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Изисквания към Република България като
страна членка на ЕС
Едно от изискванията към Република България в
присъединителния
процес
на
страната
към
Eвропейския съюз беше изготвянето и приемането на
списъци за установяване и поддържане в страната на
екологична мрежа от защитени зони, съвместими по
предназначение и структура с единиците на
Европейската екологична мрежа Натура 2000.
Това се осигурява чрез създаване на Национална
екологична мрежа, чиито цели и процедури се
определят с Закона за биологичното разнообразие.

СХЕМА НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ИЗБОР НА ЗОНИТЕ ПО НАТУРА 2000
Директива
за птиците
Местообитания
на видове
от Приложение 1

Специално
защитени
Зони
(SPA)

Местообитания
на мигриращи видове
(особено влажни зони)

Директива за
местообитанията
Местообитания
от Приложение 1
Местообитания
на видове
от Приложение

Национален
списък
от места
предложени
за обекти от
значение за
Общността
(pSCI)

НАТУРА
2000
Обекти от
значение
за
Общността
(SCI)

Зони под
Специална
Защита
(SAC)

Национална екологична мрежа
Държавата изгражда Национална
екологична мрежа, включваща:
1. Защитени зони, в които могат да
участват защитени територии;
2. Защитени територии, които не
попадат в защитените зони;
Защитени зони се обявяват за:
1. Опазване на типовете природни
местообитания, посочени в
приложение № 1;
2. Опазване на местообитания на видовете
растения и животни (без птици),
посочени в приложение № 2;
3. Опазване на местообитания на видовете
птици, посочени в приложение № 2;
4. Опазване на територии, в които по време
на размножаване, линеене,
зимуване или миграция се струпват
значителни количества птици от
видове, извън тези, посочени в
приложение № 2.

Цели на националната екологична мрежа
Натура 2000
1. Дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и
ландшафтното разнообразие;
2. Осигуряването на достатъчни по площ и качество места за
размножаване, хранене и почивка, включително при
миграция, линеене и зимуване на дивите животни;
3. Създаването на условия за генетичен обмен между
разделени популации и видове;
4. Участието на Република България в европейските и
световните екологични мрежи;
5. Ограничаване на негативното антропогенно въздействие
върху защитени територии.

Биогеографски райони
в Европа, съгласно
ETC/ BNP

Биогеографско райониране съгласно ETC/ BNP
версия, 2002

Приложение 1 на ЗБР
88

типа природни
местообитания

 11 крайбрежни и халофитни
местообитания;
 6 типа дюни (крайбрежни и
континентални);
 6 типа сладководни местообитания;
 10 типа умереноконтинентални
ерикоидни храсталаци;
 18 типа естествени и
полуестествени тревни формации;
 4 типа преовлажнени тресавища и
мочурища;
 7 типа скални местообитания и
пещери;
 26 типа гори.

Приложение 2 и 2а на ЗБР

 46 вида бозайници
 334 вида птици
 7 вида влечуги
 9 вида земноводни
 7 вида влечуги
 21 вида риби
 8 вида безгръбначни
 102 вида растения

Референтни списъци на целевите за Натура 2000
видове и местообитания в България
По Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна
Типове природни местообитания от Приложение 1 на Дир. 92/43/ЕИО
(Приложение 1 на ЗБР) :

 88 Типа общо

 26 Приоритетни

Видове от Приложение 2 на Дир. 92/43/ЕИО (Приложение 2 на ЗБР):
Бозайници:

 25 (28) Вида общо

 3 Приоритетни

Земноводни и влечуги:

 10 (13) Вида общо

 (2) Приоритетни

 25 (28) Вида общо

 (1) Приоритетни

 36 (40) Вида общо

 6 (7) Приоритетни

 20 (25) Вида общо

 1 (3) Приоритетни

Риби:
Безгръбначни:
Растения:

Защитени зони
• Към момента, с решения на Министерски
съвет са приети:
• 114 защитени зони за опазване на дивите
птици, покриващи 20,3% от територията на
България и
• 228 защитени зони за опазване на
местообитанията, покриващи 29,5% от
територията на България.
• Общо в България към момента са приети от
Министерски съвет 332 защитените зони от
Натура 2000 покриващи общо 33,89 % от
територията на страната.

