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ВЪВЕДЕНИЕ
Светът, в който живеем, е сложна и взаимосвързана система, където се преплитат изискванията и нуждите
от опазване на околната среда с многостранните интереси и виждания за социално и икономическо развитие.
Доброто планиране е свързано с постигането на устойчивото развитие, където се отчитат всички аспекти и
където опазването на околната среда и в частност биоразнообразието играе важна роля.

Биоразнообразието е ключов компонент на околната среда
и поддържането му е ключов тест за устойчивостта, защото:
• е жизнено важна, неразделна част от системата за поддържане на живота на планетата;
• е основата за еволюция и приспособяване към бързо променящата се околна среда;
• е ключов компонент на функциониращата околна среда за бъдещите поколения;
• е от съществено значение за поддържане на чиста вода, плодородна почва, чист въздух,
осигурявайки по този начин условия за съществуване и непреки икономически ползи;
• може да се управлява и ползва за икономически цели, например за производство на храна,
лекарства, строителни материали, гориво и инструменти;
• има икономическо и социално значение, например за отдих и туризъм;
• има образователна, естетическа и духовна стойност, и поради това обогатява нашето качество на живот;
• определя отличителния характер или „усещането” за дадено място, било то варовикова долина,
устие на река, гора или блато;
• хората оценяват съществуването на биоразнообразие и искат за го запазят.
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През 2011 г. в Аичи Европейският съюз прие стратегически план за биоразнообразието, чиято мисия е да
се предприемат ефективни и спешни мерки, за спиране на загубата на биологично разнообразие, за да се
гарантира до 2020 г. устойчивостта на екосистемите, които да продължат да предоставят жизненоважни
услуги, осигурявайки по този начин разнообразието на живота на планетата и допринасяйки за благосъстоянието на човечеството и премахването на бедността. Сред поставените 20 водещи цели в този план са:
• Намаляване на прекия натиск върху биоразнообразието и насърчаване на устойчивото ползване –
включва намаляване с 50% и спиране загубата на биоразнообразие; устойчиво управление на запасите
от риби, безгръбначни животни и водни растения, както и на селскостопанските райони, водите и горите,
като се гарантира опазване на биоразнообразието;
• Подобряване на състоянието на биоразнообразието, чрез опазване на екосистемите, видовете и
генетичното разнообразие – включва съхранение на поне 17% от сухоземните и вътрешните водни
площи, както и 10% от крайбрежните и морски райони;
• Интегриране на ценностите на биоразнообразието в различни политики, планови и стратегически документи.
Процедурите по ЕО, ОВОС и ОС с предмета и целите на Натура 2000 са основен инструмент за превантивна защита на биоразнообразието. Тяхното прилагане е неизменна част от процеса на планиране
на човешките дейности, които по един или друг начин въздействат върху биоразнообразието. От начина
на планиране, включително и от начина на прилагане на процедурите по оценка до голяма степен зависи и успешното опазване на биоразнообразието за бъдещите поколения. За съжаление практиката
в България досега показва, че непълното и недобро прилагане на законодателството, липсата на добро
планиране и формалността в процедурите по оценка на въздействията, не само не намалиха, но и засилиха натиска върху биоразнообразието. Красноречив пример за това е развитието на ветроенергийния сектор в Добруджа и въздействието му върху зимуващата популация на червеногушата гъска.
Проектът LIFE09/NAT/BG/00230 “Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска (Branta ruficollis) в България” е една от много инициативи в Европа, чрез които се предприемат действия за спиране загубата на биоразнообразие. Червеногушата гъска е един от видовете
птици, застрашени от изчезване на планетата. Почти цялата й световна популация зимува в един много
малък регион – Добруджа, в България и Румъния. По тази причина от човешките дейности в този район
много зависи бъдещото оцеляване на този вид. Проектът изпълни няколко задачи, за да осигури сигурни
места за зимуване на червеногушата гъска в българската част на Приморска Добруджа, и постави
добри основи за подходящи действия, които да подпомогнат оцеляването на вида. Сред тях са разработените и приложени в практиката агроекологични мерки, добри подходи за намаляване на ловната
преса, подобряване на познанията за заплахите за вида в района, създаване на карта на чувствителните
зони, план за действие за опазване на вида. Но всички тези дейности биха имали дългосрочен успех,
само ако продължат да се прилагат в практиката за планиране на развитието и устойчивото ползване

на ресурсите в района. Отговорността на страната ни за спасяването на един от застрашените
от изчезване видове е голяма. Затова чрез резултатите от този проект се стремим да демонстрираме,
че доброто планиране на дейностите и прилагането на природозащитните закони ще помогне да постигнем целите от Аичи и да успеем да запазим и подобрим състоянието на биоразнообразието.

Защо и за кого е написан наръчникът?
Този наръчник е разработен, за да предложи насоки за добро планиране на човешките дейности, така, че
прилагайки законодателството и най-добрите практики да се постигнат целите от Аичи за опазване на биоразнообразието и устойчиво развитие на регионите. Той няма за цел да преписва текстовете на закона, нито
да преповтаря подробно вече публикувани насоки за прилагането му. С него целим да надградим вече известните насоки за опазване на природата и устойчиво развитие. Затова разглеждаме аспекти, които досега не са били достатъчно пълно представяни у нас или явно се явяват проблематични в процеса на вземане
на решение за одобряване на дадени инвестиционни проекти или дейности – оценка на кумулативните въздействия, анализ и оценка на алтернативни и разработване на смекчаващи мерки по отношение конкретно на
биоразнообразието. Насоките в наръчника следват насоките на Европейската комисия за прилагане на природозащитното законодателство, включват добри примери и насоки от тематични наръчници от Европа и Канада. Изборът на добри практики и насоки се основават и на 20 годишен опит на екипа на БДЗП в
прилагането на законодателството по екологична оценка (ЕО), оценка за въздействие върху околната среда
(ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) в България. Това включва участие в разработването на ЕО, ОВОС и
ОС на стратегически документи1 и на различни типове проекти2, включително с участието на международни
екипи от експерти, както и критичен анализ на доклади по ЕО, ОВОС и ОС за над 100 планове и проекти от
различен характер в цялата страна. Натрупаният опит ни позволи да определим проблематичните теми и да
предложим насоки за подобряване прилагането на законодателството.
Важно е да се подчертае, че компонентите на биоразнообразието и връзките между тях са сложни и специфични, поради което оценки и анализи, свързани с него изискват добри екологични познания и професионални умения. Затова този наръчник е предназначен за професионалисти: експерти в областта на
биоразнообразието в администрацията – МОСВ и регионалните му структури, в общинските и областните администрации; експерти с биологично разнообразие, разработващи оценки по ЕО, ОВОС или ОС, или участващи
в планирането на проекти.
За разясняването на аспектите, свързани с оценката на кумулативни въздействия, анализ и оценка на алтернативни решения и разработване на смекчаващи мерки по отношение на биоразнообразието, червеногушата гъска и районът на Приморска Добруджа се ползват като пример. Така се надяваме да подпомогнем
доброто планиране на развитието на този район в бъдеще. Насоките обаче включват и добри практики от
други части на страната и са формулирани така, че успешно да се прилагат за различни типове проекти,
планове и други дейности в цялата страна. Насоките в наръчника са представени в три раздела:
I. Червеногушата гъска и местата за зимуването й в България
II. Заплахи за червеногушата гъска в местата на зимуване
III. Възможности за добро планиране
Първите два раздела представят най-актуалната информация за червеногушата гъска (екологични особености, съвременно състояние и заплахи) в синтезиран вид. Тази информация илюстрира и подпомага да се
разберат насоките в наръчника, а от друга страна може да бъде ползвана в практиката като отправна точка
при реално планиране и извършване на оценки. Третият раздел се фокусира върху конкретните насоки за
добро планиране. В него се посочват други източници на информация, полезни за доброто планиране. Дават
се някои важни насоки за планирането на стратегическо ниво и на ниво проект, като се обръща внимание
на ключови аспекти на анализа на алтернативни решения, както и разработването на смекчаващи и компенсаторни мерки. Най-подробно е разгледана темата за оценка на кумулативните въздействия, като включително
е направен обзор на приложимите методики. Към наръчника е изготвено приложение с полезни материали
и по-подробни описания на някои от аспектите: картния материал, представен в наръчника; опис на инвестиционните предложения за ветрогенератори в Добруджа за периода 2003 – 2014 г.; опис на инвестиционните предложения, различни от ветрогенератори, в Приморска Добруджа в и около защитени зони за периода
2004 – 2014 г.; алгоритъм на процеса на оценка на съвместимост; методи за определяне и оценка на кумулативни въздействия; матрици и формуляри, подходящи за структуриране и подпомагане на оценките по отношение на кумулативни въздействия, избор на алтернативи и смекчаващи мерки. Приложението е налично
само в електронен формат на следната интернет страница: http://bspb.org/bg/edition/Narychnik.html
1 Националната програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Националният план за действие за
възобновяемите енергийни източници 2010 – 2020, Общ устройствен план на Столична голяма община и др.
2 Автомагистрала „Струма”, Петролопровод „Бургас – Александрополис”, Изграждане на кариера в рибарници Челопечене и др.
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І. ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА И МЕСТАТА
ЗА ЗИМУВАНЕТО Й В БЪЛГАРИЯ
1.1 Факти за червеногушата гъска
Червеногушата гъска е най-дребната гъска, обитаваща Западна Палеарктика и е с характерно оперение, оцветено в черно, бяло и ръждиво-червено. В биологията, екологията и стратегията за оцеляване на червеногушата гъска има редица особености, които я отличават от други застрашени
видове и които налагат прилагането на специфични мерки за опазването й. Тя е вид със сравнително
дълга продължителност на живот и относително ниска репродуктивност. За нея е характерно, че се
концентрира през всички стадии от жизнения си цикъл. Цялата световна популация гнезди в една
относително малка част на тундрата в Северна Русия (полуострови Таймир, Ямал и Гидан). По време
на миграция цялата световна популация мигрира през относително тесен и постоянен коридор на
придвижване между местата за гнездене и местата за зимуване: на юг по протежението на планината
Урал през континентална Русия до северен Казахстан, а от там на югозапад през Украйна до Румъния
и България. Географският обхват на местата за зимуване е също много ограничен - между делтата
на река Дунав в Украйна и Румъния и Приморска Добруджа в България (Петков и Илиев, 2015). Такава степен на концентрация на червеногушата гъска във всички етапи от жизнения цикъл е вероятно
част от стратегията за оцеляване на вида, като увеличава шансовете на птиците да преодолеят различни препятствия и неблагоприятни условия. В съвременния свят обаче, където човекът променя
и оказва непрекъснато влияние на околната среда, както и в условията на глобални климатични
промени, тази особеност на червеногушата гъска я прави силно уязвим вид. Промени от климатичен
или антропогенен характер могат да повлияят значително на цялата популация на вида, дори ако се
случват на малки по площ географски територии, но в ключовите за вида места.

1.2 Особености в екологията на червеногушата гъска по време на зимуване
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По време на зимуване червеногушата гъска има сложен комплекс от изисквания – наличие на
влажни зони с открити водни площи без човешко присъствие, където видът да нощува, обширни
територии със зимни култури (основно пшеница), където да се храни необезпокояван. Когато е подложена на безпокойство в местата за нощуване или хранене и когато поради липса на достатъчно
места за хранене или достъп до тях не натрупва необходимите енергийни запаси, червеногушата
гъска, както и другите видове гъски, не дава потомство в местата за гнездене. По тази причина за
оцеляването й е важно да има сигурни места за зимуване, където има достатъчно хранителни местообитания, осигуряващи възможност за набавяне на необходимите енергийни запаси.
България е най-южната част от ареала на червеногушата гъска, където популацията презимува
(Петков и Илиев, 2015). Първите птици се появяват в края на октомври и началото на ноември, а
последните напускат страната към края на март. През зимата видът е много мобилен и често извършва непериодични миграции между Румъния и България, зависещи основно от метеорологичните
условия и/или състоянието на хранителния ресурс, както и от фактора безпокойство. При по-топло
време птиците се изтеглят към Румъния, а при застудяване се концентрират у нас. При рязко и
значително застудяване и обилен снеговалеж червеногушата гъска извършва миграции и на територията на България, като се придвижва най-често на юг по крайбрежието до Бургаските езера, но
също и във вътрешността на страната. Червеногушите гъски започват да се концентрират в големи
ята през първата половина на декември. Най-големи числености в Дуранкулашкото и Шабленските
езера се отчитат през втората половина на януари и през февруари (Петков и Илиев, 2015).
Както и при другите видове гъски, червеногушите гъски ползват различни места за нощувка и
хранене по време на зимуване. Важна особеност на червеногушата гъска е, че тя зимува заедно с
голямата белочела гъска и формира смесени ята с нея в местата за нощуване, в местата за хранене
и при извършваните ежедневни хранителни миграции.
Предпочитани места за нощуване на червеногушите гъски са сладководните езера по черноморския бряг, бавнотечащи участъци на река Дунав и някои - язовири (Овчарица и др.). Задължително
условие е водоемът да е незамръзнал, да е с минимално безпокойство и присъствие на хора (т.е.
основното, което видът търси, е сигурност през нощта), както и да е в близост до земеделски
площи, засети през есента със зърнени култури. Когато водоемите замръзнат, гъските нощуват и
върху леда. При безпокойство при нощувките в Дуранкулашкото и Шабленските езера гъските могат
да пренощуват и в морето – от Дуранкулак до Балчик. Микроклиматичните условия в морето обаче
са по-неблагоприятни и птиците са лишени от възможността да пият вода. Рядко са наблюдавани

малки групи да нощуват и в наводнени обработваеми полета. Дори при малко безпокойство,
шум или човешко присъствие в местата за нощуване, птиците напускат езерото и са принудени
да ползват второстепенни места за нощувка, което увеличава енергетичните им загуби и снижава
възможностите им за оцеляване. Гъските започват да излитат от местата за нощувка рано сутрин
при изгрева на слънцето и се преместват към местата за хранене. Основната част от птиците напускат водоема в първите 30-45 минути от началото на излитането, но при големи концентрации на
гъски, то може да продължи повече от два часа. Преди напускането на нощувката гъските се нуждаят
от вода за пиене затова птиците, нощували в морето, кацат за водопой в езерата преди да продължат
към местата за хранене. В обедните часове те долитат за кратко обратно в езерата за водопой,
след което отново се връщат да се хранят. Първите птици започват да се връщат за нощувка във
водоемите със залеза на слънцето, но често продължават да долитат и след като е настъпила нощта,
особено когато има безпокойство в района – например ловци.
У нас червеногушата гъска се храни основно с пониците от зимна пшеница, но също и с по-калорични храни като царевични зърна, най-често в началото на зимата, когато все още има останали
малки количества от тях след събирането на реколтата. По тази причина посевите от зимна пшеница
с предхождаща култура царевица са първите, които птиците избират при пристигането си. По-рядко
те включват в хранителния си спектър различни треви (листа от глухарче, ежова главица), което
може да се наблюдава в края на зимата. Хранителните местообитания са открити площи с поникнали
зърнени култури на равнинен терен, осигуряващи достатъчна видимост и възможност птиците от
далеч да забележат евентуален неприятел (фиг. 1). В значителна степен пригодността на хранителните местообитания зависи както от състоянието на самите култури, така и от наличието, дебелината
и трайността на снежната покривка.
Отстоянието, на което се хранят гъските, зависи от състоянието на хранителния ресурс и от безпокойството, породено от лова край езерата и в местата за хранене. Извън ловния сезон червеногушите гъски се хранят в полетата до 10 km от езерата или остават непосредствено до техните
брегове. В активния ловен сезон са принудени да предприемат по-дълги прелети и често да сменят
местата за хранене в рамките на един ден. Максималното разстояние от езерата, на което са били
наблюдавани пасящи червеногуши гъски, е 32 km във вътрешността на Добруджа, но прелитащи
птици са наблюдавани и на 50 km от езерата (Петков и Илиев, 2015). Друг важен фактор в района
на Дунавската равнина е наличието на неизорани царевични стърнища, които са предпочитани като
хранителен ресурс от гъските, и ги карат ежедневно да прелитат до 30 km от мястото на нощуване.

Фигура 1. Модел на пригодността на
хранителните местообитания на
червеногушата гъска в Приморска Добруджа
(кафяво – висока пригодност;
жълто – ниска пригодност)
(източник: полеви проучвания
по проект LIFE09/NAT/BG/00230
за опазване на червеногушата гъска)
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“Тесни места” в жизнения цикъл на червеногушата гъска
Червеногушата гъска е типичен пример за вид, който има ясно изразени “тесни места”
в жизнения си цикъл по време на зимуването си в България, което го прави силно уязвим:
• сложното съчетание на необходими условия, за да може видът да презимува (големи
незамръзващи водоеми, стоящи пресни води, ивица защитна растителност по бреговете,
спокойствие, близост до ниви, покълнали зърнени култури, тънка или липсваща снежна покривка);
• концентрирането на основната част от световната популация на вида в две малки влажни зони
(Дуранкулашкото и Шабленското езера) за продължителни периоди от зимата;
• високата чувствителност към фактора безпокойство;
• по-малките размери на червеногушата гъска предопределят по принцип по-високи енергетични
загуби от тези на по-едрите видове гъски;
• формиране на смесени ята с най-многобройния и масов за ловуване вид - голямата белочела гъска.

1.3 Места на зимуване на червеногушата гъска в България

След 1990 г. България се оформя като ключова страна за опазването на вида, тъй като за кратък
период през зимата в района на Приморска Добруджа може да се концентрира до 70-90% от световната
й популация (Петков и Илиев, 2015). Освен в Приморска Добруджа днес червеногушата гъска се среща
редовно и по поречието на Дунав (основно Свищовско-беленската низина и Сребърна), в района на
Бургаските езера и някои язовири в Южна България (Овчарица, Малко Шарково, Пясъчник). Свищовско–
беленската низина предоставя важен хранителен ресурс за вида в началото на зимата – октомври,
ноември, декември, когато птиците се придържат по река Дунав. В Сребърна и плитчините на дунавските
острови гъските нощуват. Районът на Бургаските езера предоставя комплекс от влажни зони, където
птиците да нощуват и обработваеми земеделски земи, където да се хранят, особено в периодите на
рязко и продължително застудяване с продължителна снежна покривка. При такива метеорологични
условия язовир Овчарица също е подходящо място за вида, тъй като не замръзва и е заобиколен от
обработваеми земеделски земи. Червеногушата гъска е регистрирана като зимуващ вид общо в 29 защитени зони за птици от Натура 2000, но в големи концентрации се среща само в Дуранкулашкото и
Шабленското езера, в Бургаското и Мандренското езера и в защитена зона „Калиакра”.
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Фигура 2. Разпространение на червеногушата гъска в България през зимата на 2011/2012 г.
(източник: Петков и Матеева, 2012)

Защитени зони за птиците, в които се среща червеногушата гъска (Петков и Илиев, 2015):
Атанасовско езеро (BG0000270), Бакърлъка (BG0002077), Батова (BG0002082), Бургаско езеро
(BG0000273), Варненско-Белославско езеро (BG0000191), Дуранкулашко езеро (BG0002050), Залив
Ченгене скеле (BG0000242), Комплекс Калимок (BG0002030), Комплекс Камчия (BG0002045), Комплекс
Стралджа (BG0002028), Комплекс Мандра-Пода (BG0000271), Остров Пожарево (BG0000237), Поморийско езеро (BG0000152), Рибарници Мечка (BG0002024), Свищовско-Беленска низина (BG0002083),
Сребърна (BG0000241), Суха река (BG0002048), Шабленски езерен комплекс (BG0000156), Язовир
Жребчево (BG0002052), Язовир Малко Шарково (BG0002027), Язовир Овчарица (BG0002023),
BG0002010 (Язовир Пясъчник), Язовир Розов кладенец (BG0002022), Ятата (BG0002046), Емине
(BG0002043), Камчийска планина (BG0002044), Калиакра (BG0002051), Чаиря (BG0002085), Белите
скали (BG0002097).

1.4 Приморска Добруджа – основно място за зимуване на червеногушата гъска
Приморска Добруджа е най-източната част на географската област Добруджа между границата с
Румъния на север и долината на река Батова на юг. На изток тя граничи с Черно море, а западната
й граница до голяма степен се определя от влиянието на морето, като достига до около 30 km
навътре в сушата. Тя обхваща целите територии на общините Шабла и Каварна, както и част от териториите на общините Генерал Тошево и Балчик. В Приморска Добруджа попадат двете крайморски
езера – Дуранкулашкото и Шабленското, най-големите по площ запазени степни местообитания
между нос Шабла и град Каварна и огромни по площ територии, заети от обработваеми земеделски
земи, пресечени от полезащитни пояси, където от средата на миналия век се отглеждат основно
зърнени култури.
Проучванията в последните години показват, че Дуранкулашкото езеро и намиращите се в близост
водоеми от Шабленския езерен комплекс формират най-многочисленото съвременно зимовище на
червеногушата гъска в световен мащаб. Районът около двете езера е основно зимовище на вида поради съчетаването на всички основни изисквания на едно място – големи водоеми, обикновено незамръзващи поради близостта на морето, значителни площи житни култури, често без снежна
покривка поради влиянието на морето и силните ветрове в района.
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II. ЗАПЛАХИ ЗА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА
В МЕСТАТА НА ЗИМУВАНЕ
2.1 Състояние на популацията и природозащитен статус
В средата на XX век числеността на червеногушите гъски е била около 60 000 индивида, но
около 1969 г. е регистриран рязък спад до 25 000 птици. Този факт е свързан до голяма степен с
един от най-значителните орнитологични феномени на ХХ век – промяната на зимовищата на вида.
Докъм 1955 г. популацията на червеногушата гъска е зимувала по западното крайбрежие на Каспийско море, но напуска това зимовище поради смяна на житните култури с памук, с което бива
лишена от хранителните си ресурси. Тя премества зимовището си на Западното крайбрежие на
Черно море, където са разположени обширни територии, ежегодно засявани с зимна пшеница. В
края на 90-те години на ХХ век световната популация е оценена на 88 000 индивида, но в следващите 10 години числеността й намалява почти двойно и през 2009 г. са отчетени само 44 300
индивида. Днес числеността й се оценява на 55 000-56 900 (Wetlands International, 2015). По последни данни от 2013 г. по време на зимуване в България са преброени 54 000 птици (Petkov,
2013, БДЗП, 2014). Причините за резкия спад в числеността на червеногушата гъска са комплексни
и са свързани най-вече с антропогенния натиск по миграционния им път и в местата за зимуване
и в по-малка степен в районите на размножаване.
Стремглавото намаляване на популацията й в последните години, превърна червеногушата гъска
в един от най-застрашените видове птици в европейски и световен мащаб. Тя е категоризирана
като „Застрашен” вид от Международния съюз за защита на природата (IUCN) и на практика се
явява най-застрашеният вид гъска в света. За нея съществува много висок риск от изчезване поради малки популации, разпокъсано разпространение, изолация и бързо намаляване на числеността.
В Червена книга на България видът е с категория „Уязвим”. Поради силно неблагоприятния природозащитен статус, червеногушата гъска и местообитанията й са предмет на защита според Българското законодателство и според редица международни споразумения (Таблица 1, стр. 28).
Заплахите за червеногушата гъска в местата за зимуване са породени от природни и от антропогенни фактори. Включват повишена смъртност и влошаване на физическото състояние, които
водят до намаляване на популацията. Върху физическото състояние на вида оказват влияние и заплахите свързвани с местообитанията му.

2.2 Човешки дейности, застрашаващи червеногушата гъска
Човешките дейности, застрашаващи червеногушата гъска, са свързани с пряко унищожаване и
преследване, но също и с влошаване и унищожаване на местообитанията.
Пряко унищожаване и преследване
Въпреки, че червеногушата гъска е защитен вид, тя нерядко става жертва на бракониерски
острел. До известна степен това се дължи на факта, че видът образува смесени ята с голямата белочела гъска, която е ловен обект, както и на факта, че ловът често се извършва при изгрев слънце,
„на силует“ – при условия непозволяващи добро определяне на вида.
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Безпокойството може да окаже съществено влияние върху зимуващите птици. Червеногушите
гъски биват безпокоени нощем, сутрин и вечер в местата им за нощуване от ловци, бракониери,
риболовци, а през деня – и от риболова с мрежи в района на Дуранкулашкото езеро. Мащабното
и системно безпокойство в местата за нощуване по време на лов е сериозна заплаха, тъй като от
ноември до януари непосредствено около тях се извършва извънредно интензивен лов. Ловът е
забранен само на разстояние до 100 метра от бреговете на езерата. Закона дава възможност да
се ловува и в тъмната част на денонощието. При нощен лов езерата стават практически неизползваеми, а птиците са принудени да нощуват в морето, където условията са по-неблагоприятни, а
енергийните загуби са по-големи. Пряко преследване може да се наблюдава и в местата за хранене,
където гъските често биват прогонвани от земеделците, защото считат, че те нанасят щети на посевите. Птиците ежедневно предприемат дълги прелети в търсене на спокойни места с достатъчно
храна, като са обект на обстрел и при самото прелитане от място на място. През деня ятата от
червеногуши и големи белочели гъски биват преследвани активно от ловци в местата за хранене.

Поради горните причини гъските прекарват голяма част от денонощието в полет, което от
една страна е много енергоемко, а от друга – съкращава времето им за хранене и попълване
на енергийните загуби.
Влошаване и разрушаване на местообитания
Освен прякото безпокойство и преследване на червеногушата гъска, някои човешки дейности я
застрашават, защото водят до разрушаване или до влошаване на местообитанията й. Промените в
местообитанията могат да имат значително негативно влияние върху нейното общо разпространение
и численост. Червеногушата гъска има изисквания към местообитанията, обуславящи избора на
места за зимуване: наличие на подходящи обширни водоеми за нощуване и осигуряващи прясна
вода за пиене, и наличието на обширни полета с покълнала пшеница. Съществени промени в ландшафта, натоварването от безпокойство, урбанизирането имат негативни последствия за числеността
и разпространението на зимуващите птици поради влошаване на физическо им състояние вследствие тези промени. Например проучвания в района на Приморска Добруджа показват, че негативно
влияние върху избора на хранителни местообитания оказва електропреносната мрежа, полезащитните пояси и ветрогенераторите, като птиците заемат приоритетно тези ниви, където споменатите
елементи на ландшафта са най-слабо застъпени. Закъснението в провеждането на есенната сеитба
на пшеницата може да бъде сериозна предпоставка за влошаване на условията в зимовището като
цяло, тъй като при пристигането на гъските посевите не са прораснали достатъчно и няма подходящи хранителни местообитания. Използването на отрови за борба с гризачите е възможно да доведе до влошаване на местообитанията и дори до отравяне на червеногуши гъски, ако консумират
третирани с отрова семена на пшеница или царевица. Най-важните типове въздействия върху местообитанията на червеногушата гъска ще разгледаме по-подробно, тъй като разбирането им е
важно за доброто планиране, което наистина може да доведе до предотвратяване на тези заплахи.
Характер на въздействията от промяна в земеделските практики и неподходящи земеделски
практики
Заплахата се изразява във възможността в земеделските кооперации и отделните частни земи
да настъпят промени в земеделските практики като сеитооборот, видовете култури, участващи в
него, времето на засяване. Евентуални промени, при които вместо за зърнопроизводство земите
да бъдат използвани за лозя, овощни и зеленчукови градини или всякакъв друг вид земеделско
ползване, ще лиши червеногушите гъски от основния им хранителен ресурс. Обикновено този проблем силно се подценява, защото не води до промяна в типа на ползване на земята - тя остава
земеделска, но вече е непригодна за ползване от гъските.
В периода 1998-2003 г. се наблюдава по-широко навлизане на енергийните и технически култури, които до тогава имаха ограничено разпространение около езерата. Както бе споменато погоре, видът е преместил зимовището си от Каспийско към Черно море именно поради навлизането
на техническите култури на мястото на пасища и зимна пшеница, което е възможно да се случи
и с района на Добруджа. В близост до Шабленското и Дуранкулашкото езера има силно изразена
тенденция за превръщане на земите в зеленчукови градини, поради близостта на езерата и необходимостта от напояване (Петков и Илиев, 2015). В района на Калиакра пък обработваемите
земи се превръщат в овощни градини. Тези промени могат да доведат до липса на подходящи
или достатъчно по количество хранителни местообитания и да доведат до лошо физическо състояние на птиците. Това е от особена важност през февруари, когато след края на ловния сезон
гъските се хранят непосредствено около езерата и натрупват хранителни запаси важни за миграцията към местата на гнездене. При липса на подходящи или достатъчно посеви в близост до
езерата, гъските са принудени да търсят храна на по-отдалечени територии, което води до повишени енергийни разходи и рискове за птиците. Ако това е съчетано и с лоши метеорологични
условия, допълнително влошава условията за преживяемост на зимуващите гъски и/или натрупването на хранителните резерви. На практика промяната на отглежданите култури води до ефективна загуба на хранителни местообитания на червеногушата гъска, т.е. има аналогичен ефект с
дейности като застрояването.
Препоръка: Внимателно да се оценява целесъобразността на такива проекти и да не се допуска
реализирането им в хранителните местообитания на червеногушите гъски, а да се търсят алтернативни решения (виж раздел 3.5).
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Характер на въздействията от застрояване
Урбанизирането на отделни участъци от хранителните местообитания при промяна на предназначението на земеделските земи с цел застрояване или изграждане на пътна и друга инфраструктура води до пряко унищожаване на местата за хранене в застроената територия и до
фрагментация на околните местообитания. Така се влошава качеството на местообитанието на
значително по-голяма площ от застроената и го прави непривлекателно за вида. Застроените площи
биват завинаги загубени като хранителни местообитания. Поради чувствителността на червеногушата
гъска към човешко присъствие, тя избягва близостта на урбанизирани територии и пътища (Harrison,
AL, & GM Hilton. 2014). Затова земите около застроените площи и около изградените пътища също
стават неизползваеми независимо, че продължават да съществуват като земеделски територии.
Ефекта на избягване на пътищата и селищата от червеногушата гъска е значително по-малък от
избягването на електропроводи и ветрогенератори. Въпреки това, при увеличаване броя и площта
на урбанизираните територии и свързващата ги пътна мрежа, на принципа на кумулативния ефект
подходящите за хранене територии стават все по-малки и все по-разпокъсани и в крайна сметка
водят до пълно прогонване на птиците. При отчитане на тези ефекти не може да се пренебрегне
съществуващата мрежа от полезащитни пояси, която също има значителен прогонващ ефект.
Ефектът на тези три елемента се разглежда комбинирано (фиг. 3).
а) пътища

б) селища

в) полезащитни пояси

г) Съществуващ комбиниран ефект на избягване на пътища, селища, полезащитни
пояси и електропреносна мрежа
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Фигура 3. Ефект на избягване на елементи на ландшафта в хранителните местообитания на червеногушата
гъска (източник: полеви проучвания по проект LIFE09/NAT/BG/00230 за опазване на червеногушата гъска): „0” = неизползваемо местообитание поради пълно избягване; „100” = напълно подходящо местообитание. а) ефект на избягване на
съществуващата пътна мрежа; б) ефект на избягване на съществуващите селища; в) ефект на избягване на съществуващи полезащитни пояси; г) комбиниран ефект на трите елемента

Когато се застрояват територии по бреговете на езерата, се засягат не само местата за
хранене, но и местата за нощуване. Характерен пример са големите езера непосредствено на
север от границата с Румъния в района на Мангалия, които са силно урбанизирани по периферията
си и почти никога не се използват за нощуване от гъските. Дори когато през януари 2013 г. гъските
се хранеха в ниви в близост до този район, те нощуваха в Дуранкулашкото и Шабленското езера
(Петков и Илиев, 2015). Поради близостта на силно урбанизирани територии и голям град червеногушите гъски сравнително рядко зимуват в района на Бургаските езера (само при неблагоприятни
условия за зимуване в Добруджа), а и числеността им е значително по-малка, отколкото в Добруджа.
Съществува сериозна заплаха от пълна промяна на земеползването, особено на територии в непосредствена близост до Дуранкулашкото и Шабленското езера (фиг. 13). С икономическите промени
и засиления инвестиционен интерес към Черноморското крайбрежие интересът към развитие на туристическа инфраструктура от местни и чуждестранни инвеститори твърде вероятно ще нараства,
тъй като тази част от крайбрежието е останала най-малко засегната от строителния бум по морето.
Характер на въздействията от ветрогенератори и електропреносна инфрастуктура
През последното десетилетие в района на Приморска Добруджа се наблюдаваше бум на развитието
на ветроенергийни централи, като общото им разположение и планиране е хаотично и е резултат от
нерегулирани частни инициативи, без наличие на общи устройствени планове на съответните общини.
В резултат на това бяха изградени значителни ветроенергийни мощности в основни места на хранене
на зимуващите гъски, които вече оказват своето негативно въздействие.
Безпокойство, водещо до изместване на животните или изоставяне на подходящи местообитания
(„прогонване”)
Строежът на вятърни турбини в близост до местата за почивка, хранене и гнездене на птиците може
да причини безпокойство на популациите в тези райони. В резултат от „прогонването” на животните се
получава ефективна загуба на местообитанията им. Отрицателно въздействие, свързано с пряко визуално въздействие, шум, вибрации и електромагнитни излъчвания от ветрогенераторите, има както
по време на строителството, така и по време на експлоатацията. Дейностите свързани с поддръжката
на ветроенергийните паркове, включително движението на транспортна техника, също причинява безпокойство на птиците. Значимостта на въздействието се влияе от мащаба и степента на безпокойство
и от наличието, близостта и качеството на други подходящи местообитания, където прогонените птици
могат да се преместят. Този тип въздействие от ветрогенератори е до голяма степен пренебрегван за
сметка на смъртността, причинена от сблъсък с ветрогенератори. Но за чувствителните видове, като
червеногушата гъска, този тип въздействие е много по-значим.
Извън гнездовия период водолюбиви птици като поен лебед, гъски, патици и др. избягват да ползват
териториите за хранене и почивка (макар и в подходящи местообитания - напр. житни култури) в радиус
до 800 m3 от вятърни турбини (Winkelman, 1989, 1992a; Kruckenberg, Jaene, 1999; Percival, 2003; Drewitt
and Langston, 2006; Pearce-Higgins et al., 2008, 2009). При увеличаване броя на турбините се получава
значителна загуба на местообитания на принципа на кумулативния ефект. Гъските избягват територии
между вятърни турбини, разположени в групи, независимо дали са подредени в редове или разпръснато
(Larsen, Madsen, 2000). Степента на този тип негативно въздействие може да се увеличи от липсата на
подходящи или достатъчно добри местообитания за вида в околността. Проучвания в Приморска Добруджа доказват ефект на отместване на ятата хранещи се гъски от традиционно използвани, подходящи
места за хранене след въвеждане в експлоатация на големи ветропаркове на тези територии (Petkov at
al., 2012) (фиг. 4). Резултатите от тези проучвания предизвикаха по-детайлни проучвания за установяване на характера и мащабите на регистрирания ефект върху червеногушата гъска.
Подробни изследвания за оценка на прогонващия ефект доказаха значително въздействие на
надземната електропреносна мрежа и на ветрогенераторите върху червеногушата гъска в местата
на хранене. Ефектът на тези елементи на енергийната инфраструктура е много локализиран около
индивидуалните елементи (електропроводи, вятърни турбини), но се натрупва с увеличаване броя
на индивидуалните елементи (фиг. 5). По този начин значителни територии стават непригодни за
ползване от гъските, въпреки, че земите се ползват като земеделски и се засяват с подходящи за
хранене култури. Това ясно може да се наблюдава в района на ветропарка „Свети Никола” в южната
част на Приморска Добруджа и ветрогенераторите, изградени западно от град Шабла (фиг. 5 б).
Ефектът на прогонване е еднакво значителен при увеличаване броя на турбините, без значение
дали създадените групи от ветрогенератори са в следствие реализирането на един голям ветропарк
или на множество различни малки проекти в един район.
3

От 500 m при другите водолюбиви птици; 600 m при голямата белочела гъска; 800 m при патици;
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а) електропреносна мрежа

б) ветрогенератори
Фигура 4. Пример за прогонване:
Кернел анализ на разпределението на
ята хранещи се гъски в Приморска
Добруджа преди изграждане на ветрогенератори в района, през 90-те години (карта А) и след изграждане на
ветрогенераторите (карта Б);
на карта А, ветрогенераторите са
поставени индикативно за по-лесно
сравнение; останалите фактори, които
влияят на разпределението на гъските
в района не са изменени в периода 1998
– 2011 г. (полезащитни пояси, селища,
пътна мрежа)
(източник: Petkov at al., 2012).

