълно 
възстановена. 
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По отношение на даден план или проект, компенсаторните мерки определени за опазване 
на цялостната свързаност на мрежата Натура 2000 ще трябва да са съобразени с 
горепосочените критерии. Това означава, че компенсацията трябва да е свързана с 
консервационните цели на зоната и с негативно повлияните хабитати и видове в 
съпоставими пропорции по отношение на численост и статус. В същото време ролята 
изпълнявана от въпросната зона по отношение на биогеографското разпространение 
трябва да бъде адекватно възстановена. 
 
На този етап би било полезно да се припомни, че по Директивата за Хабитатите изборът на 
дадена зона за Натура 2000 се основава на: 
 

• отчитането на хабитата(те) и видовете в съотношение (площ, 
популации) описано в стандартния формуляр с информация; 

 
• включването на зоната в биогеографски регион, в който се намира; 

 
• критериите за подбор определени от „Хабитатния” комитет и 

използвани от Европейския Тематичен Център за Биологично 
Разнообразие, които да насочат Комисията да задържи дадена зона в 
списъка на Общността. 

 
Компетентните власти трябва да спазват тези критерии, когато изготвят компенсаторните 
мерки за даден проект, и трябва да гарантират, че те осигуряват свойства и функции 
съпоставими с онези, които са довели до избора на оригиналната зона. 
 
„Директивата за Птиците” не предвижда биогеографски региони или подбор на ниво 
Общността. Все пак, аналогично, може да се приеме, че цялостната свързаност на 
мрежата е гарантирана ако: 
 

• компенсацията изпълнява същите цели, които са мотивирали обявяването на 
зоната в съответствие с Член 4(1) и 4(2) от Директивата за Птиците; 

 
• компенсацията изпълнява същата функция по същия миграционен път; 

 
• компенсаторната зона(и) е достъпна със сигурност за птиците, които 

обикновено се срещат в зоната засегната от проекта. 
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Например, ако една защитена зона за опазване ан птиците (SPA), която изпълнява 
специфична функция да осигурява територии за почивка за мигриращи видове птици при 
прелета им на север е негативно засегната от проект, предложените компенсаторни мерки 
трябва да са фокусирани върху специфичната функция изпълнявана от зоната. Ето защо, 
компенсирайки с мерки, които биха могли да пресъздадат необходимите условия за 
почивка на същите видове в територия извън миграционния път или в рамките на 
миграционния път, но надалеч, не би било достатъчно, за да се гарантира цялостната 
свързаност на мрежата. В този случай, компенсацията трябва да осигури подходящи места 
за почивка за целевите видове правилно разположени по миграционния път, така че да 
бъдат реалистично достъпни за птиците, които биха използвали оригиналната зона 
засегната от проекта. 
 
Ето защо, за да се гарантира цялостната свързаност на Натура 2000, 
компенсаторните мерки предложени за даден проект трябва: a) да отчитат, в 
съпоставими пропорции, негативно засегнатите хабитати и видове; б) да осигуряват 
функции, съпоставими с онези, изпълнили критериите за подбор на оригиналната 
зона, по-специално във връзка с адекватното географско разпространение. 
Следователно, не би било достатъчно ако компенсаторните мерки се отнасят за 
същия биогеографски регион в същата Държава Членка. 
 
Не е задължително разстоянието между оригиналната зона и мястото на 
компенсаторните мерки да е пречка, стига то да не повлиява функционалността на 
зоната, нейната роля в географското разпространение и причините за 
първоначалното и избиране. 
 
1.4.3. Цел и основно съдържание на компенсаторните мерки 
 
Компенсаторните мерки в тесен смисъл трябва да гарантират поддържането на приноса на 
една зона за подържане благоприятния статус на типовете природни местообитания и 
местообитанията на видове “в рамките на съответния биогеографски регион”. Накратко, 
гарантиране поддържането на цялостната свързаност на мрежата Натура 2000. Тя 
произтича от това: 
 

• че като основен принцип, една зона не трябва да е необратимо 
засегната от даден проект, преди да започне реалното прилагане на 
компенсацията. Все пак, може да има ситуации, когато няма да е 
възможно да се изпълни това условие. Например, пресъздаването на 
горски хабитат би отнело много години, за да осигури същите 
функции като оригинален такъв, който е бил негативно засегнат от 
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даден проект. Ето защо, най-добре е да се положат усилия, за да се 
гарантира, че компенсацията е налице предварително, а в случай, че 
това не е напълно постижимо, компетентните власти трябва да 
обмислят допълнителна компенсация за междинните загуби, които 
биха настъпили междувременно. 

 
• че компенсацията трябва да е допълнителна по отношение на мрежата 

Натура 2000, към която Държавата Членка трябва да е допринесла 
съгласно Директивите. 