Защитени територии
съгласно Закона за защитените територии
Категория

Общ брой

Площ в хектари

Резервати

55

76 979

Поддържани резервати

35

4 517

Национални паркове

3

150 362

Природни паркове

11

256 455

Природни
забележителности
Защитени местности

346

16 737

492

73 434

Общо

942

578 484

Изграждане на мрежата от защитени зони за
птиците
Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици.
114 защитени зони за опазване на дивите птици,
покриващи 20,3% от територията на България

Изграждане на мрежата от защитени зони за
хабитатите

Директива 43/1992г. За опазване на
природните местообитания и на дивата
флора и фауна.
228 защитени зони за опазване на
местообитанията, покриващи 29,5% от
територията на България.

Процедура по обявяването на ЗЗ

Решението на МС и списъкът на ЗЗ се обнародват в
ДВ (чл
чл..10,
10, ал.
ал.4 от ЗБР)
ЗБР).
Обявяването на защитените зони за птиците може да
започне след обнародването на списъка за птиците в
ДВ.
ДВ.
Обявяването на защитените зони за хабитатите може
да започне след разглеждането и одобряването им от
Европейската комисия на организирани за целта
биогеографски семинари.
семинари.

След обнародване на списъка на
Защитените зони в държавен вестник
МОСВ изработва проект на заповед за обявяване на всяка ЗЗ
и съобщава на обществеността за изработения проект на
заповед с обявление, публикувано най-малко в един
ежедневник и на Интернет страницата му, където се
публикува и пълния текст.
Пълният текст на проекта на заповед се оставя на
разположение и в административните сгради на РИОСВ, в
чийто териториален обхват попада защитената зона
зона..
В едномесечен срок от обявлението, заинтересованите лица
могат да представят на министъра на ОСВ мотивирани
писмени становища, възражения и предложения по
проекта на заповед само относно забраните или
ограниченията..
ограниченията
Министърът на ОСВ взема окончателно решение по
постъпилите становища, възражения или предложения и
издава заповед за обявяване на съответната ЗЗ.
ЗЗ.
Заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване
обжалване..

НАТУРА 2000 в Горите
75 %
от типовете природни
местообитания включени в
приложение I на ЗБР
ще бъдат съхранени в защитени
зони разположени в горски
територии

Природни местообитания в горски
територии
 12 типа местообитания,
които се срещат в
горския фонд
 22 типа местообитания,
които имат
представителни и
съхранени образци в
горския фонд
 42 типа местообитания
които, се срещат
преобладаващо или
само в горския фонд

Кои са тези 42?
8 типа храсталачни съобщества
Включително тези на калуна и пирен в Странджа, планински и
високопланински съобщества на различни видове боровинки,
мечо грозде,сибирска и миризлива смрика, емпетрум, връшняк,
зановец и различни жълтуги, клекови храсталаци, хвойнови
съобщества в предпланините върху варовик, съобщества на
лапландска върба, айтоско клинавче, храстовиден очеболец,
червена смрика и др.

Кои са тези 42?
8 типа тревни, торфищни и скални местообитания
вкл., отворени пионерни съобщества върху плитки
варовикови почви, ксеротермни тревни съобщества,
ливади с молиния, хидрофилни съобщества от високи
треви,торфени блата, силикатни и варовикови сипеи и
хазмофиитна растителност върху варовикови и силикатни
склонове.