Фигура 5. Прогонващ ефект от
съществуващата
електропреносна
мрежа и от опериращите ветрогенератори в Приморска Добруджа
(източник: полеви проучвания по проект LIFE09/NAT/BG/00230 за опазване на
червеногушата гъска)
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Фигура 6. Комбиниран прогонващ ефект от съществуващите
елементи на ландшафта, ветрогенераторите и електропреносната мрежа в Приморска Добруджа към 2014 г.
(източник: полеви проучвания по проект LIFE09/ NAT/ BG/ 00230
за опазване на червеногушата гъска)

Прогонващият ефект от електропроводите се оценява като по-значителен в сравнение с ветрогенераторите и полезащитните пояси, но ветрогенераторите сами по себе си могат да засегнат
значително по-голяма територия на принципа на кумулативния ефект. Само изградените до 2014 г.
ветрогенератори в Приморска Добруджа са довели до ефективната загуба на минимум 45 km² от
наличното местообитание за ползване от вида, т.е. намаляване на ефективното местообитание с 6%.
Прогонващият ефект от опериращите ветрогенератори и електропреносната мрежа се комбинира
с други елементи на ландшафта с прогонващо действие (фиг. 6). В резултат на това съвременната
оценка е, че около едва 48% от обработваемите земеделски земи в Приморска Добруджа предоставят подходящи условия за хранене на зимуващите гъски. Това е важен аспект, който трябва да
се взима предвид при процедури по ОВОС, ЕО и ОС.
Бариерен ефект (препятствие по пътя на птиците)
Ветроенергийните паркове се явяват като бариера за мигриращите и негнездящите птици. Ефектът,
при който птиците променят миграционните си маршрути или местните си коридори за придвижване,
за да избегнат даден вятърен парк, се нарича бариерен ефект и е също вид прогонване. Изместването на траекторията на движение на птиците е свързано с повишаване разхода им на енергия, и
в някои случаи – загуба на ориентация (насочване към неподходящи места). Това намалява възможностите за оцеляването им. При локалните предвижвания, бариерният ефект може да доведе до потенциалното разрушаване на връзки между отдалечени места за хранене и почивка, които иначе не
са засегнати от вятърния парк. Въздействието зависи от вида на птиците, от типа на тяхното движение, от височината на полета, от разстоянието до турбините, от разположението и експлоатационното състояние на турбините, от частта на деня и от силата и посоката на вятъра. То може да
варира значително – от малка „спънка” по отношение на посоката, височината или скоростта на
полета, до съществени отклонения, които могат да намалят числеността на птиците, използващи територии отвъд вятърния парк. Птиците се стараят да избегнат ветрови генератори, разположени групово, като се опитват да ги заобикалят вместо да минават между тях. Проучванията в Приморска
Добруджа, доказаха, че червеногушите гъски заобикалят ветрогенератори, разположени в компактни
групи (фиг. 7). В останалите случаи прелитащите ята гъски предпочитат да преминат през териториите
с ветрогенератори, като се вдигнат на по-голяма височина (фиг. 8). И в двата случая разхода на
енергия на птиците се увеличава, за да успеят да преминат през преградата. Изграждането на ветрогенератори значително затруднява свободното придвижване на гъските в южната част на Приморска Добруджа, и води до разпокъсване и ограничаване на коридорите за придвижване (фиг. 9).
Смъртност от преки сблъсъци с ветрогенератори, включително и съпътстващите ги електропреносни мрежи
Данни за смъртност на птици от директен сблъсък с ветрогенератори са представени в различни
държави, за гнездящи, мигриращи и зимуващи птици. Птиците могат да се сблъскат с различни части
на вятърната турбина (ротори, кули, гондоли) или със свързани с тях конструкции като обтяжни кабели,
електропроводи и метеорологични мачти. В Приморска Добруджа е регистриран смъртен случай на белоглав лешояд при сблъсък с ветогенератор през есента на 2010 г., на розов пеликан през есента на
2009 г., като и за двата случая е характерно, че се проявяват още през първата година на опериране
на вятърния парк. Регистрирани са и смъртни случаи на 2 мишелова при един ветрогенератор през зимата на 2013 г., на бухал и жълтокрака чайка през 2010 г. и на сив жерав през 2009 г. Въздействието
на допълнителната смъртност, причинена от ветропарковете, върху състоянието на популациите варира
в широки граници в зависимост от вида. Дори да са ниски, нивата на допълнителна смъртност, прибавена към естествената смъртност в популацията, могат да бъдат значителни за видовете с дълга продължителност на живота, с ниска продуктивност и бавно съзряване, особено, когато са засегнати редки
видове. В такива случаи е възможно да настъпят значителни последици на ниво популация, особено в
ситуации, при които настъпва кумулативна смъртност в резултат на постепенно инсталиране на множество вятърни турбини, или поради друга човешка дейност. Въпреки, че гъските до голяма степен избягват
близостта на вятърни турбини, те се определят като едни от потенциално уязвимите видове от сблъсък
с ветроенергийни съоръжения (Langston & Pullan, 2003). Те са уязвими към повишена смъртност, защото
са дълго живеещи с бавно възпроизводство. Тъй като червеногушата гъска е силно локализиран и застрашен от изчезване вид, загубата дори на единични птици може да окаже въздействие върху цялата
популация. При оценката на риска от смъртоносен сблъсък за птиците, следва да се вземат предвид не
само турбините, а и структурите, свързани с тях - надземните електропроводи, мачти за измерване на
вятъра и др.
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Фигура 7. Избягване на групи ветрогенератори от прелитащи ята гъски
(източник: полеви проучвания по проект
LIFE09/ NAT/ BG/ 00230 за опазване на червеногушата гъска):
А – ветропарк с компактна структура;
Б – ветропарк с разпръснати ветрогенератори;
В – контролна територия, без ветрогенератори

Фигура 8. Динамика на прелета през наблюдателните точки във височина
(източник: Зарков, 2014)
Представена е числеността на прелитащите
на определена височина ята гъски в две наблюдателни точки: Българево (където през 2012 г.
няма изграден ветропарк, а през 2013 г. вече има
опериращи ветрогенератори) и Тюленово (контролна точка без ветрогенератори). При липса на
ветрогенератори гъските предпочитат да
летят ниско. Когато бъдат изградени ветрогенератори обаче птиците започват да прелитат
на по-голяма височина. По тази причина в района
на Българево пропорцията на прелитащите на
различна височина птици драстично се променя
- почти всички ята гъски преминават на височина над 120 m.

а) плътност на прелитащите ята гъски

14

б) ключови нощувки

Фигура 9. Модел на плътност на прелитащите ята от гъски в Приморска Добруджа
(кафяво – висока плътност; жълто – ниска плътност)
(източник: полеви проучвания по проект LIFE09/NAT/BG/00230 за опазване на червеногушата гъска)

Карта на чувствителните за червеногушата гъска територии в Приморска Добруджа
Когато се отчетат изискванията на червеногушата гъска към местообитанията едновременно
с антропогенните фактори, към които тя е чувствителна, в Приморска Добруджа могат да се
определят чувствителните територии, които са от първостепенно значение за оцеляването на вида
през зимата (фиг. 10). Част от тези територии вече са загубили стойността си поради изградените
там ветрогенератори, но ако турбините бъдат премахнати, териториите отново биха били използвани
от гъските.

Фигура 10. Относителна чувствителност на местообитанията на червеногушата гъска в Приморска
Добруджа, по отношение на ветроенергийната инфраструктура
(източник:
полеви
проучвания
по
проект
LIFE09/NAT/BG/00230 за опазване на червеногушата
гъска).
Картата на чувствителните зони е разработена на
базата на: реалното ползване на земеделските земи,
като се отчита сеитбооборота; значимостта на отделните нощувки; предпочитаните коридори на придвижване между нощувки и места за хранене; и елементите
на ландшафта, които гъските избягват.

2.3. Развитие и инвестиционен интерес в Приморска Добруджа
Приморска Добруджа е основно земеделски район. От 2003 г. насам инвестиционният интерес
е насочен основно към развитие на ветроенергийния сектор и на туризма, но в последните години
все повече са насочва и към добива на газ.
Ветроенегрийния сектор има най-значителен дял в потенциалната загуба на хранителни местообитания на червеногушата гъска в Приморска Добруджа. До 2014 г. в Добруджа оперират 330
ветрогенератора, от които 221 са локализирани в Приморска Добруджа (Костадинова, 2014) (фиг.
11). Тези ветрогенератори доведоха до намаляване с 6% на подходящите местообитания за хранене
на червеногушата гъска. Сто и един от опериращите ветропарковете се намират в защитени зони
от Натура 2000. Тези, одобрени с решения 2-2(101)2005, 3-2(101)2005, 1-2/114/2007, са обект
на съдебна процедура в Европейския съд (дело С-141/14) , поради факта, че с одобряването им
България е нарушила Европейското природозащитно законодателство, тъй като не е опазила уникални местообитания и застрашени видове4. На практика 31% от опериращите в Добруджа ветрогенератори се намират в Натура 2000. Макар че от 2012 г. действа мораториум за нови
ветроенергийни проекти в Добруджа, поради стартирали преди това процедури, продължават да се
одобряват нови проекти и да се реализират вече одобрените проекти. От общо 2195 ветрогенератора в Добруджа, които са одобрени, но все още неизградени или са в процедура на одобряване
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в Приморска Добруджа са 3795. Част от посочените ветрогенератори са отменени с решения
на министъра на околната среда, но самите проекти не са окончателно спрени, затова се
разглеждат като потенциални проекти. Евентуалното реализиране на всички предложения за
изграждане на ветрогенератори в района ще доведе до загуба на нови 134 km² хранителни местообитания, или намаляване на пригодните за хранене местообитания с още 18%, т.е. ще допринесе за намаляването на общата им територия до 30% (фиг. 12).
Това развитие на ветроенергийния сектор е определено проблематично за опазването на червеногушата гъска, но също така е технически нецелесъобразно и не е наложително. Според картата
на зониране на България за изграждане на ветроенергийни мощности, по-голямата част от Приморска
Добруджа попада в район „Шабла”, който е с максимален технически потенциал за добив на енергия
от вятъра 500 MW. При изчисление на този капацитет са изключени защитените зони от Натура
2000 (без ЗЗ „Било”), но не и ценните за хранене на червеногуши гъски територии извън Натура
2000. Досега опериращите в този район ветрогенератори са с инсталирана мощност 306 MW.
С реализирането на всички проекти обаче общата мощност ще достигне 1236 MW, т.е. ще надхвърли
максималния технически капацитет на района с 736 MW, дори без да се отчита необходимостта от
опазване на местата за хранене на червеногушата гъска. Надхвърлянето на техническия потенциал
на района ще форсира разширяването на електропреносната мрежа, което допълнително ще влоши
и фрагментира местообитанията на вида, и ще повлияе и върху други видове.
Други фактори, въздействащи върху местообитанията (застрояване, промяна на земеделските
култури) допълнително могат да доведат до още по-голям спад в наличието на подходящи местообитания. Възможно е потенциалните загуби на хранителни местообитания да се окажат пагубни
за преживяемостта на цялата популация на червеногушата гъска.
Инвестиционните предложения от различен характер, водещи до загуба на местообитания за
червеногушата гъска, са свързани със застрояване (ваканционно, жилищно, промишлено), изграждане на инфраструктура, фотоволтаични централи, спортни комплекси, включително голф игрища,
както и проекти свързани с промяна на стопанското ползване на земята – от ниви в овощни градини, лозя или други трайни насаждения. Анализът на инвестиционните предложения в района на
Приморска Добруджа показа, че от 2005 до 2014 г. са планирани, одобрени или реализирани 1312
проекта6. Повече от половината от проектите (60%) са локализирани в защитените зони от Натура
2000 „Калиакра”, „Белите скали”, „Шабленски езерен Комплекс” и „Дуранкулашко езеро”. Други

А

Б

Фигура 11. Състояние на развитието на ветроенергийния сектор в Добруджа и Приморска Добруджа към началото на март 2014 г. А: Добруджа, Б: Приморска Добруджа

16

а)

б)
Фигура 12. Модел на очакваната загуба на местообитания
за червеногушата гъска в следствие реализиране на всички проекти за ветрогенератори в
Приморска Добруджа
(източник: полеви проучвания
по проект LIFE09/ NAT/ BG/ 00230
за опазване на червеногушата
гъска):
а) очаквана загуба на местообитания от реализиране на ветроенергийни проекти;
б) очаквана загуба на местообитания от реализиране на ветроенергийни проекти в комбинация
със съществуващите елементи на
ландшафта
(електропроводи,
пътища и селища)

23% от проектите са локализирани в съседство или в близост, на по-малко от 2 km, от границите
на защитените зони. Само 17% от проектите са извън Натура 2000 и не са в близост до защитени
зони за птици. Само в защитена зона (и ОВМ) „Калиакра” има общо 461 различни по характер
инвестиционни предложения (в допълнение към ветрогенераторите), в защитена зона „Шабленски езерен комплекс” – 115 инвестиционни предложения, в защитена зона „Дуранкулашко
езеро” - 90 инвестиционни предложения, в защитена зона „Белите скали” – 104 инвестиционни
предложения (фиг. 13). Основната част от проектите са свързани с развитието на туризма - застрояване на крайбрежните земи, както и превръщането им в рекерационни зони, конкретно голф
игрища. Това ще доведе до повишено безпокойство, фрагментация на ценни хранителни местообитания на вида, които се използват активно както през ловния, така и след края на ловния сезон.
Всяко по нататъшно урбанизиране на крайбрежието на езерата или застрояване в близост и върху
земеделските земи до тях ще има съществено негативно влияние и ще доведе до прогонване на
гъските.Инвестиционният интерес в района е много динамичен. Въпреки това от проектите в Натура
2000 са реализирани 42 проекта. Най-голям брой реализирани проекти има в защитените зони
„Белите скали” (19 проекта, основно свързани със застрояване) и „Калиакра” (16 проекта, основно
свързани със създаване на овощни градини). Осъществените проекти до сега са засегнали основно
степни местообитания, които са строго защитени, както и обработваеми земеделски земи, които
са ползвани за хранене от червеногушите гъски през зимата. Като цяло основната част от проектите
в и около Натура 2000 към 2014 г. са одобрени, но не изградени. Ако тези проекти бъдат реализирани, те ще засегнат значителна част от обработваемите земи в близост до езерата (особено
северно от Дуранклашко езеро) и до Черноморското крайбрежие и съответно ще доведат до допълнителна загуба на места за хранене на гъските и процента на намаляване на пригодните площи
може да надхвърли 30%.
Прогнозите за дългосрочно осигуряване на достатъчно подходящи места за успешното зимуване
на червеногушата гъска в Приморска Добруджа не са добри. По тази причина е необходимо да се
подходи изключително внимателно и отговорно и при планирането на развитието на региона на
стратегическо ниво, и при планирането на индивидуални проекти и дейности, особено в и около
защитените зони от Натура 2000. Дори е наложително да се преразгледат сегашните планове и да
се приложат коригиращи мерки, за да се избегне осъществяването на увреждащи дейности, макар
формално те да са били одобрени в миналото.
4 Прес съобщение на Европейската комисия IP/13/966 от 17.10.2013 г.,
с което оповестява мотивите си да даде на съд България по наказателна процедура 4260/2008 (случаят Калиакра):
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-966_en.htm
5 Опис на инвестиционните предложения за ветрогенератори в Добруджа е даден в приложението към този
наръчник: http://bspb.org/bg/edition/Narychnik.html
6 Опис на инвестиционните предложения, различни от ветрогенератори, в Приморска Добруджа е даден в приложението към този наръчник: http://bspb.org/bg/edition/Narychnik.html
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Обществени нагласи по отношение на заплахите и опазването на червеногушата гъска
Според социологично проучване в района на Приморска Добруджа в рамките на проекта
„Сигурни зимовища за червеногушата гъска” голяма част от местните хора не биха искали червеногушата гъска да изчезне от техния район. Заплахите за червеногушата гъска те асоциират
най-вече с бракониерството и ловната преса. Заплахите, свързани с влошаването и загубата на
местообитанията не са познати за хората и някои дори считат налагането на рестриктивни мерки
върху земите за значителен проблем. Над 70% от хората определят земеделието като местен поминък, а делът на туризма, риболова и лова е много по-нисък (НЦИОМ, 2010). Резултатите показват,
че преобладаващата част от местното население предпочита запазване на земеделските практики
и това ще бъде положително за червеногушата гъска. Приморска Добруджа може да се запази
като ключов район за опазването на вида. Мерки насочени към стимулиране на земеделие в съответствие с изискванията на червеногушата гъска може да е благоприятно не само за опазването
й, но и за поддържане на основния поминък на хората.
Фигура 13. Инвестиционен интерес
(без ветрогенератори) в и около защитени зони в Приморска Добруджа
към началото на март 2014 г.

А) Дуранкулашко езеро

В) Калиакра
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Б) Шабленски езерен компрекс

ІІІ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОБРО ПЛАНИРАНЕ
За съжаление днес не можем да се похвалим с добро планиране на развитието, особено в
Приморска Добруджа. Фактите за днешното развитие на района, говорят, че раздробяването на
проекти на части, одобряването им без ОВОС, допускането да бъдат одобрявани проекти със
слабо, дори лошо качество на оценката на въздействието върху околната среда, липсата на
оценка на кумулативния ефект, ни най-малко не са помогнали на развитието на Приморска Добруджа и просперитета на местните жители. Тези порочни практики доведоха до унищожаване на
природни местообитания, като уникалните понтосарматски степи, до значително намаляване на
подходящите територии за хранене на зимуващите гъски и за почивка и хранене на мигриращите
птици, до активизиране на свлачища, до намаляване на възможностите за природосъобразен туризъм и влошаване на перспективите за поддържане на основния отрасъл на района – земеделието. Районът е дори обект на наказателни процедури заради неспазване на Европейското
природозащитно законодателство. Като се има предвид, че голяма част от одобрените вече проекти не са реализирани, то изглежда, че перспективите не са добри. Примери за недобро планиране има и от други райони на страната и е логично да се зададат въпросите: Възможно ли е
въобще да има добро планиране на развитието, което да е добро и за хората и за природата?
Възможно ли е развитието на района на Приморска Добруджа да е по-добро и за птиците, и за
хората и как да се планира това в бъдеще? Възможно ли е да подобрим сегашното състояние и
да поправим грешките от миналото?
Да, доброто планиране на развитието, където екологичните и икономическите интереси са отчетени съществува и е прилагано в практиката. Много са примерите в други страни, включително на
други континенти, но дори и у нас, където много процедури са опорочени, могат да се дадат такива
реални добри примери от практиката, които ще покажем и в този наръчник.
Постигането на устойчиво развитие изисква добро планиране на всички нива на осъществяване
на човешките дейности: от най-високо – от разработване на стратегии, планове, програми до найниско – разработване на индивидуални проекти. Тези нива са съподчинени, като всяко по-ниско
ниво, трябва да интегрира в себе си изискванията на по-високото ниво. Доброто планиране се
съобразява с нуждите на опазване на околната среда, особено биоразнообразието. На стратегическо ниво на планиране (стратегии, планове, програми) това става чрез стратегическа екологична
оценка - ЕО (чл.81, ал.1, т.1 на ЗООС), а на ниво индивидуален проект - чрез ОВОС (чл.81, ал.1,
т.2 на ЗООС). Там където се засяга Натура 2000, се извършва и оценка за съвместимостта с предмета и целите на защитените зони - ОС (чл.31 на ЗБР), която се прилага както на стратегическо,
така и на проектно ниво. Въпреки че доброто планиране се изисква по отношение на всички компоненти на околната среда, тук се фокусираме основно върху биоразнообразието с конкретни примери за червеногушата гъска, като световно застрашен вид.

Най-високо ниво
(стратегическо)

Най-зависещо от мястото
(най-малко стратегическо)

Политика (стратегия)

ЕО (+ ОС)

План

ЕО (+ ОС)

Програма

ЕО (+ ОС)

Проект

ОВОС (+ ОС)

Най-малка подробност,
най-широк кръг
от възможности

Най-подробен,
най-тесен кръг
от възможности

3.1 Обзор на актуалните материали за насърчаване на доброто планиране
През последните 25 години институциите, прилагащи международни договори и споразумения в
областта на опазване на околната среда, активно започнаха да публикуват тематични наръчници и
ръководства, които да подпомогнат страните-членки да прилагат съответните международни договори и споразумения. Такива наръчници издават както конвенциите (Рамсарска, Бернска и др.),
така и Европейската комисия, която следи за правилното и пълното прилагане на Европейското

19

законодателство. Самите национални правителства също публикуват немалко наръчници и
ръководства, особено свързани с прилагане на природозащитното законодателство, процедурите по ОВОС, ЕО, ОС, управление на територии и др. В България за последните 10 години
ръководства и наръчници също са писани на тези теми и за конкретни проблеми, които имат
нужда от допълнително разясняване. В този смисъл може да се каже, че опит в тълкуването и
прилагането на природозащитно законодателство съществува – както в чужбина, така и у нас. Затова намираме за особено полезно за доброто планиране, както институциите вземащи решения,
така и експертите, инвеститорите и инициаторите на различен вид дейности, да реферират към
някои особено ценни публикации за въпроси, които не са засегнати подробно тук. Те трябва активно
и разумно да се ползват, заедно с настоящия наръчник.
Добра практика: всеки експерт, който участва в процедури по оценка на планове и проекти или
други дейности, е необходимо добре да познава, не само законодателството, а и публикуваните
по проблематиката ръководства, наръчници и инструкции – както национални, така и международни и да се стреми да ползва най-добрата налична информация и най-добрата практика.
Наръчници на Европейската комисия, свързани с прилагането на Директивата за птиците и
за местообитанията и осъществяване на инвестиционни проекти.
Европейската комисия е издала няколко наръчника, свързани с управлението на Натура 2000,
прилагането на чл. 6 на Директива 92/43/EИО за местообитанията, както и с природозащитното
законодателство като цяло. Всички те са публикувани на интернет страницата на Европейската комисия. Някои наръчници са по-общи, а други обстойно разглеждат прилагането на този член на
Директивата. Основните от тях са:
• „Управление на места от Натура 2000: Разпоредби на чл.6 от Директивата за местообитанията
92/43/EИО”7: дава най-общи насоки и принципи как да се тълкуват и прилагат разпоредбите
на чл. 6 на Директивата така, че да се изпълнят изискванията за правилно и ефективно
управление на Натура 2000;
• „Оценка на планове и проекти, значително въздействащи на местата от Натура 2000. Методологично ръководство на разпоредбите на чл.6 (3) и (4) от Директивата за местообитанията
92/43/EИО”8: дава алгоритъм и методически насоки за осъществяване на ОС;
• „Ръководство относно член 6, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО за местообитанията”9:
дава методически насоки за прилагането на Директивата в случаите, когато се очакват значителни отрицателни въздействия и липсват алтернативи;
• „Насоки за оценка на непреките и кумулативни въздействия, както и взаимодействия между
въздействията”10: обяснява принципите на оценка на кумулативния ефект, основно в процедурата по ОВОС и ЕО, но те са приложими и за целите на ОС.
Важни аспекти от тези наръчници, които са приложими за България и подпомагат практически
прилагането на Закона, са включени и в настоящия наръчник. Също така има и наръчници, касаещи
конкретни сектори: за транспорта по вътрешните водни пътища и Натура 200011, за речните устия
и крайбрежните зони, като се обръща особено внимание на пристанищата и драгирането12, за развитие на вятърната енергетика и Натура 200013, за добива на минерални суровини за неенергийни
цели и Натура 200014.