 
Държавите Членки трябва да обърнат особено внимание в случаите, когато негативните 
ефекти от даден план или проект настъпват в редки типове естествени местообитания или 
в естествени местообитания, за които е необходим дълъг период от време да осигурят 
същата екологична функционалност. При тези обстоятелства, нулевият вариант трябва да 
бъде внимателно разгледан. 
 
Макар че обявяването на нови зони от Натура 2000 може да е част от компенсаторен пакет 
по Член 6(4), самото обявяване е недостатъчно без придружаващите мерки. 
 
По отношение на „Директивата за Птиците”, това би могло да включва, като 
компенсация, работа за подобряване биологичната стойност на дадена територия, която 
или е обявена или ще бъде обявена, така че носещият капацитет или хранителният 
потенциал да се увеличи с количество, съответстващо на загубата в зоната засегната от 
проекта. Още повече, пресъздаването на хабитат благоприятен за въпросния вид птица е 
приемливо при условие, че създадената зона е на разположение в момента когато 
засегнатата зона изгуби своята природна стойност. 
 
По отношение на „Директивата за Хабитатите”, компенсацията би могла, така също, да 
се състои в пресъздаването на съпоставим хабитат или биологичното подобрение на 
хабитат в незадоволително състояние в рамките на съществуваща обявена зона, или дори в 
добавянето към мрежата Натура 2000 на нова зона с качество сходно на оригиналната 
зона. В последния случай, може да се твърди, че като цяло проектът ще доведе до загуба за 
този тип хабитат на ниво Държава Членка. Все пак, на ниво Общността, една нова зона ще 
се възползва от защитата осигурена по Член 6, допринасайки по този начин към целите на 
Директивата. 
 
Компенсаторните мерки, подходящи или необходими за неблагоприятните ефекти върху 
зона от Натура 2000, могат да се състоят от: 
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−Възстановяване или подобряване в съществуващите зони: възстановяване на 
местообитанието, за да се гарантира поддържането на неговата консервационна 
стойност и съответствие с консервационните цели на зоната или подобряването на 
оставащия хабитат съразмерно със загубата, дължаща се на плана или проекта в 
една зона от Натура 2000; 
 
−Пресъздаване на хабитат: пресъздаване на хабитат в нова или разширена зона, 
която да бъде включена в Натура 2000; 
 
−Както е описано по-горе и във връзка с други работи, предлагане на нова зона по 
Директивите за Хабитатите и Птиците. 

 
Обхватът на компенсаторните мерки в настоящите практики в ЕС в рамките на 
Директивата за Хабитатите включва също: 
 

• Реинтродукция на видове. 
• Възстановяване и подпомагане на видове, включително подпомагане 

на видовете, с които се храни. 
• Закупуване на земя. 
• Придобиване на права. 
• Създаване на резерват (включително строги ограничения при 

земеползването). 
• Стимули за определени стопански дейности, които поддържат 

ключови екологични функции. 
• Намаляване на (други) заплахи, обикновено за видове, или чрез 

действие насочено към един източник или чрез координирани 
действия фокусирани върху всички застрашаващи фактори (например 
произтичащи от пренаселеността). 

 
По принцип, резултатът от изпълението на компенсации трябва да е налице в 
момента, когато щетата е нанесена на въпросната зона. При определени 
обстоятелства, когато това не може да бъде напълно изпълнено, ще е необходима 
извънредна компенсация за междинните загуби. 
 
Вариантът с хабитатното банкиране9 като компенсаторна мярка по Член 6(4) е с много 
ограничена стойност заради строгите критерии посочени във връзка с необходимостта от 
                                                 
9        Термин, който е сходен с термина „mitigation banking” - банкови услуги за намаляване на въздействията 
върху природата. Вторият термин възниква в Съединените щати във връзка с опазването и възстановяването 
на влажни места. Хабитатната банка представлява единица, която продава на инвеститори земя с висока 
консервационна стойност или такава с потенциал за възстановяване или създаване на ценни местообитания, 
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компенсация, за да се гарантира опазването на свързаността (коферентността) на мрежата 
(Раздел 1.4.2). 
 
Въпреки това, възможна е потенциална употреба на понятието за хабитатно банкиране в 
ограничен режим във връзка с Член 6(1). Например, когато се предвижда строителство, 
може да е уместно да се разгледат и изпълнят, в рамките на плана за управление изготвен 
за зоната или интегриран в други планове за развитие, необходимите компенсаторни 
мерки, които ще са необходими в контекста на едно такова строителство и следователно 
преди взимането на каквото и да е решение от компетентните власти. 
 
1.4.4. Какво да се включи в програмата с компенсаторни мерки? 
 
Компенсаторните мерки по Член 6(4) трябва да са съобразени с всички проблеми, 
технически и/или законови или финансови, необходими за постигане на целта 
компенсиране на негативните ефекти от даден план или проект и запазване на цялостната 
свързаност на мрежата Натура 2000. Следният списък представя преглед на проблемите, 
които трябва да се включат в програмата с компенсаторните мерки. 
 