Кои са тези 26?
Всички букови гори :
9110 Букови гори от типа LuzuloFagetum
9130 Букови гори от типа AsperuloFagetum
9150 Термофилни букови гори
(Cephalanthero-Fagion)
91W0 Мизийски букови гори

91S0 Западнопонтийски букови гори

Кои са тези 26?
Всички чисти и
смесени с
преобладание на
смърч насаждения
9410 Ацидофилни гори от
Picea в планинския до
алпийския пояс (VaccinioPiceetea)
91D0 Мочурни гори

Кои са тези 26?
Всички чисти и
смесени с
преобладание на
бял бор насаждения
91CA Рило-Родопски и
Старопланински бялборови
гори
91D0 Мочурни гори

Кои са тези 26?
Всички чисти и
смесени с
преобладание на
черен бор
насаждения
9530 Субсредиземноморски
борови гори с ендемични
подвидове черен бор

Кои са тези 26?
Всички чисти и
смесени елови
насаждения
91BA Мизийски гори от
обикновена ела
9270 Гръцки букови гори с Abies
borisii-regis

Кои са тези 26?
Всички мурови
насаждения
95A0 Гори на бяла и черна мура

Кои са тези 26?
Всички крайречни гори
91E0 Алувиални гори с Alnus
glutinosa и Fraxinus excelsior (AlnoPandion, Alnion incanae, Salicion
albae)
91F0 Крайречни смесени гори от
Quercus robur, Ulmus laevis и
Fraxinus excelsior или Fraxinus
angustifolia покрай големи реки
(Ulmenion minoris)
92А0 Крайречни галерии от Salix
alba и Populus alba
92С0 Гори от Platanus orientalis

Кои са тези 26?
Всички гори на
космат дъб
91Н0 Панонски гори с
Quercus pubescens
91AA Източни гори от космат
дъб

Кои са тези 26?
Всички чисти или
смесени гори на
зимния дъб и габъра
9170 Дъбово-габърови гори
от типа Galio-Carpinetum
91G0 Панонски гори с
Quercus petraea и Carpinus
betulus
91М0 Балкано-панонски
церово-горунови гори

Кои са тези 26?
Всички чисти или
смесени липови гори
9180 Смесени гори от
съюза Tilio-Acerion върху
сипеи и стръмни склонове
91Z0 Мизийски гори от
сребролистна липа

Кои са тези 26?
Някои чисти или
смесени церови гори
91I0 Евро-сибирски степни
гори с Quercus spp
91М0 Балкано-панонски
церово-горунови гори

Кои са тези 26?
Всички гори от
питомен кестен
9260 Гори от Castanea
sativa

Кои са тези 26?
Средиземноморски гори на дървовидна хвойна
9560 Ендемични гори от Juniperus spp.

Приоритетни типове горски местообитания
 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни
склонове
 91D0* Мочурни гори
 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior
(Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae)
 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus
 91Н0* Панонски гори с Quercus pubescens
 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.
 91S0* Западнопонтийски букови гори
 9530 *Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове
черен бор
 9560 * Ендемични гори от Juniperus spp.

Определяне на Благоприятния консервационен статус
Критерии за благоприятно състояние на местообитания

Благоприятно състояние на природно местообитание е,
когато:
 площта

на неговото естествено разпространение
е постоянна или се разширява;
неговата структура и специфични функции
осигуряват дългосрочното му съществуване;
състоянието на характерните за него
видове е благоприятно.

Определяне на Благоприятния консервационен статус

 Критерии за благоприятно състояние на видове
Благоприятно състояние на видовете е, когато:
данните за динамиката на популациите на вида показват,
че този вид е и ще остане жизнеспособен елемент на природното
местообитание; Числеността на вида е стабилна или се увеличава.
естественият район на разпространение на този вид не
намалява и не е налице тенденция към намаляване;

е налице достатъчно голямо местообитание, което осигурява
преживяването на популациите на този вид;

налице е нормална за вида полова и възрастова
структура на популацията.