7

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
9 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/new_guidance_art6_4_bg.pdf
10 http://www.norfolk.gov.uk/view/NCC144239
11 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/iwt_bg.pdf
12 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Estuaries-BG.pdf
13 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms_BG.pdf
14 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/neei_report_bg.pdf
15 http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/OtherDoc/276299/276299_Birds_120.pdf
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Наръчници и полезни информационни източници за България
Карта със зониране на територията на България по отношение на възможностите за строителство на ветрогенератори. Карта на чувствителните зони за птици. (Карта на зоните с риск
за птиците от изграждане на ветрогенератори). Доклад15 Тя е разработена в рамките на обособена позиция 7 „Определяне и минимизиране на рисковете за дивите птици” на проекта на МОСВ
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове –
фаза І”. Целта на проекта е за пръв път в България да се определят рискови за дивите птици по
Директива 2009/147/ЕИО територии по отношение изграждането на ветрогенератори. Картата интегрира в себе си оценка за чувствителността на гнездящи, мигриращи и на зимуващи птици към
ветрогенератори на територията на цялата страна с ниво на детайл 1 km2 в 3 категории – висока,
средна и ниска. За всеки квадрат може да се провери, кои застрашени видове птици се срещат,
през кой сезон и каква е чувствителността към изграждане на ветрогенератори. От друга страна
картата на зониране за пръв път интегрира картата на чувствителността с информация за вятъра
и техническия капацитет на територията за изграждане ветрогенератори. Ветровата карта е изготвена чрез моделиране на реални данни за вятъра на височина 80 m и представлява към момента
най-достоверната карта за вятъра за целите на ветроенергийния сектор с ниво на детайл 1 km2.
При определяне на техническия капацитет като параметри са ползвани нормативните ограничения
(включително наличието на горски и защитени територии), физическите фактори на средата, електропреносната инфраструктура, потреблението на електроенергията. Картата на зониране показва
къде съществува конфликт между добър технически потенциал и висока чувствителност на птиците,
където въпреки добрите условия не трябва да се изграждат ветрогенератори. Показва и местата с
добър технически потенциал, но слаба или средна чувствителност, където при спазване на определени условия, регламентирани чрез процедури по ОВОС, ветроенергийният сектор може да се
развива без да причинява щети на биоразнообразието и конкретно птиците. Червеногушата гъска
е един от видовете, предмет на разглеждане в тази карта, и е определена като един от най-чувствителните видове, наред с видове като египетския лешояд, белоглавия лешояд и царския орел,
поради което териториите, където видът се среща са определени като високо чувствителни. Картата
е налична в цифров вид в МОСВ и регионалните му структури, а изготвеният към нея доклад е публикуван на интернет страницата на МОСВ.
Ръководство за опазване на дивите птици при разработването на ветроенергийните източници в България16. Ръководството също е разработено в рамките на проекта „Определяне и минимизиране на рисковете за дивите птици”. То обхваща широк спектър от полезна информация,
свързана с опазване на птиците при изграждане на ветрогенератори: политики и законодателство
на Европейския съюз и България по отношение опазването на дивите птици и на развитието на
вятърната енергетика; обзор на спецификите на производство на вятърната енергия и подробно
представяне на въздействията върху птиците от ветрогенератори и начините по които се определя
чувствителността на видовете птици към ветрогенератори; стъпки, които следва да се предприемат
на стратегическо ниво и индивидуален проект при планиране (т.нар. превантивна защита), както и
мерки които могат да бъдат предприети за допълнително минимизиране на рисковете за дивите
птици от изграждане на ветрогенератори. Важна част е публикуваният алгоритъм за оценка на инвестиционните предложения, който се ползва от компетентния орган при оценка на ветроенергийни
проекти, но може да се ползва и за други типове проекти.
По отношение на червеногушата гъска в ръководството не могат да бъдат намерени подробности
относно прогонващия и бариерния ефект, тъй като резултатите от проучванията за този вид бяха
налице след публикуване на ръководството. В този смисъл по-актуални данни за тези два типа
въздействие върху вида има в настоящия наръчник, но за останалите видове птици ползването на
ръководството дава цялата актуална информация за въздействията на ветрогенераторите върху тях.
То е публикувано на интернет страницата на МОСВ.
Системи за ранно предупреждение, регулиращи работата на вятърни паркове, и приложимост в България. Доклад17. Докладът е разработен в рамките на проекта „Определяне и минимизиране на рисковете за дивите птици”. Представя концепция за интегриране на система за ранно
предупреждение, което да управлява работата на ветропаркове в България в зони със среден и
нисък риск за птиците. Той е полезен да се ползва при проектиране на ветроенергийни паркове
още на етап планиране, но също и по време на процедурите по ОВОС, за да се прецени ефективността на такава смекчаваща мярка за конкретния проект. Докладът е публикуван на интернет страницата на МОСВ.
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Характер на миграцията на 42 вида птици от българската орнитофауна според нивото
на съвременните познания. Доклад18. Докладът е разработен в рамките на проекта „Определяне и минимизиране на рисковете за дивите птици” и за пръв път в България анализира
характера на миграцията на 42 вида птици на територията на цялата страна. В него се представят обща оценка и анализ на познанията за миграцията на отделните видове мигриращи птици,
основните миграционни трасета (местата с най-интензивно и редовно присъствие на птици при
сезонните миграции) и най-важните места, които се използват от птиците по време на пролетна
и есенна миграция за хранене и почивка с оглед тяхното опазване и намаляване риска от реализирането на бъдещи инвестиционни намерения и проекти в тези територии. Общо за цялата
страна, на базата на мащабни целенасочени полеви проучвания през 2011 и 2012 г., както и налични данни от други целеви проучвания на миграцията, анализът представя: фронтът, участъците
и интензитета на есенната и пролетната миграция през територията на България, основно на базата на прелета на реещите се птици; характерът на дневната и нощната миграция в районите на
проучване (видов състав, сезонна и дневна динамика, височина, направления, места с тесен
фронт на миграция); местата, ползвани от птиците за нощувка, почивка и хранене по време на
пролетна и есенна миграция. Докладът е полезно и необходимо да се ползва, винаги когато инвестиционни намерения или дейности има вероятност да засегнат мигриращите птици и техните
местообитания, както и при разработване на планове за управление на защитени зони от Натура
2000. Публикуван е на интернет страницата на МОСВ.
Доклад за зимуващи водолюбиви птици в България през зимата на 2011 – 2012 г.19. Докладът
е разработен в рамките на проекта „Определяне и минимизиране на рисковете за дивите птици”,
като включва и резултатите от целенасочените полеви проучвания в Приморска Добруджа по проект
Life09/NAT/BG/000230. Представя резултатите от мащабно полево проучване на водолюбивите птици
през зимата на 2011/2012 г. с цел установяване на местата за хранене около влажните зони с големи струпвания на зимуващи водолюбиви птици – поречието на река Дунав, Добруджа, Бургаските
езера, язовири във вътрешността на страната. Представени са данни и карти за отделните видове
водолюбиви птици. Проучването е осъществено с цел да предостави актуални и достоверни данни
за разработване на картата на зониране на България за развитие на ветроенергийния сектор, но
резултатите от него могат да се ползват и при планиране на други проекти или дейности, засягащи
зимуващите водолюбиви птици, както и при разработване на планове за управление на защитени
зони от Натура 2000. Докладът е публикуван на интернет страницата на МОСВ.
В рамките на проекта на МОСВ „Картиране и определяне на природозащитното състояние
на природни местообитания и видове – фаза І” в периода 2011 – 2012 г. бяха проведени наймащабните проучвания на видове и местообитания в Натура 2000. Освен посочените по-горе
разработки, най-актуалното за Натура 2000 от проучванията, проведени 2011-2012 г., както
по отношение на птиците, така и по отношение на други видове животни, растения и типове
местообитания може да бъде намерена в информационната система за Натура 2000 на интернет страницата на МОСВ:
http://natura2000.moew.government.bg/Home/Documents.
Орнитологично важните места в България и Натура 200020 Книгата е публикувана през 2007 г.
и описва орнитологично важните места (ОВМ) в страната – тяхното точно местоположение, граници,
видове, заради които е определено всяко място, заплахи за видовете и предложени природозащитни
мерки. Тя включва информация за природозащитния статус на всички видове, срещащи се в България, националните и европейски популации на гнездящи птици, националните и европейски популации на зимуващите птици. Тъй като днес почти всички ОВМ (с изключение на Рила), са част от
Натура 2000, то орнитологичните данни и определените земеползвания и заплахи могат да се разглеждат като базова информация за състоянието на защитените зони за птици от Натура 2000 към
датата на присъединяване на България към ЕС. Книгата може да бъде намерена в електронен формат
на интернет страницата на Българското дружество за защита на птиците.
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http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/OtherDoc/276295/276295_Birds_120.pdf
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/OtherDoc/276294/276294_Birds_120.pdf
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Атлас на гнездящите птици в България. Публикуван за пръв път през 2007 г. и е първият
атлас на гнездящи птици в страната. Предоставя информация за разпространението, броя и историческите изменения в популациите на 297 вида птици, които гнездят в момента или са гнездели в
миналото у нас. Разпространението на птиците е представено на базата на UTM квадрати 10х10 km.
Предпочитаните местообитания на птиците са определени на базата на Класификацията на Палеарктическите хабитати. Публикацията може да служи като ориентир за срещащите се в даден район
гнездящи птици. При планиране и оценка на проекти или други дейности и липсата на подробни
изследвания е необходимо да се осъществят целенасочени проучвания, а не да се разчита единствено на този източник на информация.
В рамките на проекта Life09/NAT/BG/000230 „Сигурни зимовища за червеногушата гъска” са проведени най-мащабните и подробни проучвания на вида в местата за зимуване в различни аспекти:
места за нощуване, места за хранене, хранителен спектър, въздействие на пашуващите гъски върху
посевите, ловна преса върху гъските, поведение на гъските в райони с ветроенергийни паркове,
въздействие на елементите на ландшафта. Резултатите от тези проучвания в резюме са представени
и в този наръчник, но отделно са публикувани в доклади и публикации, които могат да бъдат намерени в офисите или на интернет страницата на БДЗП. Тези публикации включват и официално
одобреният план за действие за опазване на червеногушата гъска в България.
Списъкът от разработки, предоставящи най-добра налична информация или насоки за прилагане на добри практики, далеч не се изчерпва с посочените по-горе. Експертите в институциите, вземащи решения, и в консултантските екипи е необходимо да бъдат активни, да
откриват и да се запознават с такива разработки, за да гарантират, че боравят с най-добрата
информация и следват насоките за най-добро прилагане на законите и политиките. Затова консултациите с външни експерти, заинтересовани лица и неправителствени организации са много
полезни и не бива да бъдат пренебрегвани.
Добра практика: Поддържането на регистри и библиотеки с разработки, които предоставят
ценна базова информация или насоки по прилагането на нормативните документи, е особено
полезно за всеки екип от експерти. Обмена на информация между експертите също е важен.

3.2 Принципи на доброто планиране
Въпреки различните подходи, методики и нормативни системи в различните държави, съществуват
някои основни принципи на доброто планиране, които винаги се спазват.
Принцип на предпазливостта
Не винаги е възможно да се направи пълна оценка на степента на очакваните въздействия от
даден план или проект, или човешка дейност. Причините може да се различни, като например липсата на дългосрочни наблюдения, или липса на подходяща техника или познания как да се провеждат проучвания, или данните са недостатъчни. В такъв случай, когато е налице действителен
риск от сериозни или необратими щети, трябва да се прилага принципа на предпазливостта: "Когато
има опасност от сериозни или необратими щети, липсата на научни познания не може да
бъде причина за отлагане на икономически ефективни мерки за предотвратяване на разрушаването на околната среда".
Принципът на предпазливостта е заложен в чл. 174 на Договора между страните членки на ЕС, в
преамбюла на Конвенцията за биологичното разнообразие, в чл. 3 на Конвенцията за промените в
климата. Той е насочваща рамка за вземане на решения, която указва как нашите действия ще окажат
влияние върху околната среда и бъдещите поколения. Той насърчава участието на обществеността и
сътрудничеството между заинтересованите лица за дългосрочно опазване на околната среда и екологични политики и програми. Принципът трябва да се разглежда като част от структуриран подход
за анализ на риска, който съдържа три елемента: анализ на риска, управление на риска и комуникация
на риска. Принципът на предпазливостта е свързан пряко с управлението на риска и предполага, че
са регистрирани вероятни опасни въздействия, произтичащи от дадена човешка дейност (план, проект,
продукт, процес и т.н.), но научните данни не позволяват рискът да бъде оценен със задоволителна
достоверност. Прилагането на подход, основан на принципа на предпазливостта трябва да започне с
възможно най-подробна оценка на научната информация, и до колкото е възможно да се определи
23

на кой етап и до каква степен съществува научна несигурност. Всяка оценка на риска трябва
да се прави на базата на съществуващи научни и статистически данни. Обикновено научната
несигурност е резултат от пет характеристики на научния метод: избраните променливи, направените измервания, взетите проби, ползваните модели и установените връзки (Hegmann et
al., 1999). Тя може да се появи и при противоречие между съществуващите данни или поради
липсата на някои от необходимите данни. Може да е свързана с количествени или качествени
елементи на анализа. Вземащите решения трябва да са наясно за степента на несигурност, произтичаща от оценката на наличната научна информация. Решението какво е „приемливото” ниво
на риск за обществото е политическа отговорност. Вземащите решения, които се изправят пред
неприемлив риск, научна несигурност и тревоги от страна на обществеността са задължени да
намерят отговори. Затова всички тези фактори трябва да бъдат взети предвид и да се определи
дали има нужда от подходящи защитни мерки за намаляване на риска. Където се счита, че е необходимо да се предприемат защитни действия, мерките основани на принципа на предпазливостта
трябва да бъдат (EC, 2000 а):
• Пропорционални на избраното ниво на защита. За местата от Натура 2000, като места с
европейско значение, строгите мерки би трябвало да се разглеждат като „пропорционални”.
В някои случаи рискът може да се сведе до нула, но непълните оценки на риска могат
значително да намалят възможностите за решаване на проблема. Мерките за намаляване на
риска не трябва да се ограничават до непосредствените рискове, където пропорционалността
на действията лесно може да се определи. Понякога значителните отрицателни въздействия
не се проявяват дълго след извършеното действие, което ги прави трудно научно доказуеми.
В тези случаи трябва да се приложи принципът на предпазливостта и да се отчетат
дългосрочните въздействия при оценката на пропорционалността на предприетите мерки.
Мерките могат да са под формата на бързо действие за ограничаване или премахване на
риска, чиито ефекти ще се проявят след 10 или 20 години или ще засегнат бъдещите поколения.
• Недискриминационни по отношение на тяхното прилагане. Сравними случаи не могат да се
третират по различен начин. Различни по характер случаи не могат да се третират по един и
същ начин, освен ако няма обективни основания да се подходи по този начин.
• Съвместими с подобни мерки, които вече са предприети. Обхватът и характерът на мерките
трябва да е сравним с тези, които са вече предприети в сходни по характер територии, където
всички научни данни са налице.
• Основани на анализа на потенциалните ползи и разходи на действията или на липсата на
действия, в краткосрочен и дългосрочен план. Това НЕ Е обикновен икономически анализ „разходи - ползи”. Обхватът му е много по-широк и включва и неикономически ползи, като например
целесъобразност на различните възможности и тяхното приемане от обществеността. При такъв
анализ, трябва да се вземат предвид общия принцип и съдебната практика, че защитата на
здравето стои над икономическите съображения (съдебно дело в Европейския съд T-70/99).
• Да са обект на преглед, когато има нови научни данни. Мерките, основани на принципа на
предпазливостта, трябва да се прилагат докато съществува научната несигурност и рискът
остава твърде висок, за да бъде обществото изложено на него. Мерките трябва периодично
да се преразглеждат съобразно напредъка на научните познания и ако е необходимо да се допълват.
• Поддаващи се на определяне на отговорност за изготвянето на научни доказателства,
необходими за по всеобхватен анализ на риска.
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Принципът на предпазливостта дава възможност да се приложат пет ключови принципа, за да
се предотвратят значителни щети за околната среда и здравето на хората (Hegmann et al., 1999):
1. Изпреварващо действие: Съществува задължение да се предприеме изпреварващо действие,
за да се предотврати посегателство върху околната среда. Правителството, бизнеса и обществени
групи, както и широката общественост, споделят тази отговорност.
2. Правото да се знае: Обществото има право да знае пълната и точна информация за потенциалните въздействия върху околната среда и здравето на хората, свързани с избора на продукти,
услуги, проекти или планове. Задължението да се осигури такава информация е на възложителя, а
не на широката общественост.
3. Оценка на алтернативите: Съществува задължение да бъдат проучени пълен набор от алтернативи и да се избере алтернативата с най-малко потенциално въздействие върху човешкото здраве
и околната среда, включително алтернативата да не се прави нищо (нулевата алтернатива).
4. Пълно отчитане на разходите: При оценката на потенциалните алтернативи, трябва да се

разгледат всички разумно предвидими разходи, включително суровини, производство, транспорт, употреба, почистване, евентуално изхвърляне и здравни разходи дори, ако тези разходи
не са отразени в първоначална цена. При вземането на решения трябва да се отчетат краткосрочните и дългосрочните ползи, както и времевите ограничения.
5. Процес на вземане на решения с участието на обществеността: Решения, прилагащи принципа на предпазливостта, трябва да бъдат прозрачни, с участието на обществеността, да се базират
на най-добрите налични научни данни и друга информация.
Тези пет принципа са залегнали в изискванията за осъществяване на процедурите за оценка на
планове и проекти (ОВОС и ЕО) и в процедурата за оценка на съвместимостта на планове и проекти
с предмета и целите на Натура 2000 (ОС). Въпреки това в практиката вече близо 25 години, принципът на предпазливостта почти не се прилага у нас по отношение опазване на биоразнообразието.
Обикновено като следствие от липсата на данни се прави заключение за липсата на значителни
въздействия, което очевидно е напълно погрешно. Затова от една страна нито инвеститори, нито
експерти по ОВОС, нито лица вземащи решения не са били насърчавани да съберат цялата информация, да се консултират със заинтересованите страни и да оценят липсата на достатъчно информация за съответния проект. От друга страна данни и положителни практики за прилагането на
принципа на предпазливостта при липса на достатъчно информация са много оскъдни. Един от малкото случаи са ОВОС и ОС на Автомагистрала „Струма”, изготвени през 2007 г., където например
принципът на предпазливостта е залегнал като приемане на възможно най-лошият сценарии за всяко
вероятно въздействие, в рамките на научните предпоставки за съществуване на такова въздействие.
Случай от практиката: Докладът по ОВОС за ветроенергиен парк „Свети Никола” в Приморска Добруджа (в защитена зона „Калиакра”), изработен през 2006 г., въобще не разглежда
вероятните въздействия върху зимуващите гъски, макар че на територията на планирания ветропарк има данни за постоянни места за пашуване на гъски. Към периода на изготвяне на доклада е било известно, че гъските са чувствителни към ветрогенератори, но не е била известна
степента на въздействие от тези съоръжения върху червеногушата гъска. Въпреки тревогите,
изразени от природозащитни организации, въпросът не е обсъден задълбочено, не са предприети необходимите проучвания, и на практика принципът на предпазливостта не е приложен.
Ветропъркът е одобрен, изграден и функционира от 2010 г. Задълбочените проучвания на поведението на червеногуши гъски в райони с ветрогенератори в периода 2010 – 2013 г. доказаха
значителния прогонващ ефект на ветрогенераторите върху гъските в местата им за хранене
(фиг. 4 и 5). Така неспазването на принципа на предпазливостта доведе до значително отрицателно въздействие върху зимуващата популация на един световно застрашен и силно локализиран по време на зимуване вид. Все още не е ясно какви действия ще предприемат
отговорните институции, за да се премахнат значителните негативни последици. Към момента
по казуса се води дело в Европейския съд, като една от възможните хипотези е демонтиране
на опасните ветрогенератори в Натура 2000 и възстановяване на местообитанията, но все
още не е ясно какви ще бъдат предприетите действия. Все пак след 2007 г., когато бе публикувана препоръка 130 (2007) на Бернската конвенция, компетентният орган включи в заданията
за изработване на ОВОС задължително проучване на територии на бъдещи проекти в Приморска Добруджа по отношение на зимуващите гъски.

Добра практика: Още когато се разработва идеята за бъдещ проект или план е необходимо
да се направи проверка и оценка на наличната информация за биоразнообразието – наличието
на територии с висока природна стойност (независимо дали са защитени по закон или не),
чувствителни територии, наличие на редки или застрашени видове и тяхната чувствителност
към евентуални въздействия от предвиждания проект. Познавайки характера на предвиждания
проект е полезно да се направи консултация с различни експерти и да се определи дали в
наличната информация и познания има значителни празноти или неясноти за кой да е компонент на биоразнообразието, които биха попречили за определяне степента на вероятните
въздействия. Ако такива празноти са налични, е най-добре да се проведат целенасочени проучвания за попълването им още докато проекта се разработва, а не да се чака това да бъде
установено от компетентния орган или във фазата на консултации с обществеността. Така ще
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се спечели време и усилията при разработване на проекта ще са по-ефективни, защото на
най-ранен етап могат да се установят вероятни конфликти, както и начини за преодоляването
им (включително алтернативи). Когато все пак информацията не е пълна най-добре е да се
приложи възможно най-лошият сценарий за всяко вероятно въздействие, в рамките на научните предпоставки за съществуване на такова въздействие.
Принцип на най-слабата връзка (най-уязвимия вид)
Биологичните системи са принципно сложни, като екосистемите включват значителен брой видове,
биологични процеси, екологични връзки и взаимоотношения. Дори в защитени зони от Натура 2000,
и дори в строго защитени резервати се срещат както силно застрашени, уязвими на промените на
околната среда видове, съобщества и процеси, така и екологично пластични видове, които могат
успешно да оцелеят дори при значителни изменения на средата. Застрашените видове и местообитания също се характеризират с различна степен на чувствителност и екологична пластичност. По
тази причина, когато се оценява въздействието на дадени фактори е напълно естествено видовете,
местообитанията или екологичните процеси да се окажат засегнати в различна степен. Принципът
на най-слабата връзка определя, че степента на въздействие на даден фактор е еквивалентна
на степента, с която този фактор въздейства върху най-уязвимия обект (вид, местообитание,
процес). Този обект се нарича „най-слаба връзка”, защото най-лесно може да бъде негативно засегнат и по този начин да се компрометират поставените природозащитни цели. Ако измерваме
степента на въздействие по отношение на по-устойчивите към дадения фактор видове, ще установим, че вероятно тя е средна или ниска и прилагането на смекчаващи мерки ще се съобрази с
тази степен на въздействие. В този случай обаче, положените усилия няма да са достатъчни, за да
се предотвратят значителните въздействия върху други, далеч по уязвими видове. Когато степента
на въздействие се измерва спрямо най-слабата връзка в системата, това позволява да се предприемат адекватни и пропорционални решения и мерки за избягване или намаляване на значимите
въздействия.
Случай от практиката: В екологичната оценка на Националната програма за действие за
възобновяемите енергийни източници 2010 – 2020 г. се отчита чувствителността на видовете
птици към ветроенергийни съоръжения, като се определят зони на спокойствие около гнездата
на видове птици, ползващи гнездата многократно. Белоглавият лешояд, египетският лешояд и
царският орел са доказано най-чувствителните видове и около техните гнезда са определени
най-големите зони на спокойствие – съответно 50 и 15 km. За други видове като скалния
орел, бухала, белоопашатия мишелов, посочените зони на спокойствие са значително помалки – между 1 и 6 km. При пространственото наслагване на различните зони на спокойствие
е установено, че зоните на спокойствие за най-чувствителните видове до голяма степен обхващат в себе си и зони на спокойствие на по-малко чувствителните видове. Така отчитането
на най-чувствителните видове, дава възможност и на други видове да бъдат опазени чрез дефинирането на подходящи мерки. Ако обаче най-чувствителните видове бяха пренебрегнати,
то зоните на спокойствие около гнездата на по-малко чувствителните видове, нямаше да са
достатъчни за премахване на значимите въздействия върху най-чувствителните видове.
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Концепция за цялост на мястото
Концепцията за „целостта на мястото” е заложена в чл.6.3 а Директивата за местообитанията,
фокусира се върху конкретната защитена зона и се отнася до природозащитните й цели. "Целостта
на мястото" се дефинира като "функционална цялост на екологичната структура и функция на
дадена територия, на цялата й площ, или местообитанията, комплекс от местообитания и /
или популации на видове, за които тази територия е поставена под защита"21 (CCW, ENEA,
RSPB, 2004). По тази причина не е позволено да се унищожи една защитена зона от Натура 2000
или част от нея на основание, че природозащитният статус на типовете местообитания и видовете,
които тя поддържа, ще остане благоприятен на национално или европейско равнище. Смисълът
на думата „цялост" изисква дадено качество или състояние да бъде изцяло или пълно. В динамичен
екологичен контекст, то също може да се приема само в смисъл на устойчивост и способност за
развитие по начини, които са благоприятни за опазване. Мястото може да бъде описано като
имащо висока степен на цялост, където присъщите му възможности за постигане на природоза-

щитните цели, капацитетът му за самовъзстановяване при динамични условия се поддържат и
е необходима минимална външна помощ за управлението му (EC, 2000).
Ограничения, произтичащи от нормативни документи за териториите в Приморска Добруджа
В законодателството има определена йерархична структура, която определя върховенството на
определени нормативни актове пред други. Конституцията на България е върховният закон. В него
има два много важни аспекта, свързани със защитата на природата. От една страна българските
граждани имат право на чиста и здравословна околна среда, което пряко зависи от състоянието
и качеството на биоразнообразието. От друга страна международните конвенции и договори се
определят като върховни спрямо националното законодателство, когато съществуват несъответствия
между тях. Този аспект е много важен при прилагането на природозащитното законодателство, тъй
като България е ратифицирала от 1975 г. насам повече от десет международни конвенции или директиви и четири международни програми от практическо значение за опазване на биоразнообразието. Това означава изпълнението на определени ангажименти и отговорности, които страната
поема, за да се постигат общите цели за опазване на природата на европейско и световно ниво.
В този смисъл изискванията на конвенциите трябва да се прилагат в практиката заедно с националните закони независимо, че нямат формално императивен характер. Те насочват прилагането
на закона по същество и помагат действително да се разгледат важните аспекти.
Според българското право, правната защита на биоразнообразието и биологичните ресурси обхваща законодателството, регламентиращо опазването и ползването им, включително чрез поставяне под защита на територии и обекти, регулиране на лова, риболова, ползването на горите и
всички природни ресурси. Правната защита на биологичното разнообразие и биологичните ресурси
се основава главно на 10 действащи закона, действащите към тях наредби и стратегиите и плановете, които подпомагат прилагането на политиките. Законът за опазване на околната среда (ЗООС)
и Законът за биологичното разнообразие (ЗБР) са основните, които регламентират изискванията
за добро планиране от гледна точка на опазване на околната среда и биоразнообразието. В процеса
на планиране е необходимо да се отчетат всички ограничения, наложени с националното и международното законодателство, които целят опазване на биоразнообразието. За всеки компонент
на биоразнообразието е необходимо да се познава схемата на правна защита. Представената схема
на правна защита на червеногушата гъска е пример за определяне на правните изисквания за опазването на конкретен вид, но може да се приложи за всеки вид или местообитание, предмет на
защита, както и за защитени територии или зони (Таблица 1).
Заповеди за обявяване на защитени територии и защитени зони
Защитените със закон територии и защитени зони имат режими, поставени със заповедите им
за обявяване. Докато защитените територии имат режими, постановени със закон, съобразно категорията на защита, то при защитените зони режими се налагат само със заповеди за обявяване.
Спазването на режимите, наложени със заповеди за обявяване, е задължително. В Приморска Добруджа има три района, поставени под законова защита, заради стойността им за опазване на биоразнообразието - Дуранкулашко езеро, Шабленски езерен комплекс и Калиакра. Тези райони имат
законова защита по ЗЗТ и ЗБР, а двете езера са и Рамсарски обекти. Режимите на защитените
зони и защитените територии в Приморска Добруджа са представени в таблица 2.

21

Дефиницията е дадена по отношение на Натура 2000 от Британското Министерство на околната среда през
1994, но може успешно да се прилага и за друг тип защитени или природно ценни територии
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Таблица 1. Схема на правната защита на червеногушата гъска
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)

опазване
на вида

• Приложение 3: видове, защитени на територията на цялата страна съгласно чл.37
• План за действие за опазване на вида (Раздел VІІ, членове 52-56 на ЗБР)
• Приложение 1 на Тарифа за обезщетение при нанесени щети на растителни и животински видове, включени в Приложение 3 към ЗБР
• Наказателна отговорност за вида в Чл. 278д от Наказателният Кодекс (ДВ бр 33 от
2011г.) за противозаконно унищожаване, повреждане, държане, придобиване или отчуждаване на екземпляр от видове по Приложение 3 към ЗБР означен със знак (*)

опазване на местообитанията

• Приложение 2: видове, чиито местообитания подлежат на опазване по чл. 6
• Чл.6.ал.1.3. – изграждане на Национална екологична мрежа (Натура 2000) – 29 защитени зони за птици опазват местообитания на червеногушата гъска
Закон за защитените територии (ЗЗТ)

опазване на местообитанията

Правна възможност за опазване на важните за червеногушата гъска места –
обявени са 2 резервата и 2 защитени местности, където се опазва вида
Директива за опазване на дивите птици

опазване
на вида
опазване на местообитанията

В Приложение І, видове за които е необходимо да се предприемат мерки за поддържането на популациите им съгласно чл.2
В Приложение І, видове за които се прилагат специални мерки за защита по
чл. 4, ал.1
Конвенция за влажните зони (Рамсарска Конвенция)

опазване на местообитанията

Да се определят подходящи влажни зони за включване в списъка на влажните зони
от международно значение (чл. 2.1); Да се подпомогне тяхното опазване и да се открият начини за правилното им използване (чл.3.1); Да се подпомогне опазването
на влажните зони и водолюбивите птици чрез създаване на природни резервати във
влажните зони, независимо дали те са включени в списъка или не, и да се полагат
грижи за тяхното опазване (чл.4.1).
Конвенция за влажните зони (Рамсарска Конвенция)

28

опазване
на вида

В Приложение І и ІІ. Страната членка, която е „от ареала на мигриращите видове” е
задължена да се грижи стриктно за опазването на видовете в приложение I и да
сключи споразумения с други страни за опазването и управлението на видовете от
Приложение II.

опазване на местообитанията

Всяко споразумение трябва да осигури поддържане на мрежата от подходящи местообитания и важни за животните места, разположени в близост до миграционните
пътища. За видовете от Приложение II страните са задължени да опазят и където е
възможно и подходящо да възстановят онези местообитания на видовете, които са
от значение за тяхното оцеляване и премахване на заплахата от изчезването им (чл.
III, 4а).
Споразумение за опазване на афро-евразийските водолюбиви птици (AEWA) за координирани действия по протежение на миграционните пътища: цели да създаде правна
основа за конкретна природозащитна политика за всички мигриращи видове водолюбиви птици и популациите им, прелитащи по Евразийско-Африканският миграционен
път, независимо от настоящия им природозащитен статус. Осигурява рамка за природозащитни дейности, мониторинг, изследване и управление на няколко миграционни
пътища от световно значение.
Резолюция 7.5 от IX 2002 г. “Вятърните турбини и мигриращите видове” формулира
изискванията за изграждането на ветроенергийни паркове, съобразени със спецификата на миграцията на птиците, включително задължително провеждане на задълбочен
и адекватен мониторинг на орнитофауната.

Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания
(Бернска Конвенция)

опазване на местообитанията

В приложение ІІ. Да се приемат подходящи правни и административни мерки за опазването на местообитанията на видовете от дивата флора и фауна, особено на тези,
включени в приложения I и II, и опазването на застрашени природни местообитания
(чл.4); Да се обърне специално внимание върху защитата на районите, които са от
значение за мигриращите видове от приложения II и III и са разположени в близост
с миграционните пътища: места за зимуване, почивка, хранене, размножаване или
места за линеене (чл. 3.1); Да се предотвратят преднамерените щети или разрушаване
на местата за гнездене и почивка на видовете (чл.6б). Изпълнението на член 6б
изисква определянето на важни за размножаване и почивка места на видовете от
приложение II.
Препоръка № 130 (2007) на постоянния комитет на Бернската Конвенция, приета на
29 ноември 2007 по отношение на ветроенергийните паркове около Балчик и Калиакра и изграждането на други вятърни паркове по протежение на миграционния път
Via Pontica (България).

Таблица 2. Режими по заповеди за обявяване на територии под законова защита
в Приморска Добруджа
Територия под
защита

Категория

Дуранкулашко
езеро

Рамсарско
място

Няма режими; важат изискванията на Рамсарската Конвенция.

Защитена
местност

Забранява се: преследване, убиване и ловене на животните; събиране
и унищожаване на яйцата на птиците и повреждане на гнездата им; замърсяване на водите; използване на пестициди до 500 m от брега на
езерото; изрязване и опожаряване на естествената растителност; всякакво строителство и разширяване на съществуващи сгради, геоложки
и други проучвания или дейности, с които се нарушава естествения
облик на местността; изземването на пясък от ивицата, отделяща езерото и морето; ловуването и стрелянето на 100 m от брега на езерото;
влизането в обраслите с водна растителност севера и югозападна част
на езерото по време на размножителния период на птиците 1.ІІ – 1.Х.

Защитена
зона за птици

Забранява се: премахването на характеристики на ландшафта (синори,
единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като
такива; залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането
им в обработваеми земи и трайни насаждения; използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; промяната на предназначението и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища,
поляни, мера, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и горския фонд, с изключение на случаите, при които
промяната е свързана със: изпълнението на дейностите по предоставената с РМС № 524 от 23.VІ.2003 г. концесия за добив на природен газ
от находище „Дуранкулак“; изграждане на пречиствателни станции за
питейни и отпадъчни води, на съоръжения за третиране на отпадъци,
на съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи
(обекти) на техническата инфраструктура; реализиране на други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които към
датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има завършена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от

Режими по заповед за обявяване

29

Територия под
защита

Категория

Режими по заповед за обявяване
ЗБР; разкриването на кариери; изграждането на голф игрища, фотоволтаични инсталации и вятърни генератори за производство на електроенергия, с изключение на случаите, при които към датата на
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има завършена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР.

Защитена
зона за местообитания
Шабленско
езеро
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Към 2014 г. няма заповед за обявяване.

Рамсарско
място

Няма режими; важат изискванията на Рамсарската Конвенция.

Защитена
местност

Забранява се: всякакво строителство, разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността; ловуване, освен регулиране числеността на
хищниците (лисици, енотовидни кучета, диви свине) в периода 1.ІХ-31.1,
при доказана необходимост и след съгласие с МОСВ; замърсяване на
водите и терените с вредни вещества и отпадъци, както и директното
изпомпване на води от езерото за напояване; торене с изкуствени торове и третиране с химически препарати в площите с международна
значимост; използване на езерото за гребен, ветроходен и водомоторен
спорт; промишлен и подводен риболов; изгаряне на стърнища; изгаряне
на тръстиката освен при доказана необходимост и след съгласие с
МОСВ; създаване на култури от айлант, миризлива върба, салкъм, както
и други нетипични за района дървесни видове.

Защитена
зона за птици

Забранява се: премахването на характеристики на ландшафта (синори,
единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива; залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им
в обработваеми земи и трайни насаждения; използването на пестициди и
минерални торове в пасища и ливади; промяната на предназначението
и/или начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мера, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и горския
фонд, с изключение на случаите, при които промяната е свързана с: пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения за третиране на отпадъци, на съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и
други елементи (обекти) на техническата инфраструктура; реализиране на
други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които
към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има завършена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР;
разкриването на кариери; изграждането на голф игрища, фотоволтаични
инсталации и вятърни генератори за производство на електроенергия с изключение на случаите, при които към датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ има завършена процедура по реда на глава шеста
от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; заустването на отпадъчни и минерални води в
Шабленска тузла; паленето на масивите с водна и влаголюбива растителност, както и отстраняване на водна и влаголюбива растителност в Шабленска тузла освен за поддържане на местообитанията и видовете, предмет
на опазване.