−Стабилна координация и сътрудничество между властите по Натура 2000, 
оценяващите органи и вносителя на компенсаторната програма (т.е. вносител на 
план или проект и включените външни консултанти). 
−Ясни цели и целеви стойности според консервационните цели на зоната. 
−Анализ на техническата приложимост на мерките във връзка с техните 
консервационни цели. 
−Анализ на законовата и/или финансовата приложимост на мерките според 
необходимото време за изпълнение. 
−Обяснение на времевата рамка, в която се очаква постигането на 
консервационните цели. 
−График за изпълнение и съгласуване с графика за изпълнение на плана или 
проекта. 
−Фази за консултация и/или информиране на обществеността. 
−Специфични графици за мониторинг и отчитане на базата на индикаторите за 
напредъка съгласно консервационните цели. 
−Съответната бюджетна програма одобрена в подходящия срок, за да се гарантира 
успехът на мерките. 

 

                                                                                                                                                              
с цел компенсация на застроена или използвана по друг начин в проекти и планове земя. Дейността на 
хабитатните банки е уредена със закон в САЩ. В Европа се заговаря също за създаването на такива банки, 
например във Великобритания. На следния интернет-адрес можете да видите пример за такава банка, както и 
да научите повече за понятието: http://www.environmentbank.com/docs/Habitat-Banking-FAQs.pdf. Бел.р. 
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1.5. Критерии за изготвяне на компенсаторни мерки 
 
1.5.1. Целева компенсация 
 
Компенсаторните мерки по Директивата за Хабитатите трябва да бъдат изготвени съгласно 
референтните условия определени след характеризирането на биологичната цялост на 
зоната, която може да бъде изгубена или влошена, и според възможните значителни 
негативни ефекти, които биха останали след смекчаването. Биологичната цялост може да 
се определи като всички онези фактори, които допринасят за поддържането на 
екосистемата, включително структурните и функционалните характеристики. В рамките на 
Директивата за Хабитатите, биологичната цялост на дадена зона е свързана с 
консервационните цели, заради които зоната е обявена като част от мрежата Натура 2000. 
 
Целевата компенсация изисква да се предприеме оценка за съвместимост по Член 6(3) в 
съответствие с условията посочени в предишната глава. 
 
След като се установи биологичната цялост, която може да бъде нарушена, и реалният 
размер на увреждането, мерките в компенсаторната програма трябва да са насочени 
конкретно към тези ефекти, така че елементите на целостта, допринасящи за цялостната 
свързаност на мрежата Натура 2000, да са дългосрочно съхранени. Така, тези мерки трябва 
да са най-уместните за прогнозирания тип въздействие и трябва да са фокусирани върху 
цели, ясно свързани със засегнатите елементи от Натура 2000. Това изисква мерките да са 
ясно свързани със структурните и функционалните аспекти на целостта на зоната, както и 
свързаните с нея типове местообитания и популации на видове, които са засегнати. 
 
Това налага компенсаторната програма непременно да се състои от екологични мерки, 
например под формата на възстановяване или подобряване на хабитати, подпомагане на 
популации и/или всякакви други действия, които могат да са подходящи за целта. Ето 
защо, плащания към специални фондове, независимо дали са насочени към 
природозащитни проекти, не са подходящи по Директивата за Хабитатите. Допълнително, 
всяка вторична или непряка мярка, която може да бъде предложена за подобряване 
изпълнението на основните мерки или резултата от компенсаторната схема, трябва да има 
ясна връзка с целите на компенсаторната схема. 
 
Като пример, при подготовката на компенсацията трябва да се определят ясни цели: 
 

• Определяне на общия брой засегнати видове 
• Определяне на основните засегнати видове и широкото съотношение 

на общите популации, в които се срещат; 
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• Определяне на основната функция(и) на хабитатите, която ще бъде 
неблагоприятно засегната, от която зависят видовете за напр. хранене, 
нощувка и др.; 

• Определяне на вероятните популации на видове и функции на 
хабитати в благоприятен консервационен статус; 

• Определяне на мерките необходими за компенсиране щетите върху 
засегнатите видове и хабитатни функции, така че да се възстановят до 
състояние, което отразява благоприятния консервационен статус на 
засегнатата територия. 

 
Всяко съмнение относно точния характер и/или мащаб на неблагоприятните ефекти трябва 
да бъде внимателно тествано. Когато е необходимо, трябва да се използва принципа на 
предпазливостта, а оценката на неблагоприятния ефект да се основава на възможно най-
лошия сценарий. 
 
1.5.2. Ефективна компенсация 
 
Приложимостта и ефективността на компенсаторните мерки са от критично важно 
значение за администрирането на Член 6(4) от Директивата за Хабитатите в съответствие с 
принципа на предпазливостта и добрата практика. При осигуряване на ефективност, 
техническата приложимост трябва да върви ръка за ръка с подходящ мащаб, график и 
местоположение на компенсаторните мерки. 
 