9110 - Luzulo-Fagetum beech forests
Букови гори от типа Luzulo-Fagetum
•
•

•
•
•

•
•

•

Обща характеристика:
Букови гори, развиващи се на бедни (понякога ерозирали), кисели (във
Врачанска планина и на карбонатни) сухи до свежи почви. Заемат както
сенчести, така и припечни изложения. Преобладаващ дървесен вид е Fagus
sylvatica. Често пъти на по-големи надморски височини букът образува смесени
съобщества с Abies alba и Picea abies. Съотношението между бука, елата и
смърча е променливо, като видовете имат най-често групово разположение. Като
съпъстващи дървесни видове с единично участие се срещат Sorbus aucuparia,
Populus tremula, Pinus sylvestris.
Под-типове:
Типични ацидофилни букови гори – асоциация Luzulo-Fagetum.
Ацидофилни букови гори върху сипеи и каменисти терени. Отличават се с голямо
участие на мъхове (Isothecium alopecuroides, Plagiomnium affine, Homalothecium
lutescens, Polytrichum juniperinum, Brachythecium velutinum и др.) и мезофилни
видове (Galium odoratum, Mycelis muralis, Cardamine bulbifera и др.) - Geranium
macrorrhizum-Fagus sylvatica.
Характеризиращи таксони:
Растения: Дървета и храсти - Fagus sylvatica, Abies alba, Picea abies; Приземна
покривка - Luzula luzuloides, Polytrichum formosum, Lerchenfeldia flexuosa,
Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum, Poa nemoralis,
Oxalis acetosella, Dicranum scoparium, Polytrichum juniperinum, Leucobryum
glaucum.
Животни: Accipiter brevipes, Remiz pendulinus, Asio otus, Otus scops, Strix aluco,
Milvus migrans, Ciconia nigra, Lanius nubicus, Lanius minor, Falco subbuteo,
Dryocopos martius, Dendrocopos medius

Ме рна
е диница/праг за
БПС
при
оце няване
състоянието на
отделни
части/полигони
на зоната

Благоприят
но
състояние в
зоната

Неблагопри
ятно
–
незадоволи
телно
състояние
в зоната

Неблагоприятно – лошо
състояние в зоната

Хектари

Постоянна
или
нарастваща И
не по-малка
от
референтната
* площ за
зоната

Всяка друга
комбинация

Намаляване
еквивалентно на загуба
повече от 1% на година
за даден период ИЛИ
повече от 10% по малка
от референтната площ за
зоната

Параметър 2.1. Склопеност/пълнота (средно претеглена) на
първия дървесен етаж

Изразен
като
единици от 1 до
10

>5

5-4

<4

Параметър 2.2. Състав на първия дървесен етаж
(средно претеглен)*

Участие
в
единици от 1 до
10

>6 за бука

6

5

Параметър 2.3. Средна възраст на първия дървесен етаж (средно
претеглена)

Години

>80

80 - 60

<60

Параметър 2.4.
Горите във фаза на старост

%
от общата
площ
на
местообитанието
в
обекта
на
планиране

Параме три

Критерий 1. Площ в границите на зоната
Параметър 1.1. Заемана площ от природното местообитание в
обхвата на зоната

Критерий 2. Структури и функции

Не намалява, а
се увеличава

Не по-малко
от 10%

Параме три

Ме рна
е диница/праг за
БПС
при
оце няване
състоянието на
отделни
части/полигони
на зоната

Благоприят
но
състояние в
зоната

Параметър 2.5.
Количество мъртва дървесина

Не по-малко от 8
% от запаса на
насаждението
като поне 10 броя
дървета на ha са
стоящи

60
%
от
площта
на
местообитани
ето отговаря
на показателя

Параметър 2.6.
Наличие на стари дървета с поне един клас на възраст над
средната на насаждението

Най-малко от 10
бр. на ha брой

60
%
от
площта
на
местообитани
ето отговаря
на показателя

Параметър 2.7.