Територия под
защита

Категория

Режими по заповед за обявяване

Защитена
зона за местообитания

Към 2014 г. няма заповед за обявяване.

Калиакра

Поддържан
резерват

Забраняват се всякакви дейности, освен предвидените по Закон.

Яйлата

Защитена
местност

Калиакра

Защитена
зона за птици

Комплекс
Калиакра

Защитена
зона за местообитания

Белите скали

Защитена
зона за птици

Забранява се: всякакво строителство; извеждане на сечи, освен санитарни; паша на домашни животни; ловуване, късане на цветя и друга растителност и паленето на огън; повреждане на археологически обекти.
Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи
дървета) при ползването на земеделските земи като такива; залесяването
на пасища, ливади и мери, както и превръщането им в обработваеми земи
и трайни насаждения; използването на пестициди и минерални торове в
пасища и ливади; разширяването площта на съществуващи кариери, с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в
„Държавен вестник“ има стартирала процедура по реда на глава шеста от
ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР; промяната на предназначението и/или начина
на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми,
водни течения, крайбрежни клифове (скали) в селскостопанския и горския
фонд, с изключение на случаите, при които промяната е свързана с: изпълнението на дейностите по предоставените с РМС№ 536/30.07.2003г. и
РМС №540/30.07.2003 г. концесия за добив на суров нефт от находище
„Тюленово“ и концесия за добив на природен газ от находище „Българево“;
изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на
съоръжения за третиране на отпадъци, на съоръжения за укрепване на
свлачища; пътища и други елементи (обекти) на техническата инфраструктура; реализиране на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ има завършена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и/или
чл. 31 от ЗБР; изграждането на фотоволтаични инсталации и вятърни генератори за производство на електроенергия в земеделска земя, която е с
начин на трайно ползване, различен от описания в забраната по т.7.5, с
изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в
„Държавен вестник“ има завършена процедура по реда на глава шеста от
ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР.
Към 2014 г. няма заповед за обявяване.
Забранява се: Премахването на характеристики на ландшафта (синори,
единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива; залесяването на пасища, ливади и мери, както и превръщането им в
обработваеми земи и трайни насаждения; използването на пестициди и
минерални торове в пасища, ливади и мери; разкриването на нови кариери
и разширяването на концесионните площи на съществуващи кариери за
добив на подземни богатства с изключение на тези, за които към датата
на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване по ЗПБ
и/ или за предоставяне на концесия за добив по ЗПБ и по Закона за концесиите или са съгласувани по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31
от ЗБР; изграждането на вятърни генератори за производство на електроенергия с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура или са съгласувани

31

по реда на глава шеста от ЗООС и/или чл. 31 от ЗБР. Режимът не се прилага за вятърни генератори, използвани като собствени източници на електрическа енергия; изграждането на фотоволтаични системи за производство
на електроенергия в пасища, ливади и мери с изключение на тези, за които
към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната процедура или са съгласувани по реда на глава шеста от ЗООС и/или
чл. 31 от ЗБР.
Крайморска
Добруджа

Защитена
зона за местообитания

Към 2014 г. няма заповед за обявяване.

Планове за управление
Плановете за управление се разработват за защитени територии по реда на ЗЗТ и за защитени
зони от Натура 2000 по реда на ЗБР. В плановете за управление се дефинират дейностите, необходими за опазването на териториите под законова защита. Тези дейности напълно се съобразяват с режимите, определени със заповедите за обявяване и се определят с цел дългосрочно
опазване на територията. Плановете за управление указват вида и пространственото разпределение
на разрешените дейности. Те поставят ограничения и предписания за устойчиво управление и дефинират различни зони в границите на територията, където се осъществяват различните видове
дейности. Общите устройствени планове и индивидуалните проекти трябва да се съобразяват с
плановете за управление на защитени територии и защитени зони. Там където такива планове липсват, то се прилага принципа на предпазливостта. В Приморска Добруджа са разработени планове
за управление на защитените местности „Дуранкулашко езеро” и „Шабленско езеро”. Разработването на планове за управление на защитените зони предстои.
Планове за действие за видове
Плановете за действие за видове са официални документи, приети по реда на Закона за биологичното разнообразие и дефинират пакет от необходими мерки, които трябва да се предприемат
за опазването на конкретния вид на територията на България. Поставените в тях изисквания трябва
да се имат предвид при планирането на дейности както на национално, така и на регионално и
местно ниво. За силно застрашените видове птици се разработват международни планове за действие за опазването им. Такива планове, одобрени от Европейската комисия, Бернската конвенция
или Бонската конвенция, са задължителни за прилагане в страната членка, дори да няма разработен
национален план за действие.
Националният план за действие за опазване на червеногушата гъска е одобрен. Освен него за
района на Приморска Добруджа са валидни плановете за действие за опазване на къдроглавия пеликан, малкия корморан, белооката потапница, тръноопашатата потапница, големия воден бик, царския орел, ловния сокол и египетския лешояд. За всички тези видове има разработени и
международни планове за действие за опазването им.

3.3 Стратегическо планиране и опазване на червеногушата гъска
Стратегическото планиране на развитието на даден регион или сектор е един от най-ефективните
методи за избягване и намаляване на въздействията върху биоразнообразието. Интегрирането на
изискванията за опазване на биоразнообразието се осигурява чрез стратегическата екологична
оценка. Тя е систематичен процес на оценка на последствията за околната среда от предложени политики, планове, програми, за да се гарантира, че тези последствия са напълно и подходящо оценени
още най-ранен етап, заедно с икономическите и социални съображения (Sadler and Verheem, 1996).
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Стратегическата екологична оценка е особено подходяща за добро планиране и за опазване на
биоразнообразието, защото може да:
• изиска поставянето природозащитни цели при разработването на плана;
• предостави възможност на заинтересованите или отговорните за биоразнообразието
институции да окажат влияние по време на разработването на плана;
• намери алтернативни решения, които са благоприятни за биоразнообразието;
• се фокусира върху по дългосрочни периоди и върху по-голям обхват;

• отчете всички заплахи за биоразнообразието в даден район, позволявайки определяне и
оценка на кумулативните въздействия;
• предложи ефективни стратегии за смекчаване на въздействията, за да не се допусне загуба
на биоразнообразие заради разработването и прилагането на планове, осигурявайки достатъчен
период от време за ефективно прилагане на смекчаващите мерки на място;
• изиска да се разработи мониторинг, за да осигури необходимите данни за биоразнообразието
и да позволи да бъдат приложени коригиращи мерки (CCW, ENEA, RSPB. 2004).
В частност стратегическата екологична оценка следва последователния подход на доброто планиране:
• Избягване загубата или нарушаване на биоразнообразието;
• Запазване биоразнообразието и където е възможно осигурява възможности за възстановяването му;
• Компенсиране за неизбежна загуба на биоразнообразие;
• Консолидиране на информация за биоразнообразието (RTPI, 1999; Oxford, 2000).
Екологичната оценка се използва, за да се разгледат и отчетат изискванията на защитените видове извън защитените територии. Биоразнообразието не е статично – много видове, особено птиците, се придвижват на големи разстояния и опазването на отделни места не винаги е достатъчно.
Например защитените местности Шабленско езеро и Дуранкулашко езеро са много важни за защита
на нощувките на червеногушата гъска, но тя прелита да се храни в нивите около езерата, които
са в Натура 2000, но и в по-отдалечени ниви, които нямат законова защита.
Препоръка: За вид като червеногушата гъска, която има сложни изисквания за наличие на
съвкупност от места за нощувка, места за хранене и пространства за придвижване, правилният
подход за добро планиране е на стратегическо ниво.
Общият устройствен план (ОУП) е най-ниското ниво на стратегическо планиране, което интегрира
в себе си изискванията и политиките поставени с национални и регионални документи и дава конкретните насоки за развитие на индивидуални проекти. Те са свързани с пространственото планиране на развитието, т.е. как различните интереси се съчетават дългосрочно в пространството така,
че да се постигнат целите на устойчивото развитие. Общите устройствени планове подлежат задължително на екологична оценка. Практическите насоки за добро планиране, ползвайки механизмите на екологичната оценка, се разглеждат тук от гледна точка на ОУП, но са релевантни за
всички нива на стратегическо планиране. Препоръчително е екологичната оценка да се осъществява
успоредно с разработването на плана, т.е. на всеки етап от разработването му да се разглеждат
въпросите, свързани с опазване на биоразнообразието.
Основни стъпки в един процес на Стратегическа екологична оценка (CCW, ENEA, RSPB. 2004):
• Определяне на съществуващите базови условия и проблеми в района, включително съответните цели за биоразнообразието и други свързани политики, планове или програми
• Определяне и оценка на вероятните въздействия на политиката/плана/програмата върху
околната среда, включително биоразнообразието
• Разглеждане на подходящи алтернативи за политиката/плана/програмата
• Избягване или намаляване на значителни отрицателни въздействия („смекчаване”) и където
е възможно да се засилят положителните ефекти (ползите)
• Изготвяне на доклад (ЕО)
• Въвличане на обществеността и други организации
• Съобразяване с информацията за околната среда и коментарите на обществеността/ организациите, при вземане на решение
• Публикуване на информация за решението
• Мониторинг на въздействията по време на прилагане на политиката/плана/програмата
Практически насоки
Определяне на съществуващите базови условия и проблеми в района,включително съответните цели за биоразнообразието и други свързани политики, планове или програми
Обикновено при стратегическото планиране териториалният обхват на района на планиране е
предварително определен и е относително подходящ за адекватно разглеждане на аспекти като
оценка на кумулативни въздействия и разглеждане на алтернативни решения. Възможно е все пак
на по-ниските нива на планиране, например Общ устройствен план, освен територията на планиране

33

(община), някои аспекти да се отчитат, включвайки и съседни райони. Определянето на съществуващите базови условия и проблеми в даден район трябва да се извършва с оглед на вероятни кумулативни ефекти върху околната среда. Затова е необходимо да се следват подробните
насоки за определяне на базовите условия при оценка на кумулативните въздействия (раздел
3.6, стр. 48). Информацията в раздел І и ІІ на този наръчник може да служи като отправна точка
за определяне на съществуващите базови условия и проблеми в района на Приморска Добруджа.
Специфично и изрично изискване при стратегическото ниво на планиране е интегрирането на
нуждите от опазване на биоразнообразието. Още с дефинирането на целите и обхвата на един
план или програма се определят и целите, свързани с опазването на биоразнообразието. Важно е
да се гарантира, че целите, задачите и индикаторите на плана, отнасящи се до биоразнообразието,
съответстват на такива от други съществуващи инициативи. Например целите за опазване на биоразнообразие на ниво Общ устройствен план трябва да съответстват на целите, посочени в Националния план за действие за опазване на биоразнообразието, в Националния план за действие за
опазване на най-значимите влажни зони, както и да интегрират целите на опазване на защитените
територии и защитените зони в обхвата на планиране. Причините за всякакви значими различия
трябва да бъдат обяснени в екологичната оценка.

Йерархия на плановите документи (стратегии, планове, програми), имащи отношение към
опазване на биоразнообразието и в частност на червеногушата гъска в географския район
Приморска Добруджа:
Ниво

Типове документи
Стратегии на европейско ниво и на ниво ЕС;
Планове за действие
Международно
на европейско ниво;
Програми на европейско ниво
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Примери за конкретни документи
Стратегически план за биоразнообразието 2011—2020 и
целите от Аичи за биоразнообразието
Международен план за действие за опазване на
червеногушата гъска

Национално

Стратегии за развитието на определени
сектори; Стратегии
свързани с околната
среда; Планове за действие за развитието на
определени сектори
Планове за действие
за опазване на околната среда или нейни
компоненти

Стратегия за опазване на околната среда
Национален план за действие за опазване на биологичното разнообразие; Национален план за действие за опазване на найзначимите влажни зони; Национален план за действие за
опазване на червеногушата гъска (и други планове за действие
за опазване на видове); Национална приоритетна рамка за действие (НПРД) за Натура 2000 – България за многогодишния финансов период на ЕС 2014-2020; Националната стратегия за
регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г.
Национален план за действие за възобновяеми енергийни източници 2010 – 2020; Национална програма за развитие на
селските райони

Регионално

Стратегии и планове за
развитие на отделни
региони; Регионални
планове, свързани с
околната среда и ползването на ресурси

Регионален план на развитие на Североизточен район 2014 –
2020; План за управление на речните басейни в Черноморски
район 2010 – 2015 г. и документи по осъвременяването му за
периода 2016 – 2020 г.; Областна стратегия за развитие на
Област Добрич за периода 2014 – 2020 г.

Местно

Стратегии за развитие
на общинско ниво
Устройствено планиране на ниво община

Стратегия за развитие на община Шабла
Стратегия за развитие на община Каварна
Общ устройствен план на община Шабла
Общ устройствен план на община Каварна

При стратегическото планиране компонентите на биоразнообразието трябва да се оценят по отношение на състав, структура и функции (CCW, ENEA, RSPB. 2004). Още в процеса на планиране
и определяне на обхвата на екологичната оценка трябва да се отговори на определени въпроси по
отношение на състава, структурата и функциите на биоразнообразието:

Състав (какви компоненти на биоразнообразието има и колко изобилни са те?):
Въпрос

Общи насоки

Насоки по отношение на червеногуша гъска

Кои са основните
компоненти на
биоразнообразието в района,
засегнат от лана/
програмата/ политиката?

Необходимо е да се направи преглед на
публикации, други документи, да се направят консултации с експерти, за да
събере най-добрата налична информация
и да се опишат всички видове растения
и животни, типове местообитания, типове екосистеми, както и териториите
със защитен статут, които се срещат в
района обхванат от планирането.

Националният план за действие за опазване на вида , както, докладът за зимуващите водолюбиви птици в България и
резултатите от проекта „Сигурни зимовища за червеногушата гъска” дават найактуалната информация дали в района,
обхванат от планиране, се среща червеногуша гъска.

Какъв е моделът
на разпределение
и богатство / изобилието на биологичното
разнообразие?

Определя се броя на видовете, типовете
местообитания, екосистемите, както и
числеността на видовете, заеманата
площ от местообитанията, екосистемите;
Карти и ГИС са най-добрия инструмент
за определяне пространственото разпределение на компонентите на биоразнообразието (виж табл. 3).

Картата на зониране на България, Планът
за действие за опазване на вида, и картите на срещане на вида в Приморска
Добруджа в този наръчник, могат да помогнат да се определят местата на срещане в района на планиране; ако
информацията не е достатъчна, са необходими проучвания.

По какъв начин
състава на биоразнообразието в
района на планиране може да се
сравни с този
извън района?

Определя се има ли компоненти биоразнообразието, които са особено уникални? Има ли компоненти, които не са
добре запазени или представени на
друго място, или са относително повсеместно представени?

Червеногушата гъска е силно локализиран вид при зимуване; срещането й в
даден район прави този район уникален
и лесно отличим от околните райони.
Степите в Приморска Добруджа са уникални; част от тях обаче са увредени от
човешки дейности

Има ли водещи
(популярни, харизматични) компоненти на
биоразнообразието в района?

Тук могат да се включват видове, местообитания, места, които не са непременно
уникални или застрашени, но са популярни, например Шабленското и Дуранкулашкото езеро, както и нос
Калиакра.

Червеногушата гъска може да се разглежда като популярен и харизматичен
вид; много чужди туристи посещават
Приморска Добруджа през зимата единствено, за да я наблюдават.

Кои компоненти
на биоразнообразието са особено
уязвими / чувствителни по отношение на
предложените
дейности по
плана?

За всеки компоненти на биоразнообразието се прави преценка доколко е
уязвим от заложените в плана дейности;
тези, които се очаква да бъдат засегнати,
се описват; добре е матрицата от тази
преценка да се запази, за да се ползва
на по-късен етап; възможно е в хода на
планирането да се наложи коригиране на
списъка.

Ако разглеждания документ за планиране
включва някоя от посочените в раздел І
на наръчника дейности, които застрашават вида, то червеногушата гъска трябва
да бъде включено в този списък.

Какви са тенденциите в състава?

Разглежда се например дали организацията и състава на биологичното разнообразие са стабилни или подлежат на
бърза промяна, например дългосрочно
намаляване на многообразието от видове или местообитания.

Важно е да се отчитат тенденциите на
червеногушата гъска в Приморска Добруджа, тъй като почти цялата световна
популация зимува там; ако районът на
планиране включва Приморска Добруджа, то той задължително трябва да
отчете факта, че от оцеляването на вида
в Добруджа зависи оцеляването му в
целия свят.
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Структура (как са организирани биологичните единици във времето и пространството и как взаимодействат помежду си?):
Въпрос

Общи насоки

Насоки по отношение на червеногуша гъска

Какви са структурните връзки
между компонентите на биоразнообразието?

Структурните връзки включват: свързаност, хетерогенност, фрагментация,
вертикална диференциация на местообитания, разпределение на ключови
физически характеристики, наличност
на ниши, сезонно наличие на местообитания, наличие на вода.

Разглежда се какви са структурните
връзки в района на планиране, които
осигуряват условията за зимуване на
червеногушата гъска (места за нощуване – водоеми, места за хранене –
орни земи, коридори за придвижване).

Как са организирани компонентите на
биоразнообразието във времето и
пространството
(местоположение,
разпределение,
вариации)?

Кои са изискванията или „движещите сили”, за
да се поддържа
високо или характерно биоразнообразие

Определя се местоположението на
различните компоненти, пространственото им разпределение, както и вариациите в разпределението (доколко то
се променя). Посредством ГИС могат
да се определят местата, които поддържат по-голямо биоразнообразие и
да се определят чувствителните зони.
Картата на зониране на България дава
такава важна информация за разпределението на птиците и ключовите за
тях територии в страната.
Изисква се анализ на причините поради които районът поддържа характерно или високо биоразнообразие –
това са обикновено комплекс от различни географски, абиотични и екологични фактори. Например наличието на
две крайморски езера по прелетния
път Виа Понтика в един относително
беден на повърхностни води район
като Добруджа е предпоставка („движеща сила”) за концентрирането на
много видове водолюбиви птици в
Шабленското и Дуранкулашкото езеро
почти през цялата година.

Картите на разпространение на вида,
на местата за нощувка, както и хабитатния модел, даващ информация за
хранителните местообитания (фиг. 1,
2 и 9) са добър източник на информация за района на Приморска Добруджа. На тяхната база е изготвена и
картата с чувствителните територии за
вида в Приморска Добруджа (фиг. 10).

Ключовия фактор, „движещата сила”
за концентрирането на вида през зимата е наличието на комбинация от
незамръзващи водоеми, където видът
да нощува и обширни ниви с зимна
пшеница в близост до водоемите,
където да се храни. В Плана за действие за опазване на вида и в раздел І
на този наръчник са посочени подходящите за вида райони в страната.

Функция (каква е ролята на различните биологичните единици в поддържането
на естествните процеси и динамика?):
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Въпрос

Общи насоки

Как се поддържат
настоящите нива и
типове на биологичното разнообразие?

Определят се важните функционални
взаимоотношения от гледна точка на
екосистемата, например зависимостта
на влажните зони от хидроложките процеси; заплахата за полуестествени
тревни съобщества от органично замърсяване; връзка между водните безгръбначни и качеството на водата.

Насоки по отношение на червеногуша гъска
Разглежда се връзката между червеногушата гъска и влажните зони като места
за нощуване, както и как се подържат те
в добро състояние. Шабленското и Дуранкулашкото езеро се подхранват с
подземни води – ползването им за питейни или поливни нужди оказва влияние върху езерата, както и евентуалното
им замърсяване при добив на шистов
газ по метода „фракинг”; аналогично се
разглеждат връзките между вида и ползването на земеделските земи – земеделските практики на сеитбооборот и т.н.

Въпрос

Общи насоки

Насоки по отношение на червеногуша

Каква роля играят
компонентите на
биологичното разнообразие в поддържането на
процесите и динамиката, или за
поддържането на
други компоненти
на биологичното
разнообразие?

Например се разглеждат ролята на
растителна покривка за забавяне на
стичащи се повърхностни води, роля
на местообитание при предоставяне
на убежище за някои видове.

Разглежда се ролята на езерата и
морската акватория като места за нощувка, земеделски земи, подходящи
за изхранване на вида, предпочитаните места на придвижване.

Какви екологични
процеси поддържат
границите и структурата?

Разглеждат се такива екологични процеси като конкуренция, хищничество,
разселване.

Присъстват ли някакви застрашени
компоненти? Каква
е тяхната функционална роля? Какви
са техните изисквания?
Какви са демографските процеси,
които определят
състоянието на популациите на видовете?

Например дали популациите разчитат
на набирането на нови индивиди от
други места, което изисква поддържане
на мобилността през ландшафта. На
този етап е полезно да се определят
ключовите територии за биоразнообразието и връзките между тях.

Картата на чувствителните зони в
Приморска Добруджа (фиг. 10) илюстрира присъствието на застрашената
червеногуша гъска и ключовите за
нея територии в конкретния район.

Екологичната оценка е важен инструмент, гарантиращ, че изискванията, свързани със защитени
по закон територии са изпълнени. На практика не всички места, които са богати на биоразнообразие, които са чувствителни към въздействия върху биоразнообразието или изискват специално
управление заради биоразнообразие по друга причина, са защитени законово или са получили
официално признание. При разглеждането на стратегическо ниво в екологичната оценка трябва да
се разглеждат:
• Местата с международно значение (защитени зони от Натура 2000 и екологичните връзки/коридори между тях, Рамсарски места, биосферни резервати, ОВМ и др.)
• Местата с национално значение (защитени територии)
• Местата, които поддържат или се ползват от защитени видове, включително:
• Екологични коридори и стъпкови коридори;
• Места, изпълняващи ролята на буфер, или имащи важна роля в поддържането на природните
качества на критични екосистемни процеси;
• Места важни за сезонно ползване, например зимуване, или са критични по време на миграция;
• Поддържат уязвими или застрашени видове или местообитания, които принципно се
възстановяват бавно;
• Поддържат особено големи или непрекъснати територии с полуестествени местообитания;
• Поддържат полуестествени местообитания, на които отнема дълго време, за да развият
характерното за тях биоразнообразие, например вековни гори;
• Поддържат биоразнообразие, за което трудно се прилагат смекчаващи мерки или ефективността
им не е доказана.
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На стратегическото ниво на планиране е много важна пространствената информация за
разпределението и структурата на биоразнообразието. Тук се включва информация за географското местоположение на мрежи от защитени територии и зони, на типове местообитания,
а също и на елементи на ландшафта, които сами по себе си не са защитени, но могат функционално да свързват мрежите от защитени територии (фиг. 14). Карти на чувствителните територии
за различните компоненти на биоразнообразието също са много полезни, защото те очертават
районите (независимо дали са вътре или вън от защитени територии), които са важни за биоразнообразието и помагат да се определят елементи на ландшафта, които осигуряват функционалното
свързване (фиг. 10). На ниво Общ устройствен план пространственото определяне на тези ключови
елементи помага да се изгради една пълна картина на функционалната свързаност на важните елементи на биоразнообразието, с която да се съобразява устройственото планиране (фиг. 14).

Фигура 14. Пример за пространствена свързаност
на различни територии, важни за биоразнообразието
Из ЕО на ОУП на Столична голяма община: идентифицирани са законово защитените територии, елементите
на зелената система на столицата, както и онези елементи на ландшафта (поречия на реки, влажни зони, горски пояси, ливади и пасища) които могат да осигурят
функционална връзка между защитените територии. В
хода на изготвяне на ОУП са положени усилия за запазването на тази функционална свързаност.

Определяне и оценка на вероятните въздействия на политика/ план/ програма върху околната среда, включително биоразнообразието
На стратегическо ниво определянето и оценката на въздействията се извършва в съответствие с
принципа на предпазливостта и се свежда до оценка на кумулативните ефекти от предвидените в плана
дейности. Възможно е в даден географски обхват да се намират един или няколко източници на въздействия, които сами по себе си вече са значими (например рудодобив в даден район). В повечето случаи
обаче даден план или програма разглеждат комплекс от множество дейности, всяка от които има своите
въздействия, които могат да се комбинират и акумулират. Затова оценката на въздействията на стратегическо ниво следва подхода на оценка на кумулативни ефекти (раздел 3.6, стр. 48).
Важно при оценката на кумулативните въздействия на стратегическо ниво е да се определи
уязвимостта на различните компоненти на биоразнообразието към други допълнителни заплахи,
както и праговете или „границите на приемлива промяна”. Принципно не трябва да се забравя, че
в условията на бързи климатични промени, които ние с нашите дейности причиняваме, е необходимо повече пространство и време на биоразнообразието, за да се адаптира и трябва да има повече възможности да реагира при натиск, отколкото досега сме предполагали. Колко и какво точно
допълнително е необходимо не може да се определи във всички случаи, затова не трябва да се
поддържа биоразнообразието на нивото на определения минимум за оцеляване, или да се позволява този минимум да бъде достиган. Затова границата на приемливата промяна (или прага) трябва
да е при едно ниво, което гарантира стабилност, а не минимум за оцеляване.
Когато се определя значимостта на въздействията на стратегическо ниво, най-общо трябва да
се разгледат следните аспекти:
Критерии за определяне на
значителни въздействия
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Значение на плана за
включване на екологични
съображения, в частност с
оглед на насърчаване на
устойчивото развитие
Екологични проблеми,
свързани с плана или програмата

Въпроси, които трябва да се разгледат: Вероятно ли е планът да …

окаже влияние на начина по който въпросите свързани с околната
среда, в частност биоразнообразието, се разглеждат от други политики,
планове и програми?
изостри вече съществуващи заплахи за биоразнообразието?
включва дейности, които вече са заплаха за биоразнообразието в района, за който се отнася планът?

Значение на плана или
програмата за прилагане на законодателството на ЕС за
околната среда

засегне други планове, които целят опазване или подобряване на качеството на околната среда?

Вероятност, продължителност, честота и обратимост на
въздействието

има относително сигурни въздействия?
има дългосрочни въздействия (като се вземе предвид продължителността
на плана)?
има повтарящи се въздействия върху едни и същи ресурси на биологичното
разнообразие с такава честота, че възстановяването им може да се компрометира?
има необратими въздействия върху биоразнообразието, т.е. въздействия,
от които спонтанно възстановяване е невъзможно и че не са известни
ефективни техники за смекчаване?

Кумулативни
въздействия

засяга райони, където биологичното разнообразие вече е изложено на сериозна заплаха, например чрез загуба на местообитания или фрагментация?
засили процеса на отнемане на пространство със съществено въздействие
върху някои компоненти на биоразнообразието или за голяма част от ресурса в района на проучване?
увеличи увреждането на околната среда така, че критичните прагове да бъдат
постигнати?
има значителен принос за комбинирани или кумулативни въздействия върху
биоразнообразието?

Сила и пространствен
мащаб на въздействията

води до проекти, които отнемат пространство или ресурси, например, заемащи големи територии или ползващи големи количества вода?

Засягане стойността и
уязвимостта на територията поради: специални природни
характеристики или
културна наследство,
надвишаващи стандартите за качество на
околната среда или
граничните стойности,
интензивно земеползване
Въздействия върху
места или ландшафти,
които са признати на
национално, европейско или друго международно ниво

засяга места със високо биоразнообразие (независимо дали са законово
защитени или не), които може да са застрашени?
засяга райони, за които действат планове за управление или планове за
действие за видове?