Компенсаторните мерки трябва да са приложими и действащи при възстановяването на 
екологичните условия необходими за гарантиране на цялостната свързаност на мрежата 
Натура 2000 (т.е. нарушената екологична структура и функции и съответните хабитати и 
видове). Предвиденият период и всякакви действия по подръжка необходими за 
подобряване на изпълнението трябва да са известни и/или предвидени от самото начало с 
оглед на изпълнението на мерките. То трябва да се базира на най-добрите научни 
познания, допълнени от конкретни проучвания за точното местонахождение, където ще се 
изпълняват компенсаторните мерки. Мерките, за които няма логична гаранция за успех не 
трябва да се разглеждат по Член 6(4), а вероятният успех на компенсаторната схема трябва 
да повлияе окончателното одобрение на плана или проекта съгласно принципа на 
предпазливостта. В допълнение, когато се решава между различните възможности за 
компенсация, трябва да бъде избран най-ефективният вариант, който дава най-много 
шансове за успех. 
 
Програмата с компенсаторните мерки трябва да включва подробен мониторинг по време 
на изпълнението, за да се гарантира ефективност в дългосрочен план. Попадайки в 
рамките на мрежа Натура 2000, този мониторинг трябва да бъде съгласуван с, и 
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евентуално интегриран в, предвидения по Член 11 от Директивата за Хабитатите 
мониторинг. 
 
Мерките, показващи на практика ниско ниво на ефективност в приноса към целите трябва 
да бъдат съответно променени. 
 
1.5.3. Техническа приложимост 
 
Доколкото е известно, много малко вероятно е екологичната структура и функция, както и 
съответните хабитати и популации на видове да бъдат възстановени до статуса, който са 
имали преди увреждането от даден план или проект. За да се преодолеят присъщите 
трудности пред пълния успех на възстановяването на екологичните условия, трябва да се 
изготвят компенсаторни мерки: 
 

−Следвайки научните критерии и оценка съгласно най-добрите научни познания, 
 
−и отчитайки специфичните изисквания на екологичните характеристики, които 
трябва да бъдат възстановени (напр. почва, влажност, изложение, генетична банка, 
съществуващи заплахи и други условия от критично значение за успеха на 
възстановяването). 

 
Критичните аспекти на техническата приложимост ще определят пригодността на мястото 
за компенсаторните мерки (пространствена приложимост), подходящото време и 
необходимия мащаб. 
 
В допълнение, изборът на конкретни мерки и тяхната същност трябва да е съобразен със 
съществуващите насоки за всяка конкретна практика, създаване на хабитат, 
възстановяване на хабитат, подпомагане на популация, реинтродукция на вид, или 
всякаква друга мярка разглеждана в компенсаторната програма. 
 
1.5.4. Мащаб на компенсацията 
 
Мащабът необходим, за да бъдат ефективни компенсаторните мерки, е пряко свързан с 
количествените и качествените аспекти присъщи за елементите на целостта (т.е. 
включително структурата и функционалността и тяхната роля в цялостната свързаност на 
мрежата Натура 2000), които могат да бъдат нарушени, както и с очакваната ефективност 
на мерките. 
 
Следователно, съотношението на компенсацията най-добре се определя на принципа 
„случай по случай” (всеки случай по отделно) и трябва първо да се определи в светлината 
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на информацията ползвана при проверката по Член 6(3) и да гарантира минимума от 
изисквания, за да постигне екологичната функционалност. След това съотношението може 
да се преизчисли според резултатите наблюдавани при мониторинга на ефективността, а 
окончателното решение за пропорциите на компенсацията трябва да се обоснове. 
 
Общопризнато е, че съотношението по принцип трябва да е доста над 1:1. Така, 
компенсаторни съотношения от 1:1 или по-ниски трябва да се разглеждат само когато се 
докаже, че с такъв мащаб мерките ще са 100% ефективни при възстановяване на структура 
и функционалност в кратък период от време (например без да се компрометира опазването 
на хабитатите или популациите на ключови видове, които могат да бъдат засегнати от 
плана или проекта). 
 
1.5.5. Местоположение на компенсаторните мерки 
 
Компенсаторните мерки трябва да са с такова местоположение, че да постигнат най-
високата ефективност при поддържане на цялостната свързаност на мрежата Натура 2000. 
Това предполага набор от предпоставки, които всяка компенсаторна мярка трябва да е 
изпълнила: 
 

−Територията избрана за компенсация трябва да е в същия биогеографски регион 
(за зони обявени по Директивата за Хабитатите) или в същия ареал, миграционен 
път или зимовище за видовете птици (т.е. зоните обявени по Директивата за 
Птиците) в съответната Държава Членка. Освен това, територията трябва да 
осигурява функции съпоставими с онези, които са изпълнили критериите за подбор 
на оригиналната зона, по-специално във връзка с адекватното географско 
разпространение. 
−Територията избрана за компенсация трябва да има или трябва да може да развие 
специфичните характеристики свързани с екологичната структура и функции, и 
изисквани от хабитатите и популациите на видовете. Това е свързано с качествени 
аспекти като уникалността на увредените характеристики и изисква разглеждането 
на местните екологични условия. 
−Компенсаторните мерки трябва да не застрашават опазването на целостта на друга 
зона от Натура 2000, допринасяща за цялостната свързаност на мрежата. Когато се 
изпълняват в съществуващи зони от Натура 2000, мерките трябва да съответстват на 
консервационните цели на зоните и не трябва да се разбират като средство за 
провеждане на цялостното управление необходимо за зоните. 