Приземна покривка

Параметър 2.8.
Фауна

Видовият
състав е
характерен
за хабитата

Наличието
на ценни
видове
повишава
ценността
на
защитената
зона

Неблагопри
ятно
–
незадоволи
телно
състояние
в зоната

Неблагоприятно – лошо
състояние в зоната

Характерн
ият за
хабитата
видов
състав е
слабо
изменен

Характерният за
хабитата видов състав
е силно изменен

Благоприят
но
състояние в
зоната

Неблагопри
ятно
–
незадоволи
телно
състояние
в зоната

Неблагоприятно – лошо
състояние в зоната

Всички
параметри в
зелено или до
25
%
недостатъчн
а
информация

Комбинация

Поне един параметър в
червено

Отсъствие на
заплахата

Въздейства
върху площ
на
местообита
нието <1%
годишно

Въздейства върху площ
на местообитанието > 1%
годишно

Параметър 3.2.
Изнасяне на мъртва дървесина

Отсъствие на
заплахата

Въздейства
върху площ
на
местообита
нието <1%
годишно

Въздейства върху площ
на местообитанието > 1%
годишно

Параметър 3.3.
Залесяване с екзоти и неместни видове

Отсъствие на
заплахата

Въздейства
върху площ
на
местообита
нието <1%
годишно

Въздейства върху площ
на местообитанието > 1%
годишно

Параме три

Ме рна
е диница/праг за
БПС
при
оце няване
състоянието на
отделни
части/полигони
на зоната

Цялостна оценка по Критерий 2

Критерий 3. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния)
Параметър 3.1.
Неправилно планирани
бракониерство

и

изведени

сечи;

безпокойство,

Благоприят
но
състояние в
зоната

Неблагопри
ятно
–
незадоволи
телно
състояние
в зоната

Неблагоприятно – лошо
състояние в зоната

Параметър 3.4.
Пожари

Отсъствие на
заплахата

Въздейства
върху площ
на
местообита
нието <1%
годишно

Въздейства върху площ
на местообитанието > 1%
годишно

Параметър 3.5.
Рекреация и туризъм

Отсъствие на
заплахата

Въздейства
върху площ
на
местообита
нието <1%
годишно

Въздейства върху площ
на местообитанието > 1%
годишно

Параметър 3.6.
Строителство и инфраструктура

Отсъствие на
заплахата

Въздейства
върху площ
на
местообита
нието <1%
годишно

Въздейства върху площ
на местообитанието > 1%
годишно

Параметър 3.7.
Паша

Отсъствие на
заплахата

Въздейства
върху площ
на
местообита
нието <1%
годишно

Въздейства върху площ
на местообитанието > 1%
годишно

Параме три

Ме рна
е диница/праг за
БПС
при
оце няване
състоянието на
отделни
части/полигони
на зоната

Благоприят
но
състояние в
зоната

Неблагопри
ятно
–
незадоволи
телно
състояние
в зоната

Неблагоприятно – лошо
състояние в зоната

Параметър 3.8.
Природни нарушения и тенденции

Отсъствие на
заплахата

Въздейства
върху площ
на
местообита
нието <1%
годишно

Въздейства върху площ
на местообитанието >1%
годишно

Параметър 3.14.
Нерегламентирано и неправилно добиване на недървесни горски
ресурси (жълъди и листников фураж)

Отсъствие на
заплахата

Въздейства
върху площ
на
местообита
нието <1%
годишно

Въздейства върху площ
на местообитанието > 1%
годишно

Цялостна оценка по Критерий 3

Всички
параметри в
зелено или до
25
%
недостатъчн
а
информация

Комбинация

Поне един параметър в
червено

Обща оценка по трите критерия на БПС на типа природно местообитание за
зоната:

Всички
критерии
зелени

Комбинация

Едно или повече червени

Параме три

Ме рна
е диница/праг за
БПС
при
оце няване
състоянието на
отделни
части/полигони
на зоната

Таблица 1. Обобщена матрица за оценка на БПС на горски природни местообитания
на територията на ЗЗ Бесапарски ридове