Защитени зони от Натура 2000
Рамсарски места
Защитени територии

Препоръка: Общите устройствени планове на общините в Приморска Добруджа е необходимо да бъдат съобразени с факта, че това е един от най-важните райони в света за зимуването на червеногушата гъска и наред с останалите компоненти на биоразнообразието да
поставят този вид във фокуса на оценката на вероятните кумулативни въздействия от предвидени в плановете дейности и такива, които вече са одобрени. Би било разумно да се преразгледат вече одобрените и нереализирани отделни проекти в общия стратегически контекст на
планиране, за да се избегнат значимите въздействия, особено що се отнася до прогнозираната
загуба на места за хранене на червеногушата гъска, която реално може да достигне и надхвърли 30%.
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Разглеждане на подходящи алтернативи за политика /план/ програма
Разглеждането на алтернативни решения на стратегическо ниво започва още с началото
на процеса на планиране, когато е събрана цялата базова информация. При това определянето
на алтернативи следва системен йерархичен подход, поставящ на първо място необходимостта
от избягване на въздействията, особено що се касае до загуба на биоразнообразие.
Последователен подход при вземане на решения за алтернативи (CCW, ENEA, RSPB. 2004):
• Избягване на въздействията, където е възможно
• Намаляване на въздействията, където е невъзможно да бъдат избегнати
• Компенсиране на останалите въздействия
• Търсене на възможности за увеличаване на биоразнообразието, например свързване на
местообитанията
По правило алтернативни решения за изпълнение на плана, които има вероятност да увредят защитени от закона места, не трябва да се избират. Докладът по екологична оценка трябва да обоснове избора на дадена алтернатива и да бъде обяснено как е избрана и оценена тази алтернатива.
По-подробни насоки, за определяне и избор на алтернативни решения са дадени в раздел 3.5.
Важно е да се отбележи, че при стратегическото планиране се поставя насочващата рамка за бъдещо
развитие (проекти, дейности) и в този смисъл разработването на алтернативни сценарии е особено
важно. При една стратегия за развитие на даден регион например алтернативите за развитие могат да
включват туризъм, земеделие, промишленост. Когато обаче се отчете характерът, спецификите и уязвимостта на биологичното разнообразие в района, могат да се разработят алтернативни решения за развитие на туризъм, които да включват големи курортни комплекси, или създаването на вилни зони и
зони за отдих извън населените места, или превръщането на населените места в курортни ядра, които
да се ползват от туристите като отправна точка. Може да се търсят алтернативи за развитие на интензивно земеделие с цел задоволяване на масовия пазар и износ на стоки, или да се насърчава природосъобразно, екологично земеделие, което да задоволява нуждите на туристическия бранш в региона
и така да се предоставя допълнителна запазена марка за туристически продукт. Алтернативните решения
на ниво Общ устройствен план най-често имат пространствено изражение на цели на развитие, заложени в стратегии и по-високи нива документи – указват къде какви дейности да се развиват, за да се
постигнат поставените цели. Добрите алтернативни решения се постигат, когато се отчетат нуждите за
опазване на биоразнообразието, защото това осигурява ресурс за развитието на общината.
Случай от практиката: Подходът в планирането на развитието на ветроенергийния сектор
в две съседни общини в Приморска Добруджа. В периода между 2004 и 2010 г. община Каварна не поставя условия и ограничения в развитието на ветроенергийния сектор на територията си. В резултат на това се изграждат ветроганератори на всякъде, включително в
близост до територии, където местните хора желаеха да развиват природо съобразен туризъм. Наличието на такива съоръжения, обаче прави района по-малко привлекателен за
туристите и пречи за развитието на местните инициативи. За същия период община Шабла
предприема съвсем друга политика – обособява район западно от град Шабла, където насочва инвестиции във ветрогенератори, който е относително далеч Шабленско и Дуранкулашко езера. В проекта за ОУП от 2009 г. общината определя този район за енергийно
производство и по този начин съчетава развитието на този отрасъл в района с останалите
аспекти на развитие на общината.
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Препоръка: Добри идеи за алтернативи за развитието на туризма в Приморска Добруджа.
Поради множеството ценни местообитания в района, както и поради факта, че земеделските
земи са също толкова ценни за опазването на природата (в частност на червеногушата гъска),
колкото и езерата и другите местообитания, а земеделието е основен поминък на хората, то
в Приморска Добруджа не е приложимо отнемането на земя за изграждането на мащабни курортни комплекси извън населените места. Такъв тип развитие би засегнал биоразнообразието.
От друга страна малките селища в района постепенно запустяват и за жителите им няма много
опции за развитие. Затова на ниво стратегическо планиране е целесъобразно да се разгледа
алтернатива при която развитието на необходимата за туризма инфраструктура да се изгражда

в населените места (хотели, почивни бази, ресторанти, търговски обекти, съоръжения за
отдих и др.). По този начин може да се ползва създадената вече инфраструктура в селищата
(пътища, водопроводна мрежа, елекропреносна мрежа), като се подобри и модернизира. За
местните хора това ще означава подобряване на селищната среда и на предоставяните услуги,
възможности да развиват собствени инициативи (семейни хотели, производство на местни
продукти и др.), както и да се повиши трудовата заетост.
Избягване или намаляване на значителни отрицателни въздействия („смекчаване”) и
където е възможно да се засилят положителните ефекти
В идеалния случай доброто планиране би следвало да избегне всички отрицателни въздействия,
но на практика това не е възможно. Затова на стратегическото ниво също е необходимо да се
предвидят смекчаващи мерки, които да насочват осъществяването на дейностите. По-подробно дефинирането и прилагането на смекчаващите мерки е разгледано в раздел 3.7. В същото време
трябва да се избягват решения, които затрудняват подобряване състоянието на биологичното разнообразие в бъдеще. След като се вземат решения на стратегическото ниво, въздействията от конкретни проекти или дейности върху биоразнообразието могат да бъдат смекчени с помощта на:
• Пространствени мерки, например допълване на представителни мрежи от защитени зони
или територии; на ниво ОУП включва и определяне на важни елементи на ландшафта като
част от зелената система на дадената територия на планиране и прилагане на специални
устройствени показатели за нея;
• Договаряне на постоянни или временни територии с ограничение на достъп или на
експлоатация, например в Националния план за действие за възобновяемите енергийни
източници 2010-2020 г. има определени географски райони с мораториум за нови ветрогенератори;
• Контрол на нивата, например ограниченията за извличане на ресурс или за обем, или кон
центрация на освобождаване на емисии;
• Най-добра практика (включително подходящи технологични постижения).
Важен аспект на нивото на стратегическото планиране е възможността да се планират и мерки,
които подобряват състоянието на биоразнообразието. Този тип мерки е полезно да са част от
всеки план или програма. Част от тези мерки може да са свързани с инвестиции и да подобрят
икономиката на района.
Мониторинг на въздействията по време на прилагане на политика/ план/ програма
Планирането и извършването на мониторинг е изискване за всяка стратегия, план или програма.
Мониторингът позволява проверка на изпълнението на плана и прилагане на коригиращи мерки,
както и да се запълнят празнотите за целите на следващия процес на планиране и екологична
оценка. Той дава възможност да се сравнят прогнозните и реалните въздействия, за да се провери
и потвърди качеството на ЕО. Помага и да се осигури достатъчно информация за биоразнообразието, за да се направят надеждни прогнози за въздействието в последващите процедури по ОВОС.
Мониторингът трябва да посочва:
• Каква информация за биоразнообразието е необходима;
• Колко информация е налична или трябва да се събере;
• Праговете над които е необходимо да се приложат коригиращи мерки и какви да са те;
• Механизмите за разпространяване на събраната информация за биоразнообразието,
например в ОВОСи или съподчинени (по-ниско ниво) стратегически екологични оценки.
На стратегическото ниво на планиране, винаги когато се засягат защитени зони от Натура 2000,
стратегията, планът или програмата трябва бъдат оценени по отношение на предмета и целите на защитените зони. В този случай ОС е неразделна част от екологичната оценка. Резултатите от ОС трябва
да бъдат взети в предвид в екологичната оценка и отразени в съответния план или програма.
В практиката на прилагане на българското законодателство редовно се прилага процедурата за
ЕО по отношение на подробни устройствени планове (ПУП). Следвайки логиката на стратегическата
екологична оценка, както и изискванията на ЗООС, това правоприлагане е неправилно защото
планът, програмата или стратегията, предмет на екологична оценка:
• Има по-голям пространствен обхват – Европейски, национален, областен, общински,
лесоустройствена единица, защитена територия, мрежа от защитени територии; изброените
примери за планове и програми, обхващат територии които съдържат със сигурност множество
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имоти. Устройствено планиране се прави на ниво община, вкл. например програма за
управление на отпадъците;
• Изпълнява се дългосрочно, за определен период от време, чрез разнообразни по естество дейности, за които може да не е фиксирано точно в кой етап на плана ще се изпълнят);
• Изготвя се (възлага се) от управленски органи (общински, областни, национални, секторни)
с цел насочване на развитието в определена посока в полза на обществеността; те трябва да
намерят баланса между интересите на различни заинтересовани страни за постигане на целите
на даденото развитие чрез разработения инструмент; тези органи прилагат, управляват и
контролират прилагането на плана/ програмата/ политиката;
• Изпълнителите на дейностите по плана/ програмата/ политиката са различни и изпълнителите
им са също и бенефициенти.
Освен това ЕО не навлиза в същите подробности като ОВОС, тъй като документите, които се
оценяват, дават насочващи рамки подходящи за даденото ниво, но никога не навлизат в детайлите
на отделен проект.
ПУП устройва един или повече имоти и дава конкретни параметри на застрояване на определен
обект. Изготвя се от един възложител (или група възложители), който след това изпълнява или
продава проекта си на друг възложител. Изпълнявайки проекта възложителят е и основен ползвател
на ползите от него. ПУП дава конкретни параметри за конкретен тип инвестиционно предложение
и изменението му подлежи на съгласувателна процедура, както и един проект. Нивото на подробност
на техническата документация за ПУП не съответства на нивото на подробност, което ЕО е способна
да даде. В този смисъл е необходимо да се преразгледа и коригира сегашната практика за подлагане
на ПУП на ЕО, а не а ОВОС, включително ако се налагат промени в нормативната база.

3.4 Планиране на ниво проект
Планирането на индивидуален проект или определена дейност, е най-добре да отчита резултатите
от стратегическото ниво на планиране и оценка, за да се избегне риска от лоши инвестиции, закъснение или отпадане на проекта, или спиране на дейността. Стратегическото ниво на планиране
дава рамката, насоките и условията за осъществяване на индивидуалните проекти или дейности.
При разработването на самия проект обаче се навлиза в подробности, като се отчитат конкретните
условия на околната среда, както и на социално икономическата среда. Процедури по ОВОС и ОС
дефинират определени изисквания, системен подход за оценка и гарантират, че даден проект няма
да има значителни въздействия върху околната среда и съответно Натура 2000. Не всички проекти
обаче подлежат на процедура по ОВОС или ОС, а други биват одобрявани още на ниво преценка
на необходимостта от ОВОС или ОС, като се преценява, че не е необходимо да се преминава цялата
процедура. Независимо от типа на проекта или изпълняваната дейност, и независимо от това дали
подлежат на ОВОС или ОС, доброто планиране изисква да се вземат в предвид следните аспекти
(освен чисто икономическите съображения):
Съответствие с целите и изискванията на стратегически документи (стратегии, планове, програми), включително екологичната оценка към тях. При това трябва да се разглеждат всички актуални стратегически документи – както тези, свързани с развитието на конкретния сектор, така и
тези, свързани с опазване на околната среда и биоразнообразието (включително планове за управление на защитени територии и защитени зони).
Местоположение спрямо защитени територии, ценни природни територии, културни и исторически паметници. Реализирането на проекта или дейността в защитена територия или защитена
зона може да е несъвместимо с целите и режимите на съответната територия или да е причина за
много подробни проучвания, за да се прецени дали и как въздейства проекта върху биоразнообразието. Трябва да се отчитат и местата, важни за застрашените видове, които са извън защитени
територии и зони. Стратегическите документи могат да дадат насоки за характерното биоразнообразие и ключови територии в района, където се планира проекта. Полезно е например да се знае,
че строителството в земеделски земи в приморска Добруджа отнема ключови местообитания на
червеногушата гъска, идентифицирани в хабитатния модел (фиг. 1).
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Наличие на други проекти в същия район, както и на елементи на инфраструктурата. Наличието на други проекти в района може да е причина да се правят по-задълбочени оценки независимо, че проектът може да е малък. Липсата на инфраструктура може да наложи допълнително
планиране на такава инфраструктура, което да оскъпи самия проект и да увеличи вероятността от

отрицателни въздействия върху биоразнообразието.
Когато се разработва един проект, най-общо целта трябва да бъде той да е икономически изгоден (оправдан) и социално полезен, да е в съответствие със стратегическите насоки за развитието на дадения сектор и за опазването на околната среда (включително биоразнообразието). В
най-добрия случай той може да води до подобряване или поддържане на състоянието на биоразнообразието или най-малкото да не влияе отрицателно върху него. Ако проектът, поради своя характер, въздейства отрицателно върху биоразнообразието, то е най-добре да се намерят най-малко
увреждащите технологии и варианти на проекта и да се избягват местоположения които могат да
доведат до загуба на биоразнообразие или ценни природни територии. В болшинството от случаите
проектите оказват въздействия върху околната среда и в частност биоразнообразието, затова те
трябва бъдат подложени на процедура по ОВОС и/или ОС.
Процедурите за оценка най-общо включват преценка на необходимостта от извършване на подробна оценка, оценка на въздействията, включително кумулативните въздействия, анализ на алтернативните решения, определяне на смекчаващи мерки и ако се налага – компенсаторни мерки.
Оценката за съвместимост с предмета и целите има малко по сложен алгоритъм22, но включва
същите елементи. Досега практиката на прилагане на тези процедурите за ОВОС и ОС, а също и на
екологична оценка, показаха, че най-слабите звена в оценката са анализът на кумулативните ефекти,
анализът на алтернативи и формулирането на адекватни смекчаващи мерки. Тези аспекти обаче са
от ключово значение за избягването и намаляването на значимите въздействия върху биоразнообразието, затова на тях обръщаме специално внимание.

3.5 Алтернативни решения
По закон се изисква в хода на процедурите по ЕО, ОВОС, ОС да се разглеждат алтернативи и те
да бъдат разглеждани равностойно, включително нулевата алтернатива. Отговорността за разглеждане и оценка на алтернативи е вменена на възложителя на плана или проекта. Практиката до сега
у нас показва, че алтернативи се разглеждат основно при линейните обекти, възлагани от държавни
институции, и почти никога при обекти свързани със застрояване, особено на частни инвеститори.
Масово в доклади по ОВОС или ОС се среща твърдението, че липсват алтернативи за осъществяване
на проекта, тъй като инвеститора притежава единствено даденият имот. Много често не се разглежда
нулевата алтернатива или тя се представя в много неблагоприятна светлина. Това погрешно или
непълно прилагане на закона, показва, че от гледна точка на доброто планиране е необходимо да
се обърне повече внимание на въпроса за алтернативни решения.
Алтернативните решения са различните начини, по които могат да бъдат постигнати целите, поставени в един план, проект или човешка дейност, отчитайки ограниченията и изискванията за опазване на околната среда. Алтернативните решения винаги се разглеждат от гледна точка на
въздействието им върху околната среда с цел избягване или намаляване на тези въздействия. На
ниво стратегическа екологична оценка на план или програма алтернативните решения се представят
чрез различни сценарии на плана или програмата, които могат да включват характеристиките на
алтернативите на ниво проект, които са посочени по-долу.
Видове алтернативни решения
Алтернативни местоположения или трасета; това са различни географски местоположения,
където може да бъде реализиран проект или план или част от него. Например при преминаване на
линеен обект през или в близост до екологично чувствителна територия могат да се предвидят няколко варианта на преминаване, които да са технически изпълними; или предвиждани в общ устройствен план територии за вилно застрояване могат да бъдат предложени на различни места в
границите на общината при разработени различни сценарии. Липсата на собственост върху земята
не е законова пречка за разглеждане на алтернативи по местоположение. Законът допуска да се
правят разглеждания от подобен характер, ако частният инвеститор има сключен договор за ползване със собственика на земята. Според насоките на Европейската комисия, алтернативни местоположения могат да се разглеждат не само в съседни територии, но и в различни географски
райони, включително и в различни държави. Единственото условие за разглеждането на алтернативи
по местоположение е те да бъдат технически изпълними за целите на проекта и да са географски
на различни места. Когато се определят алтернативи по местоположение, обикновено се разглеждат
следните аспекти, в зависимост от характера на плана или проекта:
22

Алгоритмът на процеса на оценка на съвместимост е даден в приложението към този наръчник:
http://bspb.org/bg/edition/Narychnik.html
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• Подходящи ли са условията на средата за осъществяване на плана или проекта:
надморска височина, географско местоположение, вид на почвата, климатични условия (температура, вятър, валежи, слънчево греене), релеф, наличие на определен тип екосистеми (водоеми, реки, гори, пасища, обработваеми земи)? Като алтернативно местоположение за ски
писта не може да се разглежда равнинен район, както и да се посочва като алтернатива за изграждане на яхтен пристан, участък на брега със стръмни скали, където няма и не може да се направи техническа инфраструктура.
• Подходяща ли е социално икономическата среда за осъществяване на проекта: налична
инфраструктура или потенциал за развитието й (пътища, електропреносна мрежа, водопроводна и
канализационна мрежа и т.н.)? Местоположение спрямо ползвателите на резултатите плана или
проекта (напр. туристи, местни жители, консуматори на електроенергия и т.н.). В случай, че е необходимо да се развие допълнителна инфраструктура като част от алтернативното местоположение,
тя също трябва да се разглежда като част от алтернативата, включително въздействията й върху
околната среда; например алтернативи за изграждане на ваканционно селище могат да бъдат както
извън населени места, така и в границите на населени места.
• По какъв начин се засягат уязвими компоненти на биоразнообразието или се избягва засягането им? Не трябва да се забравя, че алтернативните решения се търсят с цел избягване или
намаляване на значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Не е правилно
да се проектира алтернатива по местоположение, която да е недопустима (например в защитена
територия) или да е явно силно засягаща чувствителна територия, единствено, за да се демонстрира, че предложената от инвеститора алтернатива е по-добра.
На практика в много редки случаи, и то за строго специфични човешки дейности, алтернативите
по местоположение са ограничени или не съществуват.
Мащаб и размер; Тук се отнасят алтернативните решения за един проект върху едно и също
географско местоположение (една и съща територия). Свързани са основно с характеристиките на
самия проект, например разположение и брой на ветрогенератори в един ветроенергиен парк, характеристики на застрояване на даден курортен или и жилищен комплекс. Могат да се представят
различни алтернативи на реализиране на даден проект – например една масивна постройка в малка
част от проектната територия или няколко малки постройки разположени разпръснато или в едната
част на проектната територия.
Средства за постигането на поставените цели; Алтернативите засягат характера на проекта
или плана и начините, по които ще бъдат постигнати желаните цели. Например, ако целта е добив
на електроенергия, то алтернативните решения могат да са добив енергия от вятър с хоризонтални
или вертикални генератори, или добив на слънчева енергия или на енергия от биомаса. Подобряване
на ефективността на съществуващите съоръжения също е алтернатива. Тези алтернативи може да
се комбинират и с алтернативи по местоположение, например, дали да се изгради ветропарк на
около 1 километър от селището или да се изгради фотоволтаична система върху покривите на
сградите в него. Доброто маркетингово проучване за необходимостта и ефективността на предлаганите от проекта или дейността услуги и съответствието им с общите политики може да помогне
много за подбор на подходящи алтернативи.
Методи на строителство; тук се включват методи, които са изцяло различни от технологична
или стратегическа гледна точка и не могат да се разглеждат като смекчаващи мерки за прилагане
на един метод на строителство. Например за изграждането на електропровод 20 kV в район, където
се срещат много грабливи птици, има две алтернативни решения - въздушен или подземен електропровод.
Експлоатационни методи; тук се включват методи, които са изцяло различни от технологична
или стратегическа гледна точка и не могат да се разглеждат като смекчаващи мерки за прилагане
на един метод на експлоатация; пример за алтернативни експлотационни методи са добив на материали по открит или по закрит способ; създаване на открити депа или технологии за преработка
на отпадъци.
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Методи за извеждане от експлоатация в края на живота на даден проект; тук се включват
методи, които са изцяло различни от технологична или стратегическа гледна точка и не могат да
се разглеждат като смекчаващи мерки за прилагане на един метод на извеждане от експлоатация;

приложимо е например за проекти, свързани с добив на материали, за които се изисква рекултивация на терените след приключване на експлоатацията.
Нулева алтернатива; тя означава, че начина на ползване на земята продължава да се прилага,
че дадения процес, дейност, инфраструктура продължава да съществува в бъдеще по начина по
който е сега. Нулевата алтернатива може да не е най-доброто решение, поради което се изисква
да се предприемат действия, които да променят ситуацията към по-добро. В случаите обаче, когато
се предвиждат дейности или проекти, засягащи слабо повлияни природни територии, нулевата алтернатива е свързана със запазване на дадените природни ценности и гарантиране на съществуването им в бъдеще. Затова при нея липсват въздействията върху околната среда и тя не може да
се разглежда като екологично неприемлива или лоша. Понякога се спекулира с това, че дадени
земи са обект на интензивно земеделие или са изоставени пасища, поради което е по-добре да
бъдат застроени или превърнати в нещо друго, а не да са в сегашното си състояние (нулева алтернатива). Такава теза също не трябва да се приема, тъй като въпросните територии биха могли
да се управляват по природосъобразен начин, запазвайки начина си на ползване.
Случай от практиката: Екологична оценка на националния план за развитие на възобновяеми енергийни източници 2010 - 2020, оценявайки сегашното състояние, установява бурно
и безконтролно развитие на ветроенергийния сектор, поради което одобрените и планирани
до 2010 г. проекти се предвижда да осигурят енергийна мощност, надвишаваща няколкократно
националното потребление, като в някои райони има концентрация на мощности в силно чувствителни природни територии. Ако този подход на развитие се запази (т.е. нулевата алтернатива) това ще е неблагоприятно от гледна точка на опазване на околната среда. Нулевата
алтернатива е оценена като неприемлива от екологична гледна точка.
Определяне на алтернативи
Възложителите на план или проект трябва да разгледат алтернативни решения още на най-ранен
етап от разработката на своя план или проект. Това на практика може да бъде първата фаза на
процеса. Още на етап разработване на идеята за проект и поставяне на целите инвеститорът търси
най-подходящата комбинация технически и социалноикономически условия за реализиране на своя
проект и се съобразява с нормативни ограничения. Той отхвърля възможности които са неприемливи
за успешното реализиране на проекта или плана. Точно на този етап е най-добре да се отчетат и
екологичните фактори и уязвимите природни територии. Дори от обща култура инвеститорът би
трябвало да знае, че дадено производство може да замърсява водата, въздуха или почвата, че
от дадена дейност се генерират отпадъци, шум, или може да се окажат вредни за чувствителни
видове или територии. Познавайки технологията на процеса, дейността, свързана с предмета на
неговия проект или план, както и практиката в съответния сектор и рисковете в него той може
да съобрази дали има риск от увреждане на околната среда. Информираността е много важна
за всеки инвеститор, тъй като той не желае да губи време и средства в губещи или рискови
проекти. Ако не е сигурен за съществуването на рискове за околната среда или наличието на
уязвими природни територии, инвеститорът може да се информира чрез интернет за природните
характеристики на дадения район, местоположението на защитени територии и защитени зони,
както и за екологичните ограничения. Изпълнителна агенция по околна среда поддържа регистър
за защитените територии в страната както и данни за околната среда, а Министерство на околната среда и водите поддържа доста подробна информационна система за Натура 2000. Инвеститорът може да се допита до специалисти, за да се информира по-добре. Тогава, той може да
прецени дали за първоначалната му идея има рискове, и да може да намери алтернативни решения, за да намали риска, произтичащ от въздействия върху околната среда. Това е най-подходящият момент за инвеститора да прецени, дали да разгледа алтернативни местоположения на
първоначално избраната територия на инвестиционния проект, ако има риск да засегне природно
уязвими територии или видове, или да помисли за алтернативни технологии, защото първоначално
избраната е в значителна степен замърсяваща. Той може да разгледа различни алтернативи и да
отхвърли онези които са неизгодни технологично или от социално-икономическа гледна точка и
които са недопустими или високо рискови от екологична гледна точка и да продължи разработването на проекта, фокусирайки се върху две или три алтернативни решения, които изглеждат
приемливи. На този етап може да е необходимо инвеститорът да извърши някои проучвания, необходими за разработване на проекта по отношение на всяка от избраните алтернативи. Това е
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подходящият момент да направи и екологични проучвания, ако характерът на проекта
изисква и отчитане на екологични фактори. Това е особена важна стъпка по отношение на
биоразнообразието, защото проучванията на животни и растения, отнемат време, в много
случаи могат да се проведат само в определен сезон или част от годината, а добрите практики
по отношение на птиците например изискват поне 3 сезона проучвания, ако не са били правени
такива преди това. Ако този фактор се пренебрегне, на по-късен етап по време на процедурите
за оценка процесът може да се забави, защото ще е необходимо все пак проучванията да се
проведат. Днес са много малко човешките дейности, за които не е известно потенциалното им
въздействие върху околната среда, поради това още на ниво разработване на проекта, инвеститорът може и е препоръчително да отчете и екологичните фактори, особено елементите на биоразнообразието. Ако все пак липсват достатъчно познания, се прилага принципа на
предпазливостта и тогава ще е необходимо да се направят по-задълбочени проучвания.
Случай от практиката: Ветропарк „Суворово”. Първоначално възложителят на ветропарка
е възнамерявал да реализира проекта си в района на Шабла. След предварителни проучвания
и консултации обаче установява, че районът е много важен за водолюбиви птици и за мигриращи птици. Инвеститорът търси алтернативно местоположение и след консултация с експерти
се насочва към района на Суворово, където провежда предварителни проучвания, подава заявление и провежда процедура по ОВОС за проекта си в този район. Проектът е одобрен и
реализиран с малък риск за птиците.
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По отношение на проекти, засягащи пряко или косвено Натура 2000, за да се изпълнят изискванията на Директива за местообитанията, компетентния орган носи отговорността за определяне
дали за един проект съществуват алтернативи или не (ЕС, 2000 b). Оценката за наличие на алтернативи трябва да се извърши, когато ОС стига до заключението, че са налице вероятни
значими въздействия. Компетентния орган на този етап разглежда набор от алтернативни решения. Те могат да включват алтернативите, които вече са разгледани от възложителя на плана
или проекта, но също така и алтернативи, предложени от други заинтересовани лица. Следователно компетентният орган може да определи, че съществуват още алтернативи, дори ако възложителят е разгледал набор от алтернативни решения при разработването на проекта.
Когато компетентният орган прецени, че е необходимо извършването на ОВОС, ЕО и/или ОС,
той може да поиска разглеждането на определени алтернативи още на етап определяне на обхвата на оценката, ако има основание да предполага значителни отрицателни въздействия от
реализиране на плана или проекта. На този етап изискванията за алтернативи могат да включват
алтернативно местоположение за избягване на конкретни уязвими природни територии (защитени територии, защитени зони, известни находища на редки или застрашени видове), както и
всички останали комбинации от алтернативи. На етапа доклад по ОВОС/ЕО и/или ОС компетентният орган, както и други заинтересовани лица могат да предложат още алтернативи, ако разглежданите до този момент предполагат значими въздействия. При определянето дали
съществуват алтернативи компетентният орган се ръководи от целите на проекта или плана. От
тази отправна точка е възможно да се открият редица алтернативни начини за постигане на целите на проекта или плана и тези алтернативи след това може да се преценят спрямо евентуалното им въздействие върху природозащитните цели на защитените зони от Натура 2000. В
доклада по ОС е важно да бъдат описани всички разгледани алтернативи, както и техните въздействия върху защитената зона. От решаващо значение за оценката на алтернативни решения, е
включването на нулевата алтернатива.
За всяка алтернатива, трябва да има описание и посочване на начина, по който се оценява.
След като всички потенциални алтернативи са определени, те трябва да се оценяват според
тяхното относително въздействие върху уязвимите природни територии. За да се осигури законовото изискване за равностойно разглеждане на всички алтернативи, възложителят на плана
или проекта, трябва да осигури достатъчни и еквивалентно количество данни за всяка от алтернативите – както по отношение на техническото им изпълнение, така и по отношение на компонентите на околната среда (особено биоразнообразието), които се очаква да бъдат засегнати.
Ако такава информация липсва или е недостатъчна, то се прилага принципа на предпазливостта
и е необходимо тя да бъде събрана за целите на оценката. Събирането на информация може да
означава теренни проучвания, които в зависимост от конкретния случай може да се наложи да
бъдат провеждани 2, 3 или повече години.

Случай от практиката: Автомагистрала „Струма” през Кресненското дефиле. Проектът за
автомагистрала „Струма” бе обект на ОВОС в продължение на повече от 10 години – от 1997 и
2008 г., когато е взето решение по ОВОС. Един от най-проблематичните участъци е преминаването на магистралата през Кресненското дефиле. От една страна самото дефиле представлява
изключително уникална и уязвима територия по отношение на биоразнообразието, включена в
Натура 2000. Там се среща комплекс от типично средиземноморски видове, който не се наблюдава извън дефилето на север, изток и запад. От друга страна дефилето е разломна зона с
много висок сеизмичен риск - там се срещат два геоложки масива, между които тече река
Струма, но не върху скали, а върху собствените си наноси. По време на голямото земетресение
в началото на ХХ век, наносите са пропаднали между скалните масиви и реката е изчезнала
поне за една седмица. Тези два факта предполагат силно отрицателно въздействие върху биоразнообразието, както и висок риск за сигурността и здравето на хората, ако магистралата премине през самото дефиле. В резултат на обществените консултации, както и поради намесата
на Бернската конвенция и Европейската комисия, в хода на процедурата по ОВОС и ОС са разгледани 10 алтернативни трасета за преминаване на автомагистралата през Кресненското дефиле.
Решението по ОВОС от 2008 г. недвусмислено посочва, че единствената допустима алтернатива
за преминаване на магистралата през дефилето е с цял тунел, западно от река Струма, като по
този начин се избягват значителните въздействия върху биоразнообразието вътре в дефилето,
както и високия риск за сигурността и здравето на пътуващите. Това решение послужи като аргумент Европейската комисия да одобри финансирането за автомагистрала „Струма”.
Оценка на алтернативните решения
Оценката на алтернативните решения включва следните стъпки:
• Консултации със съответните агенции, други органи и организации;
• Използване на информацията, събрана за извършване на преценката и оценката (ОВОС, ЕО, ОС);
• Определяне и характеристика на основните цели на проекта или плана;
• Определяне на всички алтернативни начини за постигане на целите на проекта или плана;
• Отсяване само на осъществимите алтернативи;
• Осигуряване на толкова информация, колкото е възможно, да потвърди пропуски в
информацията и да се опишат източниците на информация;
• Всяка алтернатива се оценява по същите критерии, използвани при извършването на ОВОС,
ЕО, ОС за оценяване на въздействието на предложения проект или план за целите на
опазването на уязвими природни територии (защитени територии, защитени зони,
находища на редки и застрашени и видове и местообитания);
• Прилага се принципът за предпазливост към оценката на всички алтернативи.
На стратегическо ниво сравняването на оценените алтернативи, включва следните стъпки:
• От оценените алтернативи се отхвърлят онези, за които е вероятно да въздействат отрицателно
на места с международно значение за биоразнообразието (Натура 2000, Рамсарски места).
Алтернатива, която уврежда такова място, може да бъде избрана само поради първостепенен
обществен интерес при условие, че други алтернативи са доказано невъзможни;
• За останалите алтернативи се определят значителните отрицателни въздействия и се преглеждат
наново. Преценява се дали въздействията могат да се избегнат чрез промяна на дизайна,
времевата рамка или местоположението на предложените в плана дейности;
• Ако преработката на плана не е възможна, за да се избегнат въздействията, се преценява дали
засегнатото биоразнообразие би могло да се възстанови без външна намеса или са
необходими смекчаващи мерки. За единствено възможни алтернативи, увреждащи защитени
зони от Натура 2000, се проучва приложимостта на компенсаторни мерки;
• Ако са необходими смекчаващи мерки или компенсации, се преценява налични ли са приложени
в практиката или тествани техники, които могат да се използват и в случая. Сравнява се
времето за възстановяване на биоразнообразието със и без смекчаващи мерки. Разглежда
се необходимостта от предварително прилагане на смекчаващи мерки, за да се избегне
временна загуба на биоразнообразие по време на изпълнение на плана.
Въпреки че всички процедури по оценка (ОВОС, ЕО, ОС) изискват разглеждане и оценка на алтернативи, единствено по отношение на ОС има изрично условие, че крайното решение на определен етап от процедурата зависи от наличието на алтернативни решения. Преди да може да
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продължи разглеждането на даден проект или план, който самостоятелно или в комбинация
с други проекти или планове има неблагоприятно въздействие върху Натура 2000, трябва
обективно да се направи извод, че не съществуват алтернативни решения. Когато се засягат
защитени зони, Европейската комисия пояснява, че "необходимите сравнения между алтернативни
решения са отговорност на компетентните национални органи" и „поради това в тази фаза (оценка
на алтернативите) не може да бъдат разглеждани други критерии за оценка, като например икономически критерии, като се пренебрегват екологичните критерии". Затова разглеждането на алтернативи изисква, природозащитните цели и състоянието на защитената зоната да надделеят над
всякакво отчитане на разходи, закъснения или други аспекти на алтернативно решение. Компетентният орган не следва да ограничи разглеждането на алтернативни решения до тези, предложени
от възложителя на проекта или плана. Държавата-членка носи отговорност да разгледа алтернативни
решения, които биха могли да се намират дори и в различни региони / държави (ЕС, 2000 б). Тези
насоки на Европейската комисия ясно показват, че отговорността е на компетентния орган, а не
на експертите по оценка или на инвеститора. В този смисъл компетентният орган не може да се
разграничава от тази отговорност и да приема проекти, където алтернативни решения не са оценявани или не са оценени адекватно.
Методът на матриците (Таблица 3) е подходящ за обобщаване на резултатите от оценка на алтернативи. Матрицата за оценка на алтернативни решения е представена като полезен инструмент
за идентифициране и оценка на алтернативите23 и може да се използва за съобщаване на резултатите от оценката на съответните заинтересовани страни.
Представяне на резултатите от оценка на алтернативите
След като се осъществи оценката на алтернативни решения, е необходимо да се опишат агенциите
и други лица, техните отговори по време на консултацията, защо са направени конкретните оценки
на алтернативите (т.е. неблагоприятни, положително или неутрални), както и подробности за тези,
които са извършили оценката24. Целта е да се определи дали може да се направи обективно заключение, че не съществуват алтернативни решения. Ако са установени алтернативни решения,
чрез които да се избегнат вредните последици, то те също трябва да се подложат на оценка на
потенциалното им въздействие. Ако се направи разумно и обективно заключение, че е налице липса
на алтернативи, се прави оценка за наличието на първостепенен обществени интерес и приложимост на компенсаторни мерки (раздел 3.8.).