 
Освен това, общоприето е местните условия необходими за възстановяване на 
екологичните характеристики да са възможно най-близо до територията засегната от плана 
или проекта. Ето защо, локализирането на компенсацията в или близо до съответната зона 
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от Натура 2000 на място, показващо подходящи условия за успешното реализиране на 
мерките, е най-предпочитаният вариант. Все пак това не винаги е възможно и е 
необходимо да се определи набор от приоритети, който да се прилага когато се търсят 
места, отговарящи на изискванията на Директивата за Хабитатите: 
 

1) Компенсация в зона от Натура 2000 при условие, че необходимите елементи за 
гарантиране на екологична свързаност и функционалност са налице в зоната. 
 
2) Компенсация извън съответната зона от Натура 2000, но в обща топографска или 
ландшафтна част, при условие, че е възможен същият принос към екологичната 
структура и/или функцията. Новото място може да е друга зона обявена по Натура 
2000 или необявена територия. Във втория случай, самата територия трябва да бъде 
обявена за зона от Натура 2000 и да отговаря на всички изисквания на 
„природозащитните” директиви. 
 
3) Компенсация извън зоната от Натура 2000, в различна топографска или 
ландшафтна част. Новото място може да е друга зона обявена по Натура 2000. Ако 
компенсацията се извършва в необявена територия, самата територия трябва да 
бъде обявена за зона от Натура 2000 и да отговаря на всички изисквания на 
„природозащитните” директиви. 

 
Обявяването на нови зони като част от компенсаторните мерки трябва да бъде представяно 
пред Комисията преди тяхното изпълнение и преди изпълнението на проекта, но след 
одобрението му. Обявяването на нови зони трябва да бъде представяно на Комисията чрез 
установените канали и процедури както при процеса на приемане на списъците със 
защитени зони за опазване на местообитанията ( SCI) и обявяването на защитени зони за 
опазване на птиците (SPA) (нищо ново). 
 
Държавите Членки трябва да гарантират най-добро сътрудничество и координация когато 
се определя мястото на компенсаторните мерки в рамките на трансгранични проекти. 
 
1.5.6. Определяне на времето за компансация 
 
Определянето на времето за компенсаторните мерки изисква подход от типа „случай по 
случай”, където определеният график трябва да гарантира непрекъснатостта на 
екологичните процеси от съществено значение за поддържане на биологичната структура 
и функциите, които допринасят за цялостната свързаност на мрежата Натура 2000. Това 
изисква тясна координация между изпълнението на плана или проекта и реализирането на 
мерките, и зависи от фактори като времето необходимо на хабитатите да се развият и/или 
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на популациите на видовете да се възстановят или установят в дадена територия. Освен 
това трябва да се вземат предвид и други фактори и процеси: 
 

−Една зона не трябва да е необратимо засегната преди прилагане на компенсацията. 
−Резултатът от компенсацията трябва да е налице в момента, в който се случва 
увреждането в съответната зона. При определени обстоятелства, когато това не 
може да бъде напълно постигнато, за междинните загуби ще е необходима 
извънредна компенсация. 
−Забавяния между прилагането на мярката и ефекта от нея са допустими само 
когато се установи, че не биха компрометирали целта за „никакви чисти загуби” по 
отношение на цялостната свързаност на мрежата Натура 2000. 
− Забавяния между прилагането на мярката и ефекта не трябва да се позволяват ако 
например водят до загуби на популации за който и да е вид защитен в зоната 
съгласно Анекс II от Директива 92/43/EEC или Анекс I от Директива 79/409/EEC, 
изискващи особено внимание, когато става въпрос за приоритетни видове. 
−Компенсаторните мерки могат да се намалят по отношение на тяхното 
времетраене в зависимост от това дали значителните негативни ефекти биха могли 
да възникнат в краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план. 

 
Може да е препоръчително да се прилагат специфични мерки за компенсиране на 
междиннните загуби, които биха се случили докато не се изпълнят консервационните 
цели. Всички необходими условия, технически, законови или финансови, нужни за 
изпълнението на компенсаторните мерки трябва да бъдат изпълнени преди да започне 
изпълнението на плана или проекта, така че да се предотврати всяко непредвидено 
забавяне, което може да възпрепятства ефективността на мерките. 
 