Природно местообитание

*91АА

91М0

91Z0

1
2
Критерии и параметри Мерна
единициа/праг за
БПС при оценяване
състоянието на
отделни
части/полигони на
Критерий 1. Площ в границите на зоната

3

4

5

108

328,19

1,58

4,7

7

6

7,8

7,4

6,5

41

37,5

13,7

Параметър 1.1.
Заемана площ от
природното
местообитание в
обхвата на зоната

Хектари

Критерий 2. Структура и функции
Параметър 2.1.
Склопеност (средно
претеглена) на първия
дървесен (пълнота)
етаж
Параметър 2.2. Състав
на първия дървесен
етаж (средно
претеглен)

Изразен като
единици
от 1 до 10
Участие в единици
от
1 до 10

Параметър 2.3. Средна Години
възраст на първия
дървесен етаж (средно
претеглена)

Параметър 2.4. Горите % от общата площ
0%
във фаза на старост
на
местообитанието в
Параметър 2.5.
Не по-малко от 8%
Недостатъчна
Количество мъртва
от
информация
дървесина
запаса на
насаждението
Параметър 2.6.
Най-малко 10 бр.
Недостатъчна
Наличие на стари
на ha
информация
дървета
Параметър 2.7.
Приземна покривка

Цялостна оценка по Критерий 2

0%

Недостатъчна
информация

Недостатъчна
информация

Недостатъчна
информация

Недостатъчна
информация

Видовият състав Видовият състав Видовият състав
е характерен за
е характерен за
е характерен за
хабитата
хабитата
хабитата
Неблагопр. –
лошо

3
1
2
Критерий 3. Бъдещи перспективи (заплахи и влияния)
Параметър 3.1.
Въздейства върху
Неправилно
площ на
планирани и изведени
местообитанието
сечи; безпокойство,
> 1% годишно
бракониерство
Въздейства върху
Параметър 3.2.
площ на
Изнасяне на мъртва
местообитанието
дървесина
> 1% годишно

Параметър 3.3.
Залесяване с екзоти и
неместни видове

0%

Отсъствие на
заплахата

Неблагопр. –
лошо

Неблагопр. –
лошо

4

5

Въздейства върху Въздейства върху
площ на
площ на
местообитанието местообитанието
>1% годишно
>1% годишно
Въздейства върху Въздейства върху
площ на
площ на
местообитанието местообитанието
>1% годишно
>1% годишно
Отсъствие на
заплахата

Отсъствие на
заплахата

Параметър 3.4.
Пожари

Недостатъчна
информация

Недостатъчна
информация

Недостатъчна
информация

Параметър 3.5.
Рекреация и туризъм

Отсъствие на
заплахата

Отсъствие на
заплахата

Отсъствие на
заплахата

Параметър 3.6.
Строителство и
инфраструктура

Отсъствие на
заплахата

Отсъствие на
заплахата

Отсъствие на
заплахата

Параметър 3.7. Паша

Параметър 3.8.
Природни нарушения
и тенденции
Параметър 3.13.
Наличие на
сукцесионни процеси
Параметър 3.14.
Нерегламентирано и
неправилно добиване
на недървесни горски
ресурси (жълъди и
листников фураж,
липов цвят)
Цялостна оценка по Критерий 3
Обща оценка по трите критерия на БПС

Въздейства върху Въздейства върху Въздейства върху
площ на
площ на
площ на
местообитанието местообитанието местообитанието
> 1% годишно
>1% годишно
>1% годишно
Отсъствие на
заплахата

Отсъствие на
заплахата

Наличие на келяв Наличие на келяв
габър
габър

Отсъствие на
заплахата
Отсъствие на
заплахата

Отсъствие на
заплахата

Отсъствие на
заплахата

Отсъствие на
заплахата

Неблагопр. –
лошо
Неблагопр. –
лошо

Неблагопр. –
лошо
Неблагопр. –
лошо

Неблагопр. –
лошо
Неблагопр. –
лошо