3.6 Анализ и оценка на кумулативни въздействията
Оценката на кумулативните въздействия се изисква от законодателството, допринася за постигане
на устойчиво развитие, подпомага процеса на вземане на решения и е добра практика. Практиката
в България показва, че в болшинството от случаите в процедурите по ОВОС, ЕО и ОС не се оценяват
кумулативните ефекти или се прави частична оценка, като се анализира развитието в съседните
имоти или в ограничена площ около предложения проект, включвайки избирателно само някои
проекти. Масовия аргумент за липсата на адекватна оценка на кумулативните ефекти е, че няма
методика, по която това да се направи. Това твърдение обаче не е вярно, поради което ще разгледаме по-обстойно механизма за оценка на кумулативните ефекти. На практика повечето от представените методики са прилагани в процедурите по ОВОС, ЕО и ОС и в България. Необходимо е да
се подчертае, че не съществува един метод за оценка на кумулативните въздействия, тъй като типовете човешки дейности, предизвиканите от тях въздействия и засегнатите от тях компоненти на
биоразнообразието са различни и имат свои специфики. Все пак е възможно прилагането на единен
систематизиран подход, който допринася за обективността на процеса, като там където е необходимо се прилагат специфични методи на проучване и оценка, за да се отчетат сложните взаимовръзки в реалния свят.
Общи понятия
Кумулативните ефекти са промени в околната среда, които са причинени от действие в комбинация с други минали, настоящи и бъдещи човешки действия. Под „действие” в този раздел на
наръчника се разбира проект, план или дейност. Кумулативни ефекти са например: нарастващ шум
23

Работен пример на тази матрица е даден в приложението към този наръчник: http://bspb.org/bg/edition/Narychnik.html
Образец на формуляра за доказателства за оценка на алтернативни решения е даден в приложението към този наръчник: http://bspb.org/bg/edition/Narychnik.html
24
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от няколко отделни действия; комбиниран ефект на отделните въздействия (шум, прах и зрително въздействие) от реализирането на едно действие върху специфичен рецептор; няколко
действия с незначителни индивидуални въздействия, но които заедно имат кумулативен ефект.
Действие 1
Действие 2

въздействие А
въздействие А

въздействие А

Примери за кумулативни ефекти върху отделни уязвими природни компоненти
• Въздух: комбинирани емисии на серен диоксид в региона, изпускани от три действащи завода за преработка на природен газ;
• Вода: комбинирано намаляване на водния отток в определена река, в резултат на напояване
и водовземане за питейни и промишлени нужди;
• Животински свят: комбинирана смъртност на царски орли в определен район на управление,
поради токови удари при досег с електропроводи, смъртност от сблъсък с ветрогенератори,
смъртност от отравяне и бракониерски лов;
• Растителност: премахване на растителността от дадена територия - степ, водещо до премахване на находище на регионално рядък растителен вид – дивият божур;
• Ползване на ресурси: постоянно отстраняване на дървесина за комерсиални цели от даден
лесоустройствен участък, водещо до промяна в местообитанията на горски видове животни.
Пътеки на въздействията. Кумулативните ефекти се проявяват като взаимодействия между
действията, между действията и околната среда, и между компонентите на околната среда. Тези
"пътеки" между причина (или източник) и ефект са във фокуса на оценка на кумулативния ефект.
Големината на комбинираните ефекти по един път може да бъде равна на сумата на отделните
ефекти (адитивен ефект) или може да бъде повишен ефект (синергичен ефект). Понякога пътеките
на въздействията може да са по-сложни и да не са непосредствено видими.
Ефект на „гризане” (Hegmann et al., 1999). Това е ефект, при който нещо се променя или разрушава постепенно, чрез различни действия, например унищожаване на степни местообитания
чрез постепенното реализиране на отделни проекти за застрояване със сгради, изграждане на ветрогенератори, изграждане на голф игрища, засаждане на овощни градини, отъпкване от движещи
се извън пътищата автомобили. Това са различни по характер действия, но резултатът от въздействието им върху степното местообитание е един и същ – постоянната му загуба. Този ефект не
може да се оцени адекватно чрез оценка по метода „проект по проект”, т.е. оценка на индивидуални
проекти. Макар, че има количествени измерения на промяната на земите, оценката чрез отделния
проект е много трудна и не може обективно да даде отговор на въпроса „С реализирането на кой
проект ще се надхвърли допустимата граница?”. Важна роля в оценката на този вид кумулативен
ефект е регионалното планиране, където да се поставят регионални граници за допустимите промени
от определени действия (примерно промяна на земите).
Насоки за оценка на кумулативни ефекти върху Натура 2000 (ЕС, 1999)
Фразата "в комбинация с други планове и проекти" в член 6 (3) на Директивата за местообитанията се отнася до кумулативни ефекти, причинени от проекти или планове, които са в
процес на разглеждане, заедно с ефекта от всички съществуващи, одобрени или предложени
проекти или планове. Когато въздействията се оценяват в комбинация, може да се установи
дали като цяло се проявява въздействие, което да има значителни отрицателни последствия
или което може да се отрази неблагоприятно върху целостта й. Например предложен проект
има вероятност да доведе до намаляване на водните нива в защитена зона. Докато намаляването на ресурса само по себе си не е значимо, то ако има торове или пестициди от интензивно земеделие в близост, които достигат до защитената зона, намалените водни нива ще
доведат до по-висока концентрация на замърсителите. Словосъчетанието "в комбинация" в
член 6 (3) на Директивата за местообитанията има две изисквания по отношение на съдържа-
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нието на оценката:
1. да разгледа възможността да се появят въздействия "в комбинация" от конкретен план
или проект, обект на оценка, и други планове и проекти, които не са в обхвата на същата
процедура за одобрение;
2. съдържанието на оценките на различните планове и проекти, които се разглеждат по
едно и също време, трябва да включват препратки към и да се вземат предвид един друг, доколкото различните планове и проекти пораждат "комбинирани" въздействия.
Трябва да е ясно, че при разглеждането на предложения план или проект, държавите-членки
не създават презумпция в полза на други все още непредложени планове и проекти в бъдеще.
Например, ако изграждането на един жилищен комплекс се счита, че не води до значително
въздействие и затова е одобрен, одобрението не следва да служи като аргумент в полза на
одобряването на други жилищни проекти в бъдеще.
Основни принципи на извършване на оценката на кумулативния ефект (Hegmann et al., 1999):
• При определяне пространствения обхват на оценката, територията на проучване трябва да
бъде достатъчно голяма, за да позволи оценка на уязвими природни компоненти, които могат
да бъдат засегнати от действието, което се оценява. На оценка може да се подложи
значително по-голяма територия от тази, заемана от оценяваното действие, и да надхвърли
юрисдикция на община, област, РИОСВ и дори държава. Всеки уязвим природен компонент
може да има различна територия на проучване;
• Определят се и други действия, които съществуват или има вероятност да се осъществят
(осъществени, одобрени или планирани), ако е вероятно да засегнат същите уязвими
природни компоненти. Трябва да има достатъчно информация за оценка на въздействията от
посочените действия. Някои от тях може да са извън територията на проучване, ако
влиянието им се простира на големи разстояния и е продължително във времето;
• Определят се отговорностите за осъществяване на оценката, когато различните действия са
предложени от различни възложители или се контролират от различни компетентни органи;
• Потенциалните въздействия се характеризират по отношение на причините, начините на
действие и ефектите;
• Оценяват се единичните допълнителни въздействия от предложеното действие върху уязвимите
природни компоненти. Ако същността на взаимодействията между въздействията е по-сложна
(напр. синергични), тогава ефектът се оценява на тази база;
• Оценява се общият ефект на предложеното действие и другите действия върху уязвимите
природни компоненти;
• Определените общи ефекти се сравняват с прагове или политики, ако са налични, и се
оценяват последиците за уязвимите природни компоненти;
• Анализът на кумулативните въздействия се осъществява с количествени техники (ако има
такива), основава се на най-добрите данни и е подкрепен от качествена оценка, основана
на най-добрата професионална преценка;
• Когато две или повече действия предизвикват в комбинация значително въздействие се
препоръчват смекчаващи мерки, мониторинг и управленски мерки и се разпределят
отговорностите за прилагането им. Мерките могат да изискват прилагане на регионално ниво;
• Значимостта на остатъчни ефекти е ясно определена и аргументирана;

50

Фигура 15. Пример за обхват на територия с очакван трансграничен кумулативен ефект. Развитието на вятърната енергетика в Добруджа е съпътствано с множество осъществени, одобрени и планирани проекти, както на територията на
България, така и в Румъния. Мащабите на това развитие са такива, че за оценяването
на въздействието върху мигриращите птици по миграционния път Виа Понтика е наложително да се отчитат кумулативните въздействия в цялата географска област
Добруджа независимо, че тя попада на територията на две държави.

Практически насоки за осъществяване на оценка на кумулативни въздействия
За да се гарантира, че са определени всички въздействия върху мястото, включително тези
преки и непреки въздействия, които са резултат от кумулативни въздействия, се преминава следния алгоритъм за оценка:
Стъпки в оценката
I Определяне на обхвата

II Анализ на ефектите
III Определяне на смекчаващи мерки

IV Докладване

Задачи
Определяне на регионалните въпроси, свързани с опазването
на околната среда
Избор на подходящите уязвими природни компоненти
Определяне на пространствените и времевите граници
на обхвата на оценката
Определяне на всички други действия (проекти, планове, човешки
дейности), които могат да действат в комбинация
Определяне на въздействията от действията и вероятните ефекти
Определяне на начина на действие на въздействията
Събиране на пълен набор от базови данни от дефинираната
територия на проучване
Оценка на въздействията от проекта и от другите проекти
Препоръки за подходящи смекчаващи мерки
Сравнение на резултатите спрямо прагове или цели и тенденции
в земеползването
Докладване и представяне на резултатите

Стъпка 1 Определяне на обхвата
От правилното и пълно дефиниране на обхвата зависи и качеството на оценката на кумулативните
ефекти. Определянето на обхвата включва определяне на ключови въпроси, пораждащи загриженост, и на уязвимите природни компоненти. Така се гарантира, че оценката остава фокусирана и
анализът остава управляем и практичен.
Задача 1 Определяне на регионалните въпроси, свързани с опазването на околната среда
Определят се чрез преглед на политиките и стратегиите за околна среда и чрез дискусии със заинтересовани лица, регионални власти, институции и др., обикновено на етап определяне на обхвата
на ОВОС, ЕО или ОС. Такива регионални въпроси могат да бъдат осигуряване на достатъчно количество води за питейни нужди, осигуряване на екологични коридори между съществуващи защитени
зони, осигуряване на безопасни миграционни коридори за придвижване на животните, здравни
аспекти на депонирането и управлението на отпадъци. Има въпроси, които са значими за всички
или за много региони. По отношение на биоразнообразието, важните въпроси са специфични за
всеки регион и се определят от спецификите на биоразнообразието – наличието на определени
видове, местообитания, екосистеми и процеси. В един регион може да има един или повече
въпроси, свързани с опазването на уязвими природни компоненти.
По отношение на червеногушата гъска, регионалният въпрос, които е важно да бъде
разгледан е осигуряването на сигурни места за зимуване на вида – достатъчно по площ
и качество местообитания за нощувка и хранене в региона, където зимува почти цялата световна популация е Приморска Добруджа.
Задача 2. Избор на подходящите уязвими природни компоненти
Избират се компонентите на околната среда, които биха могли да се повлияят от кумулативните
въздействия. Принципно обхваща всички компоненти на околната среда, но се фокусира върху
онези, които са уязвими от действието и които са подложени на други въздействия, които действат
в комбинация. За краткост се наричат уязвими природни компоненти. По отношение на биоразнообразието уязвимите природни компоненти може да са: отделни видове, местообитания, екосистеми
или процеси, които са уязвими, защото са редки, уникални или защото са застрашени поради про-
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явили се въздействия върху тях; или защитени територии, защитени зони или екологични
връзки между тях. Определят се в процеса на дефиниране на обхвата на ОВОС, ЕО или ОС
чрез дискусии с експерти, заинтересовани лица, чрез преглед на документи, описващи природозащитното състояние на компонентите на биоразнообразието и тенденциите в промените
на това състояние. За всеки район на страната ни могат да се дефинират ключовите елементи
на биоразнообарието. Добра отправна точка могат да бъдат националните стратегии и планове
за действие, свързани с околна среда и биоразнообразие, плановете за действие за опазване
на видове, както и стандартните формуляри за Натура 2000.

Изборът на червеногушата гъска като уязвим природен компонент е подходящ. Това е вид
с неблагоприятно природозащитно състояние и висок риск от изчезване в световен мащаб,
който по време на зимуване се концентрира; силно зависим от екологичната връзка на определени места за нощуване и места за хранене, които са обект на различни по характер човешки дейности, водещи до промени на тези местообитания (виж раздел І и ІІ).
В района на Приморска Добруджа се срещат много уязвими природни компоненти, притежаващи специфични характеристики. Понто-сарматските степи, например, са уникални за района типове местообитания, строго защитени в целия Европейски съюз. През района преминава
един от двата най-големи прелетни пътища на птиците в Европа – Виа Понтика. Това може да
се разглежда като уникален екологичен феномен, който в същото време е значително уязвим
към различни човешки действия, поради значителната концентрация на мигриращи птици.
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Задача 3. Определяне на пространствените и времевите граници на обхвата на оценката
Пространствени граници
Пространствените граници, в които е необходимо да се оценява кумулативния ефект зависят от
характера на действието, същността на въздействията, уязвимостта на природните компоненти, наличието на данни и естествени географски граници. Територията за адекватна оценка на кумулативни
ефекти трябва да бъде достатъчно голяма, за да позволи оценка на уязвими природни компоненти.
Когато се определят твърде малки граници, съществува риск някои от важните регионални и дългосрочни въздействия да не бъдат адекватно оценени. Трябва да се отчетат например големите разстояния на които се разпространяват замърсители по речните течения, както и животните с големи
индивидуални територии. Определянето на територията може да е сложно, когато различните действия
не са разположени в близост един до друг, или когато видовете или необходими за съществуването
им условия, например хранителния ресурс са разпръснато разположени (Hegmann et al., 1999).
Една приемлива концепция за определяне на пространствените граници е да се определи точката,
където ефектът става нормален и незначителен. Определянето на такава точка обаче често е трудно,
особено количествено, освен ако не са дефинирани прагове, предоставящи възможност за сравнение.
Извън връзките на чисто физико-химично ниво, определянето на точката на нормализиране на ефекта
е доста сложно. В тази категория попадат всички компоненти на биоразнообразието с екологичните
връзки между тях. В тези случаи се разчита в значителна степен на най-добрата професионална
преценка и разглеждане на риска. Границите на изследване могат да бъдат различни за различните
типове въздействия (напр. въздействия по отношение на водните ресурси, шума) и може да включват
отдалечени местоположения.
Границите често се определят въз основа на "зона-на-влияние", извън която последиците от тези
действия са намалели до приемливо или нормално състояние (т.е. много малка вероятност за поява
или приемливо малка величина). В идеалния случай, такъв подход трябва да се приема за всяко
въздействие върху всеки разглеждан природен компонент (например видове растения и животни, типове местообитания, екосистеми). В следствие се формулират множество пространствени граници,
вместо един характерен район на проучване. Затова границите стават гъвкави, разширяват се и се
свиват според уникалните екологични взаимоотношения, които се срещат. В най-добрият случай се
приема най-външната граница. Не е подходящо използването на граници на юрисдикция при определяне на пространствените граници на оценка, защото такъв подход обикновено пренебрегва екологичните реалности на района (Hegmann et al., 1999). Например при дивите животни с добре
определени територии или ареали, може да се "следва" сезонния път на индивида и къде той може
да бъде повлиян от други действия, независимо от това дали пътят пресича национални или международни граници.

Пространствена граница на въздействия върху червеногушата гъска. В резултат на целенасочени проучвания е установено, че червеногушите гъски се хранят предимно на разстояние
до 10 km от местата на нощуване. На по-големи разстояния се срещат рядко, само когато
ловната преса и друг вид антропогенен натиск са значителни, т.е. вероятността на срещане
извън тези граници се увеличава пропорционално на натиска вътре в тях. От друга страна
възникването на
антропогенен натиск извън границите на предпочитаните от червеногушата
гъска територии, не води задължително до промяна в поведението или до въздействия. Следователно би могло да се приеме, че точката, където вероятният кумулативен ефект се нормализира и е незначителен е на разстояние 10 km от местата за нощуване на вида и обхвата на
оценката може да се съобрази с тези пространствени граници. Ако обаче натискът в така определената територия е голям може да е необходимо да се определи по-голяма територия. Начина
на ползване на територията от червеногушата гъска е строго специфичен за вида! Другите видове гъски ползват по сходен начин териториите, но не може механично да се ползва 10-километровата граница, а е необходимо тя да се потвърди с данни.

Добра практика: За да се определят пространствените граници на уязвимостта на различните компоненти на биоразнообразието, т.е. на очаквани въздействия върху тях, е необходимо
добре да се познават техните екологични особености и реакцията им по отношение на вероятните въздействия. При отделните видове, местообитания, екосистеми, процеси тези реакции
могат да са сходни, но най-често са специфични и различни едни от други. Ако реакцията
спрямо въздействията е неизвестна, или няма достатъчно данни, то трябва да се приложи
принципът на предпазливостта и следните подходи: анализ на най-добрата налична информация
от проучвания; осъществяване на целеви теренни проучвания; аналогия с поведението/реакцията на други компоненти на биоразнообразието със сравними екологични изисквания, намиращи се при сходни сравними условия на средата и на натиска.
Насоки за определяне на пространствени граници (Hegmann et al., 1999):
• Създава се ограничен район на проучване, в който се срещат очевидните, лесно разбираеми и често
подлежащи на смекчаване кумулативни ефекти;
• Създава се територия на проучване, която включва местата, в които може да има евентуално взаимодействие с други действия. Отчитат се интересите на другите заинтересовани страни;
• Разглежда се използването на няколко граници - по една за всеки уязвим природен компонент; прилага се принципът на най-слабата връзка;
• Необходимо е границите да са екологично защитими, например граници на зимно разпространение
на животински вид;
• Границите се разширяват достатъчно, за да се обхванат причинно-следствените връзки между действията, обект на оценката, и уязвимите природни компоненти;
• Установява се дали географските особености могат да ограничат кумулативните ефекти в относително
малка площ около разглежданото действие;
• Описва се и се взема в предвид обилието и разпределението на уязвимите природни компоненти
на локално, регионално и по-високо ниво, ако е необходимо (например за много редки видове);
• Границите се поставят в точката, където кумулативните ефекти стават незначителни;
• Границите се преразглеждат и адаптират в процеса на оценка, ако новата налична информация дава
аргументи, че са необходими промени;
Важно е да се разбере, че установяването на границите е често повтарящ се процес, в който
първоначално те могат да бъдат определени без да е налична цялата необходима информация и
впоследствие да бъдат променени, ако е налице нова информация.
Времеви граници
"Колко далеч назад във времето" и "колко далеч в бъдещето" да се вземат предвид действия при
оценката зависи от поставените цели и от наличието и качеството на информация. Сравнение на постепенни промени във времето изисква използването на историческите данни за установяване на изходното състояние на околната среда. Възможността за нови действия изисква да се гледа напред в
бъдещето. В идеалния случай границата в миналото се поставя преди да се проявят въздействията,
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свързани с оценяваното действие и евентуално преди ефектите от повечето основни съществуващи дейности. За определяне на граници в миналото могат да се използват исторически карти
и описателни материали. Границата в бъдеще обикновено приключва, когато условията, нарушени
с оценяваното действие, се възстановят (т.е. природните компоненти са възстановени и ефектите
стават незначителни). Колкото по-назад или напред във времето се разглежда времевият период, толкова по-голяма е зависимостта на оценката от качествен анализ и заключения, поради липса на описателна информация (например, какви са били условията преди години или които други действия могат
да се появят в бъдеще) и нарастваща несигурност в прогнозите (Hegmann et al., 1999).
Времеви граници за оценка на въздействия върху местообитанията
на червеногушата гъска
Историческите данни показват, че червеногушата гъска е започнала да зимува в района
на Приморска Добруджа в средата на 80-те години на ХХ век. В този период ландшафта в
района се характеризира с комбинация от крайморски езера, обширни земеделски земи,
пресечени с полезащитни пояси, малки населени места, средна по гъстота пътна мрежа и
въздушна електропроводна мрежа. До 2003 г. тази структура не се е променила съществено
(фиг. 3г). След този период стартира изграждането на ветрогенератори. Промените в земеделски земи поради застрояване (създаването на нови урбанизирани територии) е силно
ограничено (само в района между Каварна и Българево), а значимите промени в надземната
електропреносна мрежа са свързани единствено с изграждане на нов въздушен електропровод от с. Хаджи Димитър до ветропарка „Свети Никола”. В този смисъл като изходно
състояние за качеството на местообитанията, конкретно местата за хранене, може да се
приеме периода преди 2003 г. Всички възникнали действия след тази година е целесъобразно
да бъдат включени в оценката на кумулативния ефект. Ако се оценяват въздействия, които
се акумулират с въздействията от ловната преса, то периодът назад във времето е целесъобразно да обхване и 90те години на ХХ век. Въздействията напред в бъдещето би следвало
да включват период от поне 25 години, какъвто е животът на ветроенергиен парк, от момента
на последният влязъл в експлоатация ветропарк. При това трябва да се отчита фактът, че в
Приморска Добруджа има одобрени, но неизградени ветропаркове, както и такива които са
все още в процедура по ОВОС. Това означава, че в бъдеще е възможно поставената времева
граница да се промени, като отчете и новоизградени ветропаркове. Трябва да се отчита
също, че застроените територии са непригодни местообитания за гъските за необозримо
дълъг период от време, тъй като не съществува срок в който се определя, че постройките
трябва да се премахнати и теренът да се рекултивира.
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Насоки за определяне на времеви граници (Hegmann et al., 1999):
• Организират се зависими от времето промени в отделни единици от време
(например, като последователни във времето сценарии);
Общо по принцип:
• Когато границите се коригират в процеса на оценка, всички такива промени се обосновават;
• Моментът, когато са се проявили първоначално въздействията, свързани
с предложеното действие;
• Сегашните условия;
• Моментът, когато дадено определено земеползване е определено законово
Варианти за
(например обявяване на защитена зона);
определяне на
• Точката във времето, когато, въздействия, подобни на предизвиканите от
граница назад
действието, са регистрирани за първи път;
във времето:
• Минал момент, представителен за желаните условия на регионално ползване на земя или преди нарушаване на условия (т.е. "историческата изходната линия"), особено ако оценката включва определяне до каква степен
по-късните действия са повлияли на околната среда;
• Края на експлоатационния период на дадения проект;
Варианти за опре- • След извеждане на проекта от експлоатация и рекултивация;
деляне на граница • След възстановяването на уязвимите компоненти на биоразнообразието
за бъдещето:
до състоянието, преди нарушаването им (трябва да се отчетат и вариациите
в жизнените цикли на промяна на екосистемите).

Всеки вариант прогресивно по-добре отразява реалните последици от тези действия. Въпреки
това, количественото изражение на оценката е трудно, ако периодите от време са много дълги
(например по-дълги от 30-50 години).
Поставяне на границите върху карта
Поставянето на пространствените и времевите граници върху карта е полезен инструмент, чрез
който да се покажат области на вероятни въздействия, които могат да се припокриват, и следователно, където могат да се наблюдават кумулативни ефекти. Така се посочва кои райони ще бъдат
взети предвид при оценката на всеки един уязвим природен компонент. Времевите граници могат
да се отразят на карта чрез съпоставяне на минало, настоящо и бъдещо ползване на земите. Картографирането на пространствените и времевите граници може да се извърши чрез ръчен метод
(наслагване на прозрачни листове с различните типове граници върху географска карта) или посредством ГИС (географска информационна система). За тълкуването на информацията и определяне
на вероятността от възникване на кумулативни ефекти, както и за вземане на решение кои въздействия да бъдат допълнително анализирани се изисква професионална преценка. На този етап е
възможно да отпаднат някои дейности, чиито срокове не съвпадат, или които въздействат върху
различни от определените уязвими природни компоненти.
Задача 4 Определяне на всички други действия, които могат да действат в комбинация
Тази задача включва определяне на съдържателния обхват на оценката. Определят се всички
възможни въздействия от въпросното действие върху уязвимите природни компоненти. След това
е необходимо да се определят всички други източници на аналогични въздействия в съществуващата
околна среда и произтичащи от други предложени действия (проекти, планове, човешки дейности).
Определянето на всички други действия, пораждащи въздействия с кумулативен ефект, следва четири стъпки:
1. В определената територия на проучване, се съставя списък от потенциални действия, които
отговарят на стандартни критерии за избор на действия;
2. Действията се характеризират съобразно критерии за описание на действия;
3. Ясно се определя всяко действие, което е взето под внимание (изготвя се списък на избраните
действия с техните характеристики);
4. Определената територия на проучване се променя съобразно окончателния списък от действия,
ако е необходимо.
На този етап е подходящо да се определи какви допълнителни изходни данни е необходимо да
бъдат събрани, за да се опишат по подходящ начин различните действия и да се оценят кумулативните ефекти. Някои от изброените по-долу типове информация за всяко включено в оценката
действие, са необходими за адекватната оценка на кумулативните ефекти:
• местоположение, физически размери (обхваната площ, обем на пропускателния процес и т.н.)
и пространствено разпределение на елементите на действието (например специфични за мястото,
случайно разпръснати, пътни коридори);
• елементи на действието (например основен завод, складова база, паркинг, депо за отпадъци)
и помощна инфраструктура (пътища за достъп, електропроводи и др.);
• очакван период на изпълнение на дейността (включително начална дата) и етапи (разработване,
строителство, експлоатация, обновление и разширени операции, извеждане от експлоатация и изоставяне);
• изменения в сезонна работа (например затваряне през зимата);
• брой постоянни и временни служители;
• честота на използване (за периодични дейности, например използването на хеликоптер);
• транспортни маршрути и вид транспорт (например пътища, железопътни линии);
• използвани процеси (за промишлена дейност - например открит добив);
• получени разрешителни.
Информационните източници могат да включват: посещения на място; карти на земеползването
и аерофотоснимки; бази данни за околната среда и регистри за планиране на земеползването;
консултации с органите, контролиращи емисиите, местните жители, бизнеса, местните власти и
др.; планове за развитие, планове за управление на речните басейни, планове за управление на
защитени зони или защитени територии; други доклади по ОВОС и становища по доклади за околната среда.
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Критерии за избор на действия, чиито въздействия се комбинират с въздействията на оценяваното действие:
Действия, „отпечатъците” на които попадат в определената територия на проучване и които могат да въздействат върху избраните
уязвими природни компоненти. „Отпечатъците” на действията включПространствени критерии
ват и асоциираните към тях елементи (например пътища за достъп,
електропроводи), както и площите въздух, земя или вода, които са
пряко повлияни (нарушени).
Действия извън определената територия на проучване, ако е вероятно някой от елементите им да взаимодейства с други действия
или уязвими природни компоненти в територията на проучване.

Времеви критерии

Минали: действия, които са преустановени, но все още могат да
предизвикват въздействия, които са предмет на оценка (например
загуба на местообитания, причиняване на безпокойство на животински видове; въздействия от изоставена кариера върху околния
терен); въздействията може да не са ясно видими (например прегледа на аерофотоснимки или карти дава малко доказателства за
наличието на безпокойство), но все пак могат да останат значителни
промени в уязвимите природни компоненти. Често предишни действия се третират като част от съществуващите базови условия, но
тази практика не винаги е подходяща.
Настоящи: сега опериращи действия
Бъдещи: действия които, могат да се осъществят (одобрени, нереализирани, или планирани); според българското законодателство
трябва да са част от инициирана публична процедура (допускане
на процедури за промяна на ОУП в общината или уведомления в
РИОСВ) или влезли в сила стратегически план, програма или план
за действие.

Критерии за описание на действие, чиито въздействия се комбинират с въздействията на оценяваното действие

Критерии за описанието

Всяко действие, което отговаря на критериите за избор, трябва да
се опише в подходящия детайл, позволяващ въздействията да бъдат
характеризирани за целите на оценката. Основно правило е, че количеството на събраната информация трябва да е пропорционално
на сигурността на реализиране на действието.
Някои действия могат да се характеризират общо сумарно, тъй като
са прекалено много, за да се характеризират по отделно, например
когато има множество малки действия, които причиняват минимални
индивидуални ефекти за кратко време, с малка сила, нередовно и
с непредвидимо проявление или траят кратковременно.
Ако има голям брой действия, те могат да се организират в определени категории, според подобни по характер въздействия, които
причиняват.

Критерии за информацията
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Най-важната информация за други действия е тази, която ще помогне да се определят и оценят въздействията върху един и същ
уязвим природен компонент, които се оценяват в комбинация с разглежданото действие. Въздействията първо могат да се категоризират по-общо, по общи компоненти на околната среда, като въздух,
води, почви, растителност, животински свят, ползване на ресурси и
след това да се разглеждат по-специфично.

Информация за действието, която обикновено не е налична, е тази за патентована технология
за процес или поверителни производствени протоколи, както и подробности за проекти, които са
само планирани или изготвянето им е на много предварителен етап. Когато информацията за действието не е налична, оценката трябва да разчита на публично достъпна информация (например, общински планове). Ясно трябва да бъдат посочени всякакви ограничения, наложени върху оценката. Ако
информацията или голяма част от нея не е достъпна, е трудно да се предскажат кумулативни ефекти,
освен ако оценителят не предполага за някои атрибути на проекта (например, съдържанието на изхвърляните отпадъци). Тези предположения следва да бъдат ясно посочени, и да се обясни несигурността
за оценката, която произтича от липсата на информация. Липса на използваема информация за други
действия може да има важни последици за сигурността на прогнозите, направени в оценката на кумулативния ефект. В такива случаи е целесъобразно прилагането на принципа на предпазливостта.
Действия, които оказват кумулативни въздействия върху червеногушата гъска, особено в райони до 10 km от нощувки на вида
Тип въздействие с
кумулативен ефект

Загуба на местообитания
(пряка и пасивна)

Смъртност

Задачи
Застрояване (жилищно, вилно, курортно, промишленост) на обработваеми земеделски земи; Изграждане на голф игрища в обработваеми земеделски земи; Изграждане на ветроенергийни паркове и съпътстващата
ги пътна и надземна електропреносна инфраструктура; Изграждане на
фотоволтаични централи; Разработване на кариери за открит добив; Превръщане на обработваеми земеделски земи в земи с трайни насаждения
(лозя, овощни градини и др.) или със зеленчукови култури; Превръщане
на обработваеми земи в терени за постоянно отглеждане на енергийни
култури; Залесяване на обработваеми земеделски земи; Замърсяване с
нефтопродукти на земи в райони с добив на изкопаеми горива.
Лов; Сблъсък с ветрогенератори; Сблъсък с електропроводи.

Безпокойство

Застрояване или създаване на спортни зони, включително голф игрища,
на бреговете на влажните зони, където видът нощува; Лов около местата
за нощувка и в местата за хранене; Риболов в ранните сутрешни и във
вечерните часове в местата за нощувка; Присъствие на хора по бреговете
на водоемите, където видът нощува и в местата за хранене; Вятърни генератори в местата за хранене на вида.

Замърсяване на водите в
крайбрежните езера, които
гъските ползват за водопой

Химически препарати от земеделски дейности; Отпадни води от населени
места и от производствени дейности; Замърсяване на подземни води при
добив на шистов газ по фракинг метода; Водочерпене за поливни и питейни нужди.

Задача 5 Определяне на въздействията от действията и вероятните ефекти
Всяко отделно действие, поради своите характеристики и местоположение, води до проявата
на различни потенциални преки въздействия, както и до проявата на различни по характер кумулативни въздействия. Вероятността за кумулативни въздействия е резултат от комбинация на чувствителността на природните компоненти и характера на предложеното действие.
Доброто определяне на обхвата на потенциалните въздействия в началния етап означава, че
усилията на оценката ще се фокусират върху най-вероятните въздействия. Обхвата се определя,
като се изберат уязвимите природни компоненти, които се очаква да бъдат засегнати от оценяваното действие (задача 2), и от другите действия, установени при изпълнение на задача 4. Описват
се въздействията, които в комбинация засягат уязвимите природни компоненти (например премахване на растителността, изкопно-насипни работи, горивни емисии, генериране на шум) и се анализират взаимодействията между тях. Както и при оценката на преките въздействия, трябва да се
определи кои от вероятните въздействия са значителни и изискват по-подробна оценка. Съществува
голямо разнообразие от методи, използвани за определяне на вероятните въздействия с кумулативен ефект. Подходящи за оценка обхвата на кумулативните въздействия са: контролни списъци,
консултации, картографско наслагване, мрежови и системни анализи, експертна оценка. Накратко
методите са представени в Таблица 3, а по-подробно са описани в приложението към наръчника:
http://bspb.org/bg/edition/Narychnik.html.
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Таблица 3. Кратко представяне на методи за определяне и оценка на кумулативни въздействия
Оценка
Определяне на обхвата
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Метод

Описание

Предимства

Недостатъци

Експертна
оценка

Средство за определяне и
оценка на косвени и кумулативни въздействия.
Могат да се формират
експертни групи, за да се
улесни обменът на информация за различни
аспекти на въздействието
от дадено проект.

Разглежда кумулативните въздействия
като
неразделна
част от оценката.

Някои специалисти или
експерти може да са
отдалечени от основния екип на проекта.

да да

Консултации и
въпросници

Средство за събиране на
информация за широк
спектър от дейности,
включително и тези в миналото, настоящето и
бъдещето, което могат да
повлияят на въздействията от даден проект.

Гъвкав. Отчита потенциалните въздействия на най-ранен
етап. Фокусира се
върху събирането на
специфична информация.

Поява на грешки от
субeктивност. Въпросникът отнема време и
има риск да не се получи отговор.

да не

Контролни
списъци

Осигурява систематичен
начин за разглеждане на
всички вероятни събития,
произтичащи от проекта
Информация, представена
в табличен формат.

Систематичен метод.
Могат да се разработят
стандартни
контролни списъци
за подобни проекти.

Може да се допусне
недоглеждане (подценяване) на значими
въздействия; Не се посочват причинно-следствените връзки.

да не

Пространствен анализ

Използва ГИС и припокриване на карти, за да
се установи къде може да
се появи на кумулативното въздействие на няколко различни действия
и взаимодействия между
въздействията. Може да
се наслагват ефекти на
проекта върху избрани
рецептори или ресурси,
за да се установят области, където въздействия
биха били най-значими.

ГИС е скъп и времеемък метод.
Някои въздействия е
трудно да се определят
количествено.
Проблеми с осъвременяването на слоевете.

да да

Мрежови
и системен анализ
(модели
на въздействието)

Основава се на концепцията, че има връзки и
пътища за взаимодействие
между отделните елементи
на околната среда, и че когато един елемент е специфично засегнат, това ще
окаже влияние и върху
тези елементи, които взаимодействат с него.

Няма пространствени
и времеви измерения.
Диаграмите могат да
бъдат твърде сложни.

да да

ГИС е гъвкава и
лесна за осъвременяване.
Може да отчита
множество проекти
и минали, настоящи
и бъдещи действия.
Позволява ясно визуално представяне.

Изрично се посочват
механизмите на причинно-следствените
връзки. Разбирането
на
въздействията
може да се подкрепи
с
диаграми
на
връзките.

Оценка
Определяне на обхвата
Метод

Описание

Предимства

Недостатъци

Матрици

По-сложна форма на
контролни
списъци.
Може да използва количествени параметри и да
оцени до известна степен
силата на въздействията.
Могат да отчетат кумулативните въздействия от
множество
действия
върху даден рецептор.

Предоставя добро нагледно
резюме
на
въздействията. До някаква степен може да
се оцени силата на
въздействията.
Матриците могат да се
сравняват,
въздействията могат да се
класифицират, за да се
подпомогне оценката.

Може да са сложни и
тромави за ползване.
Не предоставят информация за причинноследствените връзки и
за начина по който анализът е достигнал до
крайните заключения.

да да

Анализ на
допустимото натоварване

Основан на приемането,
че в природата съществуват прагове на допустимо
натоварване.
Проектите могат да се
оценят спрямо дефинирани прагове на допустимо
натоварване,
заедно с допълнителни
дейности.

Целево анализира акумулирането на въздействия спрямо
определени прагове.
Отчита тенденциите в
промените на околната
среда.

Ограничава се от наличните данни. Не винаги е
възможно да се определи праг или допустимо натоварване за
определен компонент на
околната среда.

не да

Моделиране

Аналитичен инструмент,
даващ възможност за
количественото определяне на причинно-следствените връзки чрез
симулиране на условията
на околната среда. Може
да варира от моделиране
качеството на въздуха и
шум, до модел на
сложна екосистема.

Изчислява кумулативните въздействия.
Обикновено има ясни
географски и времеви
граници.
Целево анализира специфични
причинноследствени връзки.

Често изисква инвестиране на значителни времеви и други ресурси.
Някои модели трудно се
адаптират към конкретен проект.
Зависи от наличието на
базови данни.

не да

Задача 6 Определяне на начина на действие на въздействията
Определят се потенциални начини на натрупване на въздействията (напр. чрез водата, по въздуха
и т.н.; акумулиране на ефекти във времето или в пространството). Изследва се и състоянието на
уязвимите природни компоненти в територията на проучване, за да се определи къде тяхното
състояние (включително структура и функции) е в риск.
Начина на действие на въздействията и елементите на уязвимия природен компонент, който е в
риск могат да се анализират и представят посредством мрежови анализ или стъпаловидни матрици.
Методът на мрежовия анализ за оценка се основава на концепцията, че има връзки и пътища за
взаимодействие между отделните елементи на околната среда, и че когато един елемент е специално
засегнат, това също ще окаже влияние върху елементите, които взаимодействат с него. Основният
компонент на мрежовия и системния анализ е веригата на въздействие. Тя илюстрира процеса на
причина-следствие включително верижни въздействия върху други компоненти на околната среда.
Веригите могат да бъдат свързани заедно и да се изгради по-сложна схема, включваща по-широк
набор от кумулативни въздействия. Друг подходящ метод е стъпаловидната матрици, която отчита,
как различните дейности на проекта са свързани с ресурс или параметър на околната среда. Тя показва, ресурсите спрямо функциите на околната среда. Следователно този подход показва как едно
действие може да повлияе на ресурс, който след това може да доведе до промени в друг ресурс.
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Определяне на начина на действие на въздействието „загуба на места за хранене”
за отчитане на кумулативен ефект по метода на мрежовия анализ - пример с червеногушата гъска.

Намаляване
на водни нива

Водочерпене

Изграждане на
ваканционно
селище

Застрояване
на земята

Загуба на местообитание
за хранене

Безпокойство
в съседните
земеделски земи

Присъствие на хора

Съпътстваща
инфраструктура

Влошаване места
за нощувка

Изграждане на
път за достъп

Промяна на
част от земята

Избягване

Загуба на
хранителен ресурс

Безпокойство
от пътния трафик

Изграждане на
ветропарк в
земеделска земя

Замяна на житните
култури с дървета

Фрагментация на нивите

Безпокойство от съоръженията

Създаване на
овощна градина

Смъртност

Сблъсък с ветрогенератори
Натиск върху популацията
от допълнителна смъртност

Изграждане на надземен
електропровод
Бариера

Отстрел

Лов на местата
за хранене
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Избягване

Увеличаване на
енергийните загуби

Спад на
популацията

Намалена прежияемост
Безпокойство

Стъпка 2 Анализ на ефектите
Задача 1 Събиране на пълен набор от базови данни от дефинираната територия на
проучване
Преди да се пристъпи към анализа на кумулативните въздействия, е необходимо да се събере
определена базова информация, както по отношение на действията, така и по отношение на характеристиките на околната среда. Част от тази информация е от особено значение при разглеждането на косвени и кумулативни въздействия.
Базова информация за дадено действие
Необходимо е тя да съдържа следните ключови елементи:
Характеристика на действието: Важно е да се познават характеристиките на действието, тъй
като от тях зависят вероятните въздействия. Определят се ключовите му физически характеристики, защото влияят на кумулативните въздействия. Характеристиките на пътен проект например
са много различни от тези, на проект за завод. Те причиняват въздействия с различно географско
покритие, доколкото пътят е линеен обект, а заводът – точков. Полезно е да се събере информация и от натрупан предишен опит за строителство и експлоатация, защото ще помогне за
определяне на някои от по-малко очевидните потенциални косвени и кумулативни ефекти.
Фази на действието: За определяне на някои от по-малко очевидните потенциални кумулативни ефекти е необходимо внимателно да се разгледат различните фази на всяко действие. При
оценката на въздействията от бъдещи дейности предвиждането на последиците и значението им
ще се основава на по-малко надеждна информация за околната среда. Освен това може да няма
достатъчно подробности по отношение на методиките за определени дейности, например за извеждане от експлоатация. Важно е предположенията, на които се базира оценката, да са категорични, така че вземащия решенията да е напълно наясно с основанията за оценката.
Мащаб на действието: Мащабът на действието оказва значително влияние върху типа и разпределението на въздействията. Например относително малък проект с 50 сгради би имал сравнително по-малко въздействие в сравнение с проект от 500 сгради по отношение на отнетата земя,
видове и количества използвани ресурси, генерирани отпадъци, емисии и трафик. Всички тези
фактори оказват влияние върху кумулативните ефекти и силата на въздействията. Внимание
трябва да се отдели и на малък по мащабите си проект, ако в района има вече изградени, одобрени или планирани проекти, чиито въздействия могат да се комбинират с разглеждания проект.
План на територията: Пространственото разпределение на елементите на действието в избраната територия може да повлияе и на евентуалните кумулативни въздействия, особено когато
се отчитат и други проекти в района.
Емисии в почвата, въздуха и водата: Кумулативни ефекти от емисии могат да се наблюдават
не само от различни дейности в един проект, но и от емисии от конкретния проект, които се комбинират с емисии от други проекти, и да имат значително отрицателно въздействие върху уязвим
природен компонент. Затова емисиите от предложения проект трябва да се разглеждат в контекста
на други съществуващи и планирани проекти в района. Данни за емисиите на други съществуващи
проекти могат да се вземат от регулаторните органи (ИАОС, РИОСВ). Информация за бъдещо развитие може да се намери от плановете за развитие и консултации с планиращите органи.
Спомагателни съоръжения: Някои проекти се нуждаят от свои допълнителни, свързани елементи, които се наричат спомагателни съоръжения. Например електроцентралата се нуждае от
подстанции и електропроводи, за да доставя произведеното от нея електричеството. Тези съоръжения могат да се изградят от друг инвеститор и да се оценяват с отделна процедура, но са неразривно свързани с първоначалния проект. Кумулативните въздействия от проекта и
спомагателните му съоръжения може да са значителни, поради което ЗООС изисква даден проект
задължително да се оценява заедно със спомагателните му съоръжения. Ако все пак те не се
включат в оценката на проекта, това означава, че самата оценка не отразява въздействията от
целия проект върху околната среда. Информация за спомагателните съоръжения, дори да се из61

граждат от различен инвеститор, трябва да се набави в етапа на определяне обхвата на
оценката (ОВОС, ЕО, ОС). Спомагателни съоръжения към даден проект, които трябва да се
разглеждат в оценката са: пътища за достъп; тръбопроводи за снабдяване или отвеждане на
продукти (газ, вода, отпадни води и др.), електропреносна мрежа (надземни и подземни кабели); помпени станции; подстанции за електричество; кариери за осигуряване на материали;
строителни компоненти; депа за отпадъци.
Предложени смекчаващи мерки: Още на най-ранен етап от оценката е добре да се обмислят
смекчаващи мерки, така че да се постигне добро намаляване на преките въздействия, без да се
причиняват значителни косвени въздействия. В най-ранните етапи на оценката обикновено няма
достатъчно информация за вида и местоположението на смекчаващи мерки. Все пак от минал
опит или изследвания може да се изведе набор от смекчаващи мерки, които могат да бъдат приложени и в конкретния случай. Оценителят трябва да е наясно, че някои мерки, целящи намаляването на конкретно въздействие, могат да предизвикат свои собствени въздействия.
Шумозащитните стени в жилищен район намаляват шума, но имат визуални въздействия. Полезащитните пояси намаляват почвената ерозия, но имат прогонващ ефект върху гъските.
Базови (изходни) данни за територията
Базовата информация за приемащата околна среда е от ключово значение за оценка на кумулативните въздействия. Изходните условия на засегнатата среда в района на проучване предоставят съдържанието за оценка на въздействието от действието върху нея, и следователно на
кумулативни въздействия и тяхната значимост. Изходни данни се събират за целия район на проучване, дефиниран чрез пространствените и времеви граници. Изискванията към базовата информация трябва да съответстват на необходимостта от оценка на кумулативните въздействия.
Мрежовия и системния анализ са подходящи да се определи къде могат да възникнат кумулативни
въздействия.
Определяне на изискванията към данните: Изискванията към данните се определят, така че
да позволяват оценка както на преките, така и на кумулативните въздействия от дадено действие
върху уязвимите природни компоненти. За оценка на кумулативни ефекти е необходима по-разширена базата от данни по отношение на пространствените и времеви граници в сравнение със
събраната информация за оценка на преките въздействия. Тъй като понякога събирането на допълнително данни може да се проточи, то изискванията към необходимите данни трябва да се
дефинират систематично на възможно най-ранния етап на оценката. Наличието и качеството на
информация трябва да се оцени на етапа на определяне обхвата на оценката (ОВОС, ЕО, ОС).
Преди да е започнало самото събиране на данни трябва да се прецени как те ще бъдат ползвани
за оценката на кумулативните ефекти, да се отчете типът им, както и нужното ниво на подробност.
Например за оценката на преки въздействия може да е подходящо детайлно екологично проучване
в проектната площадка, а за оценка на кумулативните въздействия да е необходимо събиране на
данни за защитените територии и зони в района на проучване.
Източници на данни: Консултации с държавни и недържавни институции; преглед на планове
за развитие и планове за управление на ресурси (напр. лесоустройствени планове) или на защитени територии; регулаторни стандарти; изследвания и представителни извадки; съществуващи
бази данни; местни бизнеси и общности. Изследванията и представителните извадки се изискват
тогава, когато няма налични данни или наличните данни са твърде стари. С информацията,
събрана от горните източници, трябва да се определи съществуващото състояние на природните
ресурси, настоящите тенденции, съществуващите регулаторни изисквания, както и планове и програми за развитие.
Ползване на индикатори: Наличността на изходни данни за кумулативни ефекти е различна
в сравнение с наличните данни за оценката на преките въздействия. Затова може да е подходящо
като изходни данни да се използват общоприети индикатори (например биологични показатели,
численост на популации на видове). Освен това може да се наложи ползването на различен индикатор, от тези ползвани при оценка на преките въздействия.
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Определяне на чувствителни рецептори: Чувствителни параметри, компоненти или ресурси на околната среда (рецептори) могат да бъдат определени със закон или подзаконов
нормативен акт (например защитена зона, исторически паметник, вододайна зона) или чрез научни анализи (червена книга на застрашени видове). Трябва да се обърне особено внимание на
чувствителните рецептори, тъй като те може да са слабо засегнати от преките въздействия, но
кумулативните въздействия върху тях да са значителни. Освен това един ресурс може да е чувствителен от екологична гледна точка, но да е също важен по икономически и културни причини
(например горска растителност). Затова въздействието върху този ресурс може да окаже кумулативно значително отрицателно въздействие и върху местната общност.
Праг на допустимо натоварване: Праг на допустимото натоварване е нивото, над което природният компонент вече не може да функционира нормално или както преди и над което той не
може да се самоподдържа. За всеки един от уязвимите природни компоненти се определя допълнителното въздействие или „стресът”. За тази цел трябва да се определят съществуващите
нива на стрес, като се отчетат сегашните въздействия и планираните дейности, особено ако се
оценяват кумулативните ефекти от няколко проекта в един район. Определянето на прага на допустимо натоварване на даден уязвим природен компонент е важно за оценка на кумулативните
ефекти, тъй като целта е да се определи в кой момент те биха довели до значително въздействие.
Информация за прага на допустимото натоварване и ограничаващите фактори се събира от научни
публикации, консултации с компетентните органи или агенции, както и от данните, съдържащи се
в по-мащабни планове.
Тенденции: Съществуващите тенденции в състоянието на околната среда играят роля при прогнозиране каква ще е ситуацията в бъдеще в сравнение с изходните условия. Важно е да се
проучи как е била засегната околната среда в миналото и ако е възможно, да се определи какви
са тенденциите и защо. Това ще помогне да се установят изходните условия, а също и вероятни
други действия, които могат да доведат до кумулативни въздействия. Анализът на тенденциите
отчита историческия контекст, когато кумулативните въздействия във времето могат да причинят
значителни въздействия. Историческата информация помага да се дефинират по-точно изходните
данни, както и да се оценят всякакви косвени и кумулативни въздействия, съобразно начина по
който уязвимият природен компонент е реагирал в миналото, и следователно да се определи и
прагът му на допустимо натоварване.
Регулаторни стандарти: Регулаторните стандарти са подходящи за определяне на изходните
условия. В някои случаи те могат да определят нивото на позволените емисии, ако се прилагат
за съществуващи или предложени действия. Регулаторните стандарти, които често са свързани
с емисии, например шум или замърсители във въздуха или водата, не могат да бъдат действително
съществуващото изходното състояние за района. Все пак, е важно да се разглеждат такива стандарти при оценяване на кумулативни ефекти, тъй като те оказват влияние върху дейността и
често може да повлияят на начина, по който може да работи един проект.
Влияние на други действия: Отчитането на други действия, които могат да повлияят на уязвимите природни компоненти, също може да помогне при определянето на състоянието на приемащата околна среда и на натиска от тези действия върху нея. Кумулативните ефекти могат да
възникнат в резултат на друго развитие в района на проекта, независимо дали това е съществуващото или планирано развитие. Данни за други дейности, които могат да доведат до кумулативни
въздействия могат да бъдат получени от регулаторни органи и от прегледа на планове за развитие
и управление на ресурсите. Трябва да се има предвид, че близостта на дадено действие (минало,
настоящо или планирано) до конкретния проект не винаги дава основание за включване в оценката. Важното е дали другото действие засяга уязвимите природни компоненти, които ще бъдат
засегнати от оценяваното действие. Ако това не е така, то не е необходимо действието да бъде
включено в оценката. При оценката на косвени и кумулативни ефекти трябва да се отчетат и
действия, които са от полза за околната среда. Те също ще повлияят на бъдещите изходни условия на района. При оценката трябва да се използва общият нетен ефект от всички дейности
върху околната среда.
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В резултат от събиране на тази информация може да се наложи преработване на границите на района на проучване, за да се отчете и влиянието на другите действия.
Задача 2 Оценка на въздействията от проекта и от другите проекти
Подходи за оценка на косвените и кумулативни ефекти
Съществуват няколко подхода, подпомагащи оценката на кумулативните ефекти. Въпреки това,
няма един единствен подход, който винаги да се използва, нито е задължително да се ползва
един вид подход за оценка на специфични ефекти или типове действия. Вместо това, оценяващият
трябва да изберете подходящ подход или "инструмент" за оценка от колекция или "инструментариум" от подходи.
Инструменти, подходящи за оценката на кумулативните въздействия, са пространствения анализ
(ГИС), мрежовия анализ (модели на въздействието), някои видове матрици (претеглящи, стъпаловидни или разширени мрежови матрици), анализ на допустимото натоварване, моделиране
(Таблица 3). Много инструменти са тясно насочени и са специфични за конкретен случай. Някои
предоставят качествени оценки, които помагат за определяне обхвата на въздействията от действието, докато други предоставят количествен (т.е. числено базиран) анализ. Изборът на найподходящите инструменти зависи от:
• способността да се организира, анализира и представя информация;
• етап от оценката (напр. определяне на обхвата, изходно ниво за събиране на данни, анализ);
• видове въпроси;
• видове нарушения и въздействия;
• видове уязвими природни компоненти;
• качество и подробност на изходните данни;
• ниво на наличната експертиза;
• налични ресурси да извършване на приемлива оценка, която да изпълни изискванията
на вземащите решения.
За специфичното измерване на въздействията върху даден уязвим природен компонент могат
да се използват показатели. Понякога самият засегнат компонент може да е показател. Показателите при оценката на кумулативните въздействия може да са различни от тези при оценката
на преките въздействия. Показатели могат да бъдат причинени от човека нарушения в околната
среда (резултати от човешка дейност), например гъстота на пътната мрежа, застоена площ и
т.н., както и атрибути на околната среда, например индекси на биоразнообразие, индекси на
фрагментация и т.н.
Съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗБР, въздействието върху природните местообитания и местообитанията за видове, включително птици трябва да се прецени като процент на загубена (увредената или унищожена) площ от даденото местообитание спрямо площта не
местообитанието в защитената зона и в цялата мрежа от защитени зони, както за времето
на строителство, така и за времето на експлоатацията. Отчита се както пряката, така и
пасивната загуба на местообитания в резултат на отчитането и на кумулативния ефект.
Когато защитената зона е в териториалния обхват на две и повече РИОСВ, е препоръчително да се направи консултация с тях, с оглед отчитане на увреждането на същите местообитания от други ППП и ИП в зоната и оценка на природозащитното им състояние.
За райони с големи по площ запазени природни територии и по-ниска интензивност на застрояване, установяването на действието, отговорно за специфични въздействия, може да бъде
по-ясно. Когато един район става все по-силно нарушен заради много действия, може да стане
трудно да се определи кой проект е отговорен, до каква степен и за кое въздействие. На практика, в болшинството от случаите планираното действие, предмет на оценка, се осъществява в
среда която е вече повлияна от човека, понякога в значителна степен. Затова много подходящи
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за анализа на кумулативните ефекти са пространствените анализи с помощта на ГИС. Те
включват оценка на ефектите от разглежданите действията върху уязвим природен компонент
в целия район на проучване, където всички действия и природни характеристики са комбинирани
заедно в един представителен модел на ландшафта (може да се направи на базата на сценарий
по-сценарий). Може да се представи обща картина на изходното състояние на околната среда,
да се определят чувствителните зони или ресурси, да се покажат въздействия от минали, настоящи и бъдещи дейности върху проекта или приемащата околна среда, както и да се установи
къде няколко въздействия влияят кумулативно на един специфичен природен компонент (виж
фиг. 3, 5 и 6 в раздел ІІ). Основната характеристика на ГИС е, че тя свързва измерими нарушения с различни действия, а след това отнася тези нарушения пространствено към срещащите
се уязвими природни компоненти. Това позволява създаването на модел, представящ някои причинно-следствени отношения. Освен това могат да бъдат лесно проверени сравнително големи
площи (ако приемем, че са налични адекватни описателни данни в пространствената форма) и
да се получат количествени резултати.
Типични приложения на ГИС при анализ на кумулативни въздействия включват определяне на:
• площта на земята, където е премахната на растителността, почвите са нарушени
и следователно промяната е значителна;
• разстояния между (или припокриване на) въздействия върху други действия или природни
дадености;
• дължина и плътност на пътната мрежа;
• площ на земите, в които животните са обект на сетивно объркване (психоза);
• площ на природните местообитанията, които са (или ще бъдат) загубени или
с намалена способност да поддържат видовете;
• степен на фрагментиране на местообитания; и
• промени в някое от горните параметри между различни сценарии за оценка.
Добра практика: Използване на ГИС за определяне на пригодност на местообитание (Hegmann et al., 1999). ГИС позволява да се разработват и прилагат модели, които количествено
оценяват промени, дължащи се нарушения на земите върху обширна площ. ГИС се прилага
широко при оценката на загуба и фрагментиране на местообитания на дивите животни в
Канада - използван при оценките на трансканадската магистрала (фаза ІІІ), нефтодобив при
Колд Лейк и минните проекти Чеви. Във всеки от тези случаи за класифициране на подобни
земни единици в района на проучване се използва система за екологична класификация на
земята или картиране на растителните съобщества. Отделните типове са приравнени към
класове пригодност на местообитанията, които са изчертани в ГИС, за да покажат райони с
ниска, средна и висока пригодност. Когато са наложени върху карта с нарушения (например,
предложеното действие, пътища, електропроводи, друга промишлена дейност), може да се
определи площта на загубените местообитания. Около всяко нарушение може да бъде определен и буфер с допълнителната загубена площ или площ с намалена пригодност на местообитанието в резултат на отбягване (например заради шум, светлина). Буферът се поставя
на определено разстояние от източника на въздействие (например, магистрала) и "смущаващ
фактор", с който се изразява вероятността дадения животински вид живее в тази буфер.

Случай от практиката: В България ГИС с цел анализ на кумулативни въздействия е използван в Екологичната оценка на Националния план за действие за възобновяемите енергийни източници 2010 – 2020 г., където се изчислява например прогнозна загуба на
местообитания на червеногушата гъска от развитие на ветроенергийния сектор в Добруджа
и загубата на местообитания на царския орел в резултат на развитие на слънчевата енергия
в Южна България. Опит в определяне на кумулативни въздействия, аналогичен на канадския
у нас е приложен чрез пространствено моделиране за определяне въздействието на антропогенните елементи на ландшафта върху хранителните местообитания на червеногушата гъска
(фиг. 12б в раздел ІІ).
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Стъпка 3 Определяне на силата и значимостта на косвените и кумулативни ефекти
Разработването на критерии за определяне на силата и значимостта на кумулативни
въздействия може да е по-сложно отколкото за преки въздействия, тъй като обектите на
изследване имат по-широк обхват. Ако е възможно и приложимо, кумулативните ефекти трябва
да бъдат количествено определени, например процент загубено местообитание (виж раздел
2.2, стр. 8) или процент повишение на замърсител. Ако не може да се направи подробна количествена оценка, може да се изготви качествена оценка. При качествената оценка се прилага
скала на силата на въздействията (например силно, средно, слабо) съобразно набор от критерии. При оценка силата на косвените и кумулативните въздействия, трябва се отчетат и следните
фактори: какви промени ще настъпят така или иначе в околната среда, ако действието не се
осъществи; как миналите и съществуващите действия допринасят за сегашното състояние. Когато
се определя значимостта на дадено въздействие, отчитайки и неговата сила, трябва да се има
в предвид и: обхвата, продължителността, обратимостта и честотата на въздействието; важността
и уязвимостта на засегнатия уязвим природен компонент и вероятния успех на приложими смекчаващи мерки.
Характеристики на въздействията, които са обект на оценката, са:
• Посока (положително, неутрално, отрицателно)
• Обхват (малка площ, площ на въздействие на проекта (отпечатък на проекта),
подрегионално, регионално; например процент от местообитанието, което се очаква да бъде
загубено)
• Продължителност (краткосрочно, средносрочно, дългосрочно)
• Обратимост (обратимо, необратимо)
• Честота (еднократно, периодично, спорадично)
• Сила (ниска, средна, висока)
• Значимост (незначително, значително, неизвестно)
• Сигурност (степен на доверие относно заключението) (ниска, средна, висока)
Важност и уязвимост на засегнатия уязвим природен компонент
Важността на уязвимия природен компонент се определя от географските характеристики, редкостта, значението за биологичното разнообразие, социално-икономически съображения и нивото
на законовата защита. Уязвимостта му се определя от механизмите, чрез които уязвимия природен компонент е засегнат от определено въздействие заедно с чувствителността му към това
въздействие и възможностите му за възстановяване след проявата на въздействието. Тъй като
компонентите на биоразнообразието са твърде разнообразни и с различни характеристики, то
за всеки компонент отделно трябва да се определи неговата важност и уязвимост. В много случаи, оценката на важността и уязвимостта се базира върху качествена, а не количествена информация и където е необходимо се използва експертна преценка.
Вероятност и обратимост на въздействията
В някои случаи проявата на въздействия върху уязвимите природни компоненти е ясна и сигурна. Загубата на даден тип местообитание (например ливада) е въздействие, което със сигурност ще настъпи, ако се реализира проект за застрояване на територията със сгради, както и
друг проект за засаждане на лозе. Не във всички случаи може еднозначно със сигурност да се
твърди, че въздействието ще настъпи. Законът обаче изисква, дори да няма 100% сигурност за
настъпване на въздействия, ако все пак има такава вероятност, те да бъдат оценени. Вероятността за проявата на дадено въздействие се измерва относително с вероятността то да настъпи с реализацията на проекта. По отношение на кумулативните въздействия преценката
трябва да отчита вероятността за проявата на очаквания комбиниран ефект от действията, които
са обект на оценката. Определянето на вероятността се основава на два критерия: 1) вероятност
за възникване и 2) научна сигурност. Вероятността може да се изчислява посредством статистически методи или чрез експертна оценка, като се отчитат различни фактори (включително
прилагане на смекчаващи мерки), които биха увеличили или намалили вероятността от проявата
на въздействия.
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Характеризирането на въздействията като обратими или необратими се базира на времето,
необходимо на уязвимия природен компонент без външна намеса да се възстанови до изходното състояние (преди настъпване на въздействието). Видове растения и животни с дълъг жизнен
цикъл и ниска репродуктивност се нуждаят от по-дълъг период от време за възстановяване до
началното състояние. В този смисъл ако периодът, необходим за възстановяване на уязвимия
природен компонент до изходно състояние е по-дълъг от живота на даденото действие, то въздействието се счита за необратимо. Някои действия генерират въздействия, които не позволяват на
засегнатия природен компонент да се възстанови дори след дълъг период от време. Например
изграждането на селища води до трайна загуба на природни местообитания, дори ако отделни
сгради в селищата бъдат заменени с нови или променени например от частни в обществени
сгради; пътната мрежа създава фрагментация на местообитанията която на практика съществува
постоянно. Необратимите въздействия върху един и същ уязвим природен компонент се акумулират, като при това за тях на практика не могат да се прилагат смекчаващи мерки.
Полезащитните пояси в Добруджа са променили трайно ландшафта в този район с всички
последствия от това за климата, местообитанията, растителността и животните. Някои видове
и местообитания са изчезнали почти напълно (голяма дропла, понто-сарматски степи), появили са се нови местообитания; привлечени са други видове.
Фактори, влияещи върху интерпретацията на значимостта
Фундаментален принцип за разбирането за кумулативния ефект, е че той може да бъде значителен, дори ако индивидуалните, специфични за отделните проекти, въздействия са оценени като
незначителни. При оценката на кумулативните въздействия е необходимо да се отчетат различни
фактори, влияещи върху интерпретацията на значимостта (Hegmann et al., 1999):
• Превишаване на праговата стойност (значимостта може да се увеличи, ако се превиши
прагът за даден уязвим природен компонент);
• Ефективност на смекчаващи мерки (значимостта се увеличава когато ефективността на
смекчаващите мерки намалява);
• Размер на територията на проучване (значимостта може да намалее с увеличаване на
територията на проучване);
• Частичният принос на въздействията от действието, предмет на оценка (значимостта
може да намалее, когато относителния принос на действието намалее);
• Относителният принос на въздействията от други действия (значимостта наконкретното
въздействие може да намалее, когато значимостта от близки по-мащабни действия се
увеличава; ако значимостта на въздействията от мащабните действия нараства, то
относителния принос на оценяваната дейност ще намалее);
• Относителна рядкост на видове (значимостта се увеличава, когато видовете стават поредки или по-застрашени);
• Значимост на локалните въздействия (значимостта може да намалее, когато значимостта
на локалните въздействия намалее);
• Степента на промяна в сравнение с фоновата променливост (значимостта може да намалее,
ако въздействията са в границите на естествената фонова променливост);
• Създаване на предизвикани действия (значимостта може да се увеличи, когато броят на
предизвиканите действия се увеличава);
• Степен на съществуващите нарушения в околната среда (значимостта може да намалее,
ако близката околна среда е вече силно нарушена).
Прагове
Праговете са граници, отвъд които кумулативната промяна става причина за загриженост, например когато широко разпространеното нарушаване на местообитание води до бързия колапс
на популацията на биологичен вид, или когато замърсителите в почвата изведнъж се появяват в
питейна вода. Прагове могат да бъдат поставени по отношение на цели, стандарти и насоки, допустимо натоварване, или граници на допустимата промяна. Всеки от тези термини отразява различни комбинации от научни данни и обществени ценности. Например, един праг може да бъде
максимална концентрация на даден замърсител, след която здравето може да бъде неблагопри-
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ятно засегнато или максимален брой индивиди на даден вид загубили местообитанието
си преди жизнеспособността на популацията да стане застрашена.
Достигането до полезни изводи за кумулативни ефекти изисква известно ограничение на
промяната, която може да се сравнява с единичните въздействия на дадено действие. Теоретично,
ако комбинираният ефект от всички действия в рамките на един регион не надвишават определена граница или праг, кумулативният ефект от даденото действие се счита за приемлив. Праговете, полезни за целите на оценката, се определят с наредба или ръководство (замърсителите,
засягащи човешкото здраве, обикновено се регулират). На практика обаче, оценката на кумулативните ефекти често е възпрепятствана от липсата на такива прагове, особено за сухоземни
компоненти на екосистемите. Не винаги има обективна техника за определяне на прагове, поради
което се разчита на експертна преценка. Когато не може да се определи действителното равнище
на прага, тогава анализът на тенденциите може да помогне за оценка дали се постигат целите
или прогнозите за деградация се запазват.
Справяне с несигурността
Несигурността при прогнозиране на въздействия и определяне на тяхната значимост може да
възникне поради разлики в природните системи, липсата на информация, знания или научно
съгласие относно причинно-следствени връзки, както и поради неспособността на прогнозните
модели да опишат точно сложни системи. Степента на несигурност при оценката на кумулативни
въздействия е по-голяма, отколкото на преки въздействия, тъй като времевия и териториалния
обхват е по-голям. Препоръчително е да се спазват следните правила, за да се реши с проблема
с несигурността:
• Да се прилага принципът на предпазливостта;
• Да се направи описание или проследяване на проверката на всички предположения, пропуски
в данните, увереността в качеството на данните и на анализа, който обосновава заключенията;
• Да се препоръчат смекчаващи мерки за намаляване на значими въздействия, които да се
мониторират; да се оценяват и да се управляват въздействията, така че да се гарантира
ефективност на тези мерки;
• Да се приложат механизми, които да оценят резултатите от мониторинга и ако е необходимо,
да предложат допълнителни смекчаващи мерки и промяна на проекта.
Оценка на малки действия
По-голямата част от подадените заявления за одобрение до компетентния орган са за действия,
които не изискват подробна оценка и изготвяне на доклад за ОВОС. Тези действия са обект на
бегъл преглед или на преглед на етап преценка на необходимостта от оценка (ОВОС, ЕО, ОС), защото са сравнително малки по размер и могат да причинят предсказуеми и поддаващи се на
смекчаване въздействия. Множество малки действия в границите на един и същ район имат потенциала да предизвикат кумулативни въздействия или ефекта на гризане, особено когато се извършват в бърза последователност (например, бум в използване на ресурсите). Тези действия
могат да доведат до много повече кумулативни ефекти от едно голямо действие в същия район.
Затова е необходимо да се създаде процедура, чрез която кумулативното въздействие от малки
действия да се отчита на етапа на преценка необходимостта от оценка (ОВОС, ЕО, ОС), като се
имат предвид ограниченията на оценката на този етап. Разглеждането на кумулативни въздействия
на този етап включва анализ на вероятни въздействия от действието по отношение на по-широкия
контекст, в който то ще се появи. Такъв анализ може да е много ефективен, ако се извършва в
три основни аспекта: 1) вероятните въздействия от реализирането на действието да се анализират
от гледна точка на общите тенденции, засягащи уязвими природни компоненти (ако се проявяват
тенденции за нарушаване на състоянието, например загуба на местообитания, може да е необходима по-подробна оценка); 2) допустимостта действието да се осъществи в район, където
много други вече са предприемали смекчаващи мерки за действия от подобен характер, водещи
до въздействия от подобен характер (например модификация на брега по протежение на воден
път); 3) Наличие на общи политики, прагове или цели, които са били установени на стратегическо
ниво на вземане на решения, които са подходящи за определяне на критерии за кумулативно
въздействие.
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Важно е също да се избегне несъответствие между мащаба, в който се натрупват въздействия
и мащаба, в който се вземат решенията. По закон стратегическите планове и програми са обект
на екологична оценка, включваща оценка на кумулативните ефекти, която на ниво проект да насочва разглеждането на кумулативни въздействия още на етап преценка обхвата на оценката. В
действителност това не винаги се случва и в етапа на преценката могат да се повдигнат въпроси,
които са далеч извън обхвата на дадения проект. В такива случаи трябва да се маркират по-мащабните кумулативни въздействия, за да се оценят подробно на следващия етап от оценката. На
практика това означава, че вероятната поява на кумулативни въздействия може да е аргумент на
етапа на преценката да се реши, че е необходимо извършване на оценка (ОВОС, ЕО, ОС).
Стъпка 4 Определяне на смекчаващи мерки
Задача 1 Препоръки за подходящи смекчаващи мерки
Смекчаването на кумулативни въздействия може да се разглежда по два начина:
1) смекчаване на установените видове косвени и кумулативни въздействия;
2) смекчаване на косвени и кумулативни въздействия, причинени от смекчаващи мерки. Разработените смекчаващи мерки за намаляване на преките въздействия могат да доведат до косвени въздействия
(наречено „преместване на въздействията”), което е необходимо да се отчете в хода на оценката.
Например за смекчаване на косвени въздействията трябва да се анализират причинно-следствените връзки и да се установи къде е най-добре да се приложат смекчаващи мерки. Прилагането на
мерките може да е по-подходящо при източника на въздействие или при крайния рецептор.
Принципно смекчаването на локално въздействие, доколкото това е възможно, е най-добрият
начин за намаляване на кумулативните ефекти. За да бъдат ефективни, смекчаващите мерки
трябва да са дългосрочни и да имат по-широк (регионален) обхват. При разработване на мерки
за намаляване на кумулативни въздействия от няколко проекта, може да е необходимо сътрудничество между възложителите им. Може да се наложи например общо финансиране за прилагане
на смекчаващите мерки, въвличане на по-широк кръг заинтересовани лица, различни институции.
Това предполага и по-голяма отговорност на отделните възложители, отколкото да се грижат
единствено за собствените си проекти. Важно е да се отбележи, че за някои видове кумулативни
въздействия не са приложими смекчаващи мерки. Загубата на местообитания например, като кумулативно въздействие от реализация на множество и различни по характер проекти, не може
да се намали или предотврати чрез прилагане на смекчаващи мерки.
Задача 2 Сравнение на резултатите спрямо прагове или цели и тенденции в земеползването
Смекчаването на кумулативни ефекти може да е различно от смекчаването на преки въздействия. Въпреки това и тук се налага да се прогнозира резултата и ефективността на прилаганите
смекчаващи мерки, както и да се предвиди извършването на мониторинг, за да се оцени реалната
ефективност и да се вземат управленски решения. Като част от схемата за мониторинг трябва
да се определят индикатори, спрямо които да се измерва силата и значимостта на въздействията,
както и подходяща времева рамка, тъй като някои въздействия не се проявяват веднага. Географският мащаб на мониторинга също трябва да е подходящ по отношение на характера на
въздействието и на засегнатия уязвим природен компонент. Трябва да се предвиди и измерване
на ефективността на смекчаващата мярката да избегне, намали или отстрани въздействието.
Където е необходимо трябва да се посочат проблемите, както и начините по които мерките могат
да станат по-ефективни.
Стъпка 5 Докладване
Принципно екологичните оценки (ОВОС, ЕО, ОС) представляват събиране на информация, анализ на информация и представяне на резултатите. При оценка на кумулативните ефекти се разглеждат сравнително сложни въпроси и е предизвикателство за оценяващия да гарантира, че
методологичния подход и заключенията от оценката лесно могат да бъдат тълкувани и преценени
от вземащите решения (например посредством графики, таблици, схеми, карти и т.н.). От своя
страна, лицата вземащи решения, се нуждаят от достатъчно информация, която да им позволи
да вземат обосновани и уверени решения, тъй като те оценяват въздействията върху околната
среда, а също така съблюдават за строгото спазване на закона. Една от най-важните отговорности на компетентните органи е да решат дали даденият проект може да бъде одобрен и ако
да, то при какви условия. За да се подпомогне това решение, оценката на кумулативните ефекти
задължително трябва да съдържа и резюме на възможности за управление, както и тяхната после-