1.5.7. Дългосрочно изпълнение 
 
Компенсаторните мерки изискват солидна законова и финансова база за дългосрочно 
изпълнение, както и за тяхното опазване, мониторин и поддържане, да бъде предварително 
осигурена преди въздействието върху хабитатите и/или видовете. Това може да включва: 
 

−Прилагане на временна защита, дори и статутът на защитена зона да е придобит 
по-късно. 
 
−Създаване на инструменти за задължително прилагане на национално ниво, 
целящи да гарантират пълното изпълнение и ефективност на компенсацията 
(например свързани с отговорностите по директивата за ОВОС, ако е възможно, или 
с Директивата за Европейска Отговорност, когато такава е влязла в сила; 
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субсидиране на план или проект съгласно съответните разпоредби за изпълнение на 
компенсаторни мерки). 
 
−Създаването на необходимите законови средства в случай на закупуване на земя 
или права се счита за съществено важно за ефективното изпълнение на мерките 
съгласно добрите практики (например характерни процедури за задължително 
закупуване с оглед на природозащитата). 
 
−Създаване на програми за мониторинг за цялата продължителност на проекта, 
включващи цели, отговорни органи и ресурсни нужди, индикатори и изисквания за 
отчитането пред Комисията. Това може най-добре да се извърши от независими 
органи, специално сформирани за тази цел и в тясно сътрудничество и координация 
с властите по Натура 2000. 

 
1.6. Кой покрива разходите по компенсаторните мерки? 
 
Изглежда логично, съгласно принципа „който чупи – купи”, вносителят на проекта да 
покрива разходите по компенсаторните мерки. Той може да ги включи в общия бюджет 
представен на публичните власти в случай на съфинансиране. В тази връзка, европейските 
фондове биха могли, например, да съфинансират компенсаторните мерки за транспортна 
инфраструктура по TEN (Транс-Европейска Мрежа). По-специално, финансово 
подпомагане от Европейския Фонд за Регионално Развитие (ERDF) е възможно за 
компенсаторни мерки свързани с проектите, които се финансират с този фонд, и при 
условие, че се отпуска съгласно целите, правилата и процедурите, отнасящи се за този 
фонд. 
 
Субсидия отпусната от публична власт за мерки предприети за компенсиране на щета 
нанесена върху зона от Натура 2000 може да се разглежда като Държавна Помощ (по 
смисъла на Чл. 87 (ex 92) от Договора), ако се отпуска за предприятие в зона от Натура 
2000, обявена преди или след старта на предприятието. Все пак, в случай на предприятие, 
действащо като контрактор за дадена публична власт за изграждане на инфраструктура, 
субсидията не би се разглеждала като държавна помощ щом се отпуска в замяна на 
провеждане на строителни работи. 
 
Държавата Членка е длъжна да осигури компенсаторни мерки от влизането в сила 
на Член 6. Тяхното финансиране може да попада в нейната компетенция. 
 
1.7. Информация до Комисията за компенсаторните мерки 
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Компетентните национални власти трябва да информират Комисията за приетите 
компенсаторни мерки. Въпросното условие не уточнява нито формата нито целта на тази 
комуникация. Все пак, за да улеснят процеса, службите на Комисията са подготвили 
стандартен формат10

 за предоставяне на информация на Комисията съгласно разпоредбите 
на Член 6(4). При всички случаи, не е работа на Комисията да предлага компенсаторни 
мерки или да ги обосновава научно. 
 
Информацията трябва да даде възможност на Комисията да разбере начина, по който се 
преследват консервационните цели на въпросната зона в конкретния случай. Макар че 
националните власти са изрично задължени да съобщават само приетите компенсаторни 
мерки, може да е необходимо и да се съобщават определени елементи свързани с 
проучваните алтернативни решения и с основателните причини от най-висок обществен 
интерес, които са наложили изпълнението на плана или проекта, дотолкова, доколкото 
тези елементи за повлияли върху избора на компенсаторни мерки. 
 
Информацията относно компенсаторните мерки трябва да даде възможност на 
Комисията да разбере начина, по който се преследват консервационните цели на 
въпросната зона в конкретния случай. Все пак, не е работа на Комисията да 
предлага компенсаторни мерки. 
 
Кога в процеса на планиране Комисията трябва да бъде информирана за 
компенсаторните мерки и кой отговаря за тази информация? 
 
За да може Комисията да поиска допълнителна информация за предприетите мерки или да 
предприеме действия в случай, че намира законовите изисквания на директивата 
неправилно прилагани, компенсаторните мерки трябва да бъдат представяни на Комисията 
преди да се изпълнят и преди изпълнението на съответния план или проект, но след 
неговото одобрение. Ето защо е препоръчително компенсаторните мерки да се представят 
на Комисията веднага щом се приемат в процеса на планиране, за да се даде възможност 
на Комисията, в рамките на нейната компетенция като отговорна страна по договора, да 
прецени дали условията на Директивата се прилагат правилно. 
 
Като органи отговорни за опазване на цялостната свързаност, и за актуализиране на 
информацията относно, мрежата Натура 2000, властите отговорни за Натура 2000 във 
всяка Държава Членка трябва да изпълняват важна роля в този процес, а информацията да 
се предоставя чрез националната власт чрез Постоянните Представителства на всяка 
Държава Членка както при процеса за приемане на списъците със зоните. 
 

                                                 
10       Този формат е представен в Анекс IV към настоящия документ. Бел.р. 
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1.8. Какво се случва със зони, съдържащи приоритетни хабитати и/или видове? 
 
Втората подточка на Член 6(4) предвижда специално процедиране винаги когато планът 
или проектът касае зона, съдържаща приоритетни хабитати и/или видове, и може да 
засегне тези приоритетни хабитати и/или видове. Реализирането на планове или проекти, 
които могат негативно да повлияят тези зони може да бъде обосновано само ако 
възникналите основателни причини от най-висок обществен интерес се отнасят за 
човешкото здраве или обществената безопасност или изключителни ползи за околната 
среда, или ако, преди да се даде одобрение на плана или проекта, Комисията излезе със 
становище за предвижданата инициатива. 
 
С други думи, щетите върху зоните ще се приемат само когато специфичните основателни 
причини посочени по-горе са налице или след допълнителната процедурна предпазна 
мярка с независима оценка от Комисията. 
Това условие повдига множество въпроси, отнасящи се до: 
 

• идентифицирането на въпросните зони; 
 

• интерпретацията на понятията човешко здраве, обществена 
безопасност и изключителни ползи за околната среда; 

 
• процедурата за приемането на становището на Комисията и 

последиците от това становище. 
 
1.8.1. Въпросните зони 
 
Член 6(4), втора подточка, се прилага когато изпълнението на плана или проекта може да 
засегне зона, съдържаща приоритетни хабитати и/или видове. В тази връзка е нормално да 
се счита, че план или проект: 
 
a) не засягащ по никакъв начин приоритетн хабитат/вид, или 
 
b) засягащ хабитат/вид, който не е взет предвид при избора на дадена зона (“незначително 
присъствие” в Стандартните Формуляри с информация) 
 
не трябва de facto да означава, че дадената зона трябва да е предмет на тази втора 
подточка. 
 
Тъй като Директивата за птиците не класифицира никакви видове като приоритетни, 
компенсаторните мерки, целящи да компенсират ефектите върху популациите на птици в 
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защитените зони за опазване на птиците (SPAs), никога не биха изисквали становище на 
Комисията. 
 
Чл. 6(4), втора подточка, може да се разбира като отнасящ се до всички зони, 
съдържащи приоритетни хабитати и/или видове, когато тези хабитати или видове са 
засегнати. 
 
1.8.2. Понятията "човешко здраве", "обществена безопасност" и "изключителни ползи за 
околната среда" 
 
Човешкото здраве, обществената безопасност и изключителните ползи за околната среда 
представляват най-важните основателни причини от най-висок обществен интерес. Все 
пак, както понятието „основателни причини от най-висок обществен интерес”, тези три 
категории не са изрично дефинирани. 
 
Законодателството на Общността разглежда причините свързани с общественото здраве и 
обществената безопасност като причини, които могат да оправдаят приемането на 
рестриктивни национални мерки по отношение на свободното движение на стоки, 
работници, услуги, както и правото на свободен избор на местоживеене. Освен това, 
опазването на здравето на хората е една от фундаменталните цели на политиката на 
Общността в сферата на околната среда. По същата причина, изключителните ползи за 
околната среда представляват категория, която трябва да бъде включена в горепосочените 
фундаментални цели на политиката за околната среда. 
 
В рамките на принципа на субсидиарност, компетентните национални власти са тези, 
които трябва да проверят дали ситуацията е такава. Разбира се всяка ситуация от този тип 
може да бъде проверена от Комисията в рамките на нейните дейности за контролиране 
правилното прилагане на законодателството на Общността. 
 
Що се отнася до понятието „обществена безопасност”, добре е да се направи препратка 
към решението на Съда от 28 февруари 1991 по Дело C-57/89, Комисията срещу Германия 
("Лейбухт Дайкс"). Това решение предшестваше приемането на Директива 92/43/EEC и 
съответно Член 6. Въпреки това, решението има правно значение, най-малко защото 
подходът на Съда повлия изготвянето на Член 6. Под въпрос бяха строителните работи за 
укрепване на дигите на Северно Море при залива Лейбухт. Тези работи включваха 
намаляване площта на една защитена зона за птиците (SPA). Като общовалиден принцип, 
Съдът се произнесе, че основанията, оправдаващи едно такова намаляване трябва да 
отговарят на общ интерес, който е над общия интерес представляван от екологичната цел 
на директивата. В този конкретен случай, Съдът потвърди, че опасността от наводнение и 
опазването на брега представляват достатъчно сериозни причини, оправдаващи 
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строителните работи по дигите и укрепването на крайбрежните структури, стига тези 
мерки да са ограничени до абсолютен минимум. 
 