69

дователност. Това включва аспекти като смекчаващи мерки, програми за мониторинг и
управление. Важно е също за всяко управленско действие да се обоснове защо е предложено, от кого ще бъде изпълнено и до каква степен посоченият изпълнител е съгласен да
изпълни задачата.
Могат да се предложат следните техники за ефективно представяне на резултатите от оценката
на кумулативните въздействия:
Обсъждане: Това е описание на анализа и на тълкуването на резултатите. Обсъждане, основано
на експертна преценка трябва ясно да бъде разграничено от обсъждане, основано на определен
метод на анализ или на данни. Трябва да се обяснят също и предположенията, ограниченията и
степента на достоверност на данните и анализа. Трябва да се представи пълен списък на литературата и комуникациите с професионалисти.
Описание на решенията: Представлява проследяване на процеса на вземане на решения в
резултат на анализите, който е довел до заключенията, направени при оценката. Обикновено
описанието на решенията се включва в приложение, за да даде допълнително разясняване на
определени въпроси от обсъждането.
Таблици: Използват за структурирано онагледяване и резюмиране на резултатите от изчисления.
Матрици: Представят по структуриран начин резултатите от направени оценки на обхвата
оценката или на силата и значимостта на въздействия.
Фигури, графики и схеми: Те трябва да се използват възможно най-често, тъй като онагледяват информацията. Използването на диаграми и схеми е особено подходящо за представяне
на кумулативни въздействия и взаимовръзки.
Карти: Картите, особено тези, генерирани от ГИС, са важно средство за онагледяване на кумулативните въздействия. По закон те задължително се включват в оценката, но е важно да предоставят достатъчно подробна и адекватна информация за целите на вземане на решение.
Снимки: Снимките и филмите също са подходящ инструмент за визуализиране.

3.7. Намаляване на рисковете чрез прилагане на смекчаващи мерки
Смекчаващите мерки са мерки, насочени към намаляване или дори премахване на отрицателното въздействие от даден план или проект, по време на строителството и експлоатацията му и
след приключването му. Те са неразделна част от спецификациите на даден план или проект и
могат да бъдат предложени от възложителя, от други участници в процеса на консултации и/или
да се изискват от компетентния орган.
Възложителите са насърчавани да включват смекчаващи мерки в техните предложения още
при разработването на проекта. Все пак трябва да се има предвид, че фазата на преценка на
необходимостта от оценка (ОВОС, ЕО, ОС) трябва да се осъществява без да се отчитат каквито
и да е смекчаващи мерки, които са част от проект или план и които са разработени, за да намалят въздействието му върху уязвими природни компоненти. Това гарантира обективността на
оценката на етап на преценка на необходимостта от оценка (ЕС, 2000 б).
Мерки за намаляване на значителните въздействия върху уязвимите природни компоненти
могат да са ефективни единствено, ако въздействията са напълно определени, оценени и
докладвани. След това е в правомощията на компетентния орган да определи какъв тип и
ниво на смекчаващи мерки са подходящи, за да се минимизират докладваните въздействия
(ЕС, 2000 б).
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Подход за смекчаване на значителни въздействия (избор на мерки)
При дефиниране на значими въздействия (независимо дали са преки, косвени или кумулативни) върху уязвимите природни компоненти, се изисква да се предприемат конкретни действия
за премахването или намаляването им, т.е. прилагане на смекчаващи мерки, ако това е възможно.
Затова е логично смекчаващите мерки да са насочени към конкретни въздействия. Къде да бъдат
насочени тези мерки зависи от характера на въздействията и усилията които трябва да бъдат
положени, както и от приложимостта и ефективността на мерките. По правило най-добре е смекчаващите мерки да бъдат приложени към източника с цел избягване на въздействие, макар че
могат да бъдат приложени и върху мястото или върху приемника. Прилагането на мерки при източника не винаги е възможно. Прилагането на смекчаващи мерки само при приемника крие
риск да не се постигне желаното избягване или смекчаване на въздействието, макар че се влагат
много ресурси в дълъг период време. Например за намаляване шума от трафика по магистрала,
преминаваща край селище, смекчаваща мярка при източника е изграждане на шумозащитна
стена, а смекчаваща мярка при приемника е поставяне на шумоизолиращи прозорци на жилищните сгради. Във втория случай въздействието се намалява само при конкретния приемник, което
може да не е достатъчно за околната среда (например за животните в този район шумовото
въздействие продължава да съществува).
Подход за смекчаване на въздействията
Избягване на въздействията при източника
Намаляване на въздействията при източника
Намаляване на въздействията върху мястото
Намаляване на въздействията при приемника

Предпочитание
най-високо
най-ниско

Изискванията за достигане на стандарти на качество за околната среда или спазване на допустими норми не могат да се разглеждат като смекчаващи мерки, а трябва да се заложат като
параметри, изисквания и критерии в самия проект.
Дефинират се общи и специфични мерки. Общите мерки се прилагат през всички фази на
живот на проекта и за всички или повечето уязвими природни компоненти. Специфичните мерки
се прилагат през определена фаза от проекта и/или са насочени към конкретен уязвим природен
компонент. Специфичните мерки по правило са по-фокусирани, по-подробни и по-обвързващи.
Нивото на подробност на смекчаващите мерки трябва да съответства на нивото на подробност
на оценяваното действие. Националните планове и програми са по-общи от регионалните, а те
от своя страна са по-общи от индивидуалните проекти. По тази причина е възможно, но не задължително, заложените смекчаващи мерки да са по-общи в националните планове и програми.
Ако в тези документи има по-конкретни параметри на развитие, тогава и съответните мерки ще
са по-подробни.
Мерките се избират така, че да дадат отговор на въпроса „Как да предотвратим въздействието
върху уязвимия природен компонент?” При разработването им, мерките се съобразяват с екологичните характеристики, изискванията и уязвимостта на природните компоненти, реакцията им
спрямо въздействията, както и характеристиките, силата и значимостта на самите въздействия.
За тази цел са много полезни научни разработки, практически опит от прилагани вече смекчаващи мерки при сравними условия (въздействия и уязвими природни компоненти). Погрешно е
механично да се копират смекчаващи мерки от един проект в друг, без да се вникне в причинноследствената връзка между засегнатия природен компонент и въздействието.
В описанието на всяка мярка трябва да се посочи каква е целта й (към какво въздействие и
какъв уязвим природен компонент е насочена), какъв е обхватът й (пространствен и времеви),
къде е мястото на прилагането й, какви са параметрите й и очакваните ефекти от прилагането
й. Препоръчително е параметрите да включват количествени стойности, улесняващи прилагането
на мерките. Навсякъде където е възможно и подходящо е добре да се залагат количествени индикатори за измерване на очакваните ефекти. Те са необходими за оценка ефективността от прилагане на мерките при реализиране на проекта. Също така могат да подпомогнат оценки на
кумулативни ефекти от бъдещи проекти, като предоставят информация за прогнозното очакване
за остатъчни въздействия от този конкретен проект, които вероятно ще се комбинират с потенциалните нови въздействия.
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Смекчаващите мерки са различими от компенсаторни мерки в тесен смисъл (виж раздел
3.8). Разбира се, добре приложени смекчаващи мерки ограничават необходимостта от прилагане на компенсаторни мерки, като намаляват вредните въздействия, изискващи обезщетение.
Примери от практиката – смекчаващи мерки
Изграждане на ЖП линия и път през сухи местообитания: В този случай, смекчаващите
мерки включват подходящ график на строителните работи, за да се избегне или намали безпокойството на фауната или унищожаване на гнезда и убежища, и издигането на защитни
стени, за да се предотвратят удари на птици, сблъсък и смърт от токов удар. Препоръчва се
и по-добро регулиране на устройственото планиране, за да се намалят предизвикани въздействия върху околните територии.
Индустриално развитие: Смекчаване на група от големи проекти, включва разсрочването
на строителните дейности, кодекс на строителната практика за избягване или намаляване
на намеса и безпокойство, както и наблюдение на основна строителна площадка и работниците на нея от птици, използващи защитената зона от Натура 2000.

Оценка на ефективността на смекчаващи мерки
Смекчаващите мерки е необходимо да се оценят по отношение на значимите въздействия,
които планът/проектът е вероятно да предизвика (самостоятелно или в комбинация с други планове и проекти), т.е. да се оцени тяхната ефективност. Компетентният орган е отговорен да определи какво ниво на смекчаващи мерки се изисква и трябва да вземе под внимание
предложенията на научни институции, НПО и на възложителите.
За да се оценят смекчаващите мерки трябва да се изпълнят следните задачи,:
• Описват се всички мерки, които са предложени (напр. шумозащитни съоръжения, засаждане
на дървета)
• Обяснява се как мерките ще предотвратят отрицателните въздействия върху защитената зона
• Обяснява се как мерките ще доведат до намаляване на вредните въздействия върху
защитената зона
След това се представя график на изпълнение на всяка от изброените смекчаващи мерки,
съобразно проекта или плана, както и доказателства за:
• Начина по който ще бъдат осигурени и приложени и от кого;
• Степента на сигурност в техният вероятен успех;
• Начина на проследяване ефективността на мерките, и как ще се приложат коригиращи мерки,
ако се установи, че смекчаващите мерки не изпълняват предназначението си.
Мониторинг и управление на ефективността на смекчаващите мерки
Добрите практики изискват в допълнение към оценката на смекчаващите мерки, да се разработи и план за мониторинг на ефективността им. Той трябва да съдържа методика на извършване
на мониторинга и контрола на ефективността на прилагане на мерките, индикатори за измерване
на ефективността, времева рамка, необходими ресурси и механизъм за управление на смекчаващите мерки. Механизмът трябва да опише процедура чрез която да се коригират смекчаващите
мерки, ако ефектите от тях и ефективността им не съответстват на поставените цели.
Представяне на резултатите
По закон смекчаващите мерки се описват в отделен раздел в доклада по оценката (ОВОС, ЕО,
ОС), в който се посочват:
• смекчаващите мерки с техните характеристики, както е посочено по-горе;
• обяснява как смекчаващите мерки ще доведат до намаляване на въздействията, какъв е
очакваният ефект и каква е прогнозната ефективност на мерките;
• определя график и определя механизмите, чрез които ще бъде обезпечени, прилагани и
контролирани мерки за смекчаване
Законово изискване е също, смекчаващите мерки, определени в Оценка на съвместимост,
която е изготвена като приложение на ОВОС или ЕО, да са неразделна част от смекчаващите
мерки, описани в съответния раздел на доклада по ОВОС или ЕО.
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Резултатите от оценката се представят в матрица на оценката на смекчаващите мерки . В
зависимост от характера на проекта или плана който се оценява може да се разработят варианти, които да представят резултатите по подходящ начин.
Примери от практиката
Оценка на ефективността на смекчаващи мерки на ниво проект (из оценка за съвместимост на проект за кариера в ЗЗ „Рибарници Челопечене”): в матрицата на оценката се
изброяват очакваните въздействия от проекта върху птиците (загуба на местообитания, фрагментация, влошаване на качеството на местообитанията) и за всяка смекчаваща мярка се
посочва дали и как допринася за избягване или намаляване на въздействията.
Оценката на смекчаващи мерки на стратегическо ниво - общ устройствен план (из
„ОВОС на ОУП на Столична голяма община”): в матрицата на оценката се изброяват компонентите на околната среда и за всеки компонент се посочват препоръчителните смекчаващи
мерки. За всяка мярка се посочва очакваният ефект на прилагане и отговорните за прилагането й институции, организации или лица.

Смекчаващи мерки червеногуша гъска Важно за доброто планиране с оглед опазване
на червеногушата гъска е да не се допуска загуба на местообитанията, както за хранене,
така и за нощувка, тъй като на практика няма ефективни мерки за намаляване на този тип
постоянно и необратимо въздействие. Могат да се предложат смекчаващи мерки, които да
намалят въздействия от безпокойството, както и мерки отнасящи се до качеството на водите
в местата за нощувка и на хранителния ресурс.
Значимо въздействие

Безпокойство от
ловна преса

Безпокойство от
съществуващи ветрогенератори

Смекчаваща мярка

Очакван ефект
безнеот
преокана

Мониторинг

Създаване на временни зони на спокойствие около места
за нощувка, както и
такива в ключови
места за хранене,
близо до нощувките

Намаляване на
покойството и
обходимостта
често и далечно
местване, което
зва
влияние
преживяемостта

Въвеждане на график
за ловуване в района
на езерата от допустим брой ловци,
които да управлява
количеството ловци
във времето

Разпределяне на ловната преса по-умерено в периода на
зимуване и намаляване на безпокойството от постоянен
ловен натиск в един
район, което оказва
влияние на преживяемостта

Мониторинг на разрешителните за лов в
района

Спиране на ветрогенераторите в периода,
когато
в
района зимуват гъски
(задължително
по
време на предвижванията до и от местата за хранене и
когато гъските се
хранят)

Намаляване степента
на бариерния ефект,
осигуряване на относително безопасен
коридор на придвижване; Позволява на
гъските да се хранят
в по-голяма близост
до ветрогенератори

Полеви проучвания
на поведението на
гъски в райони с ветрогенератори

Контрол от страна на
отговорните институции (РДГ, РИОСВ)
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Влошаване качеството
и количеството на водите в местата за нощувка

За язовири: да не се
източват язовири в периода, когато в тях зимуват
чевреногуши
гъски
Изграждане на системи
за пречистване на водите, вливащи се във
водоеми, където видът
нощува; Определяне на
райони, в които се
ограничава ползването
на химически вещества
в земеделието, около
местата за нощувка

Осигуряване на места
за нощувка на вида

Осигуряване
на
добро качество на
водите в местата за
нощувка

Проследяване на водните нива в периода на
зимуване на гъски

Проследяване на качеството на водите

3.8. Компенсиране на загуби чрез прилагане на компенсаторни мерки
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Прилагането на компенсаторни мерки с цел опазване на природата се изисква изрично в
чл.6.4 на Директивата за местообитанията на Европейския съюз единствено и само тогава, когато
се установят значителни отрицателни въздействия върху природозащитните цели и целостта на
защитени зони от Натура 2000, доказано е, че липсват алтернативни решения и едновременно
с това са налице наложителни причини от първостепенен обществен интерес за реализирането
на проекта или плана. При това има установени изисквания за информиране и изискване на
одобрение от страна на Европейската комисия на проекти, където за реализацията им се налага
прилагане на компенсаторни мерки.
За осем години прилагане на европейското природозащитно законодателство в България няма
нито един случай, в който да е приложена процедурата за определяне и прилагане на компенсаторни мерки, за да се гарантира функционалната цялост на Натура 2000. Това определено не
е поради факта, че всички предложени планове или проекти у нас са от първостепенен обществен
интерес и за реализирането им няма алтернативни решения. В рамките на самите оценки често
се твърди, че оценяваното предложение е единствена възможна алтернатива за реализиране на
даден план или проект и почти винаги се стига до заключението, че очакваните въздействия са
незначителни, не водят до увреждане на Натура 2000. Въпреки това много често като смекчаващи
мерки в оценките се разглеждат мерки, които по същество са компенсаторни. На по-късен етап,
в резултат от реализирането на даден проект, практиката доказва, че предметът и целите на дадената защитена зона, както и нейната цялост са нарушени, но няма механизъм чрез който тези
нарушения да бъдат адекватно отстранени или компенсирани. На практика лошото планиране и
неправилното и непълно прилагане на закона лишава от смисъл целия комплекс от мерки, който
законодателят изисква, за да се гарантира дългосрочно опазване на природата и поемането на
отговорност с вземането на дадено решение. Затова тук накратко ще разгледаме същността и
мястото на компенсаторните мерки, като инструмент за опазване на целостта и природозащитните
цели на Натура 2000. Подробни насоки за механизма на определяне на компенсаторни мерки е
представен в специален наръчник на Европейската комисия, който е преведен и на български
език (ЕС, 2007/2012).
Компенсаторните мерки представляват мерки, специфични за даден проект или план, в допълнение към обичайните практики на изпълнение на директивите. Те имат за цел да се компенсират отрицателното въздействие на даден проект и да се осигури компенсация отговаряща точно
на отрицателното въздействие върху вида или местообитанието. На практика компенсаторните
мерки се свеждат до компенсиране на загубата на местообитания, тъй като тази загуба е постоянна, необратима и не може да бъде избегната или намалена чрез прилагане на смекчаващи
мерки. Избягването на загубата може да се постигне единствено чрез алтернативни решения,
затова ако такива са невъзможни, другият изход е загубата да бъде компенсирана. Компенса-

торните мерки представляват "последна инстанция". Те се използват само когато другите гаранции, предвидени в закона, са неефективни и въпреки това е решено, един проект / план
имащ отрицателен ефект върху защитената зона от Натура 2000 трябва да се осъществи.
Компенсаторните мерки могат да се състоят от:
• Създаване на местообитание в нова или разширена защитена зона, която да бъде включена
в Натура 2000;
• Подобряване на местообитанията на част от защитената зона или на друга защитена зона
от Натура 2000 пропорционално на загубата, дължаща се на проекта;
• В изключителни случаи, обявяване на нова защитена зона по Директивата за местообитанията.
Ключово изискване за реализиране на проект, където се прилагат компенсаторни мерки, е че
резултатът е компенсаторната мярка трябва да започне да функционира нормално в момента,
когато щетата е в действие в засегнатата от проекта защитена зона. Това означава, че преди
стартиране на проекта даденото местообитание вече трябва е налично и да функционира като
неразделна част от Натура 2000. Това е важно условие за приложимост на компенсаторните
мерки, защото последствието може да е значително отлагане на проекта във времето. В този
смисъл, ако се създава ново местообитание, компенсиращо разрушеното, компенсаторната мярка
може да е приложима за влажни зони или тревни местообитания, където вероятно трябва да се
изчака между 3 и 5 години. Ако обаче трябва да се компенсира унищожаването на 100 годишна
гора със създаването на нова, периодът на отлагане става неприемливо дълъг. В този случай
компенсаторната мярка е неприложима, както и в случая на разрушаване на скални местообитания, които човек не може да създаде наново. Тогава се търсят възможности за включване на
нови територии с подходящото местообитание в Натура 2000.
За да се осигури функционалната цялост на Натура 2000, предложените компенсаторни мерки
за проекта трябва да: (а) са пропорционално насочени към отрицателно засегнатите местообитания и видове; (б) се отнасят към същия биогеографски регион в същата държава-членка; и (в)
да предоставят функции, сравними с тези, които са отговаряли на критериите за избор на оригиналната защитена зона. Разстоянието между засегнатата защитена зона и мястото на компенсаторните мерки следователно не е пречка, стига да не се отразява на функционалната цялост
на защитената зона, както и на причините за първоначалния й избор.
Компенсаторните мерки не могат да се разглеждат като смекчаващи мерки. Опитите, да се
представят компенсаторни мерки като смекчаващи, може да е знак за вземащия решения, че
оценителите на плана или проекта признават, че се очакват значителни въздействия, макар да
не го пишат в заключението по оценката. Между смекчаващите и компенсаторните мерки може
да се направи следното разграничаване:
• Смекчаващи мерки в по-широк смисъл са мерки, които имат за цел да се сведе до минимум
или дори да отмени на отрицателното въздействие върху самата защитена зона и чрез прилагането на които това може да се постигне ефективно.
• Компенсаторни мерки тесен смисъл, независимо от проекта, са мерки, предназначени да
компенсират негативни въздействията върху местообитание или вид, засегнати от плана или проекта, които на практика не могат да бъдат избегнати или намалени в достатъчна степен. Например,
по принцип засаждане на дървета, за да смекчи въздействието на ландшафта не компенсира
разрушаването на гористо местообитание с доста специфични характеристики.
Мерките, необходими за "нормално" изпълнение на директивите за местообитанията и за птиците не могат да бъдат считани за компенсиращи за увреждащ проект. Например, прилагането
на план за управление или на обявяването на една нова защитена зона, вече инвентаризирана
като такава от значение за Общността, представляват "нормални" мерки за дадена държавачленка. Компенсаторните мерки трябва да бъдат допълнителни към правилното прилагане на директивите. В този смисъл обявяването на защитена зона „Било” през 2013 г. трябва да се
разглежда като нормална мярка за прилагане на директивите, тъй като зоната е предложена от
БАН за включване в Натура 2000 през 2007 г. Затова обявяването й не може да се разглежда
като компенсация на загубата на местообитания за червеногушата гъска в ОВМ „Калиакра” поради
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изградения през 2010 г. ветропарк „Свети Никола”.
Компенсаторните мерки трябва да се разглеждат само след като е точно установено отрицателно въздействие върху целостта на защитена зона от Натура 2000. Предлагането на
компенсаторни мерки от началото не освобождава от задължението да се спазват предварително стъпките, предвидени в процедурата по оценка за съвместимост, и по-специално изследване
на алтернативи и сравнителната оценка на интереса на проекта / плана спрямо естествената
стойност на защитената зона.
Решението за прилагане на компенсаторни мерки изисква едновременно установяване на
значителни въздействия, липса на алтернативи и наличие на причини от първостепенен обществен
интерес. Наличието на значителни въздействия не трябва да се доказва. Ако в хода на оценката
не се докаже еднозначно липсата на значителни въздействия (включително след прилагане на
смекчаващи мерки), то това е основание да се счита, че значителните въздействия са налице.
Компетентния орган е отговорен да вземе решение въз основа на пълна и качествена оценка на
значимостта на въздействията и да изисква обективно и реално да се оценява значимостта, особено когато има основания да се счита, че се засяга целостта на защитена зона от Натура 2000,
включително и особено отчитайки кумулативните ефекти. Компетентният орган е този, който
трябва да реши дали са налице или не алтернативи, а не да оставя това решение в ръцете на
оценителя на плана или проекта. Това е едно от най-важните решения в хода на оценката за
съвместимост, от което зависи дали даден план или проект може да продължи.
Решението дали един план или проект е от първостепенен обществен интерес също е отговорност на компетентния орган, но също така съществена роля има и Европейската комисия. Според
процедурите, тя трябва да бъде информирана, а в случаите на засегнати приоритетни видове или
местообитания, тя трябва да даде одобрението си за осъществяване на даден план или проект.
"Наложителни причини от първостепенен обществен интерес, включително и такива от социален
и икономически характер" се отнасят до ситуации, в които предвидени планове или проекти, за
които е необходимо да се докаже, че са в рамките на:
• действия или политики, насочени към защита на основните ценности за живота на гражданите
(здравеопазване, безопасност, околна среда);
• основните политики за държавата и обществото;
• извършване на дейности от икономически или социален характер, осъществяването на които
изпълнява конкретни задължения на обществени услуги.
Общественият интерес, свързан със здравето и сигурността на населението и тяхната околна
среда е ясно дефиниран. Включването на социалния и икономически обществен интерес дава
възможност за по-широко нееднозначно тълкуване. Някои възложители например претендират,
че техният проект за вилно селище или търговски център е от социален и икономически обществен интерес. Затова има специални насоки и дефиниции. В правото на Европейския съюз е
известно понятието "услуга от общ икономически интерес", описана в член 86 (2) от Договора
на ЕС, в рамките на изключение от правилата за конкуренция, предвидени за фирми отговорни
за управлението на такива услуги. По даденото от Европейската комисия определение услугите
от общ икономически интерес "описват дейностите на търговска услуга, изпълняващи задачи от
общ интерес, и ги подлагат впоследствие от държавите-членки на специфични задължения на
обществена услуга. Такъв е случаят по-специално на услуги в областта на транспорта, енергетиката, комуникационни мрежи".
Комисията, в даване на становището си, трябва да се провери баланса между засегнатите
екологични ценности и изтъкнати наложителни причини, и оценка на мерките за компенсация. Тя
преценява дали съществуват причини от първостепенен обществен интерес и как в конкретния
случай се гарантира постигането на природозащитните цели на защитената зона. Становището
не е задължително, но в случай на несъответствие с правото на Общността, могат да бъдат предприети правни действия.
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Компенсиране на щети върху местообитанията на червеногушата гъска. Строго специфичните и сложни изисквания на червеногушата гъска към местата за зимуване, съчетано
с високата степен на привързаност към определен географски район, прави прилагането на
компенсаторни мерки практически невъзможно. Включването на нови зони в Натура 2000
в района на Приморска Добруджа като компенсация за щети, изисква наличие на първостепенен обществен интерес в съчетание с липсата на алтернативи. Нито едни тип инвестиционни предложения, които се реализират или са реализирани в този район и водят до
значими въздействия (ветрогенератори, ваканционни селища, голф игрища, овощни градини)
не отговарят на критериите, за да се приложат за тях компенсаторни мерки. По тази причина,
ако са налице значими въздействия, включително кумулативни, въпросните проекти не следва
да бъдат одобрявани и реализирани.

3.9. Алтернативни възможности за развитие и земеделски практики в райони,
където зимува червеногуша гъска
Доброто планиране в районите на зимуване на червеногушата гъска изисква да включва специфични цели за опазването на този вид:
• Да се осигурят подходящи условия за зимуване на червеногушата гъска в местата за
нощуване и местата за хранене;
• Разработените планове от различно естество (планове за управление на защитени зони/
защитени територии; общи устройствени планове; секторни планове) отговарят на изискванията