Националните власти могат да одобрят изпълнението на плана или проекта само ако 
се представи доказателство за наличието на горепосочените причини от най-висок 
обществен интерес, както и в границите, в които изпълнението на въпросния план 
или проект е доказано като необходимо за задоволяване на въпросния обществен 
интерес. 
 
1.8.3. Приемането на становището на Комисията – неговите последици 
 
Както бе потвърдено от Решението на Съда от 14 септември 2006 по дело C-244/05, 
Комисията ще представя становище по Член 6(4) само когато това касае зони, които са 
включени в списъка със зони избрани като територии от значение за Общността (SCI). 
 
В случай на основателни причини от най-висок обществен интерес различни от човешкото 
здраве, безопасност и ползи за околната среда, е необходимо предварително становище на 
Комисията. Член 6(4), втора подточка, не посочва конкретна процедура или специфично 
съдържание на едно такова становище11. Ето защо трябва отново да се разгледа 
финансовата ситуация и целите преследвани от въпросното условие. Становището трябва 
да включва оценката на екологичните характеристики, които могат да бъдат засегнати от 
плана или проекта, релевантността на възникналите основателни причини и баланса на 
тези два противоречащи си интереса, както и оценяване на компенсаторните мерки. Тази 
оценка включва както научна така и икономическа преценка, а също и проучване на 
необходимостта и пропорционалността на реализирането на плана или проекта по 
отношение на възникналите основателни причини. 
 
По своята същност, становището не е акт със задължителни правни последици. 
Националните власти могат да не се съобразят с него и да решат да изпълнят плана или 
проекта, дори и становището да е отрицателно. Все пак в такъв случай е нормално да се 
очаква решението да отрази аргументите на Комисията и да обясни защо нейното 
становище не е взето предвид. Във всички случаи Комисията може да прецени дали 
изпълнението на плана или проекта е в съответствие с изискванията на законодателството 
на Общността и, ако е необходимо, да заведе съответните съдебни действия. Макар че 
Директивата не включва никакъв конкретен краен срок относно приемането на 
становището на Комисията, службите на Комисията ще положат всички необходими 

                                                 
11    Съответният стандартен формат (Анекс IV) покрива също и искането за Становище на Комисията 
съгласно разпоредбите на Чл. 6(4)2. Бел.р. 
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усилия за провеждане на оценките и извличане на съответните заключения възможно най-
бързо. 
 
Комисията, при представянето на своето становище, трябва да провери баланса 
между засегнатите екологични характеристики и възникналите основателни 
причини, и да оцени компенсаторните мерки. Становището няма задължителен 
характер, но в случай на несъответствие със законодателството на Общността могат 
да се предприемат съдебни действия. 
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АНЕКС 
 

Формуляр за подаване на информация до Европейската Комисия 
съгласно Чл. 6(4) 

 
 
Държава Членка:                                                                    Дата: 
 
 

Информация до Европейската Комисия 
съгласно Член 6 на Директивата за Хабитатите 

(Директива 92/43/EEC) 
 
 
 
Документация изпратена за/             � информация/                                     � становище/ 
 
                                                               (чл. 6(4).1)                                           (чл. 6(4).2) 
 
 
Компетентен национален орган: 
 
 
 
Адрес: 
 
 
 
Лице за контакти: 
 
 
 
Тел., факс, ел.пощa 
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1. ПЛАН ИЛИ ПРОЕКТ 
 
 
Име и код на засегнатата зона от НАТУРА 2000: 
 
 
Тази зона е: 
 
 
�  SPA по Директивата за Птиците          � предложена SCI по Директивата за Хабитатите 
 
�  съдържаща приоритетен хабитат/вид 
 
 
 
 
Резюме на плана или проекта, оказващ въздействие върху зоната: 
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2. НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ 
 
 
Резюме на оценката на негативните ефекти върху зоната: 
 
 
N.B.: това резюме трябва да е фокусирано върху очаквания неблагоприятен ефект върху 
хабитатите и видовете, заради които зоната е предложена за мрежата НАТУРА 2000, да 
включва подходящи карти и да описва вече избраните смекчаващи мерки. 
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3. АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ 
 
Резюме на алтернативните решения проучвани от Държавата Членка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Причини, поради които компетентните национални власти са направили заключение, че 
липсват алтернативни решения 
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4. ОСНОВАТЕЛНИ ПРИЧИНИ 
 
 
Причина въпреки всичко планът или проектът да бъде изпълнен: 
 
� основателни причини от най-висок обществен интерес, включително онези от социален 
или икономически характер (при липсата на приоритетни хабитати/видове) 
 
� човешкото здраве 
 
� обществената безопасност 
 
� изключителни ползи за околната среда 
 
� други основателни причини от най-висок обществен интерес 
 
 
 
 
 
Кратко описание на причината: 
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5. КОМПЕНСАТОРНИ МЕРКИ 
 
Предвиждани компенсаторни мерки и график за изпълнението им: 
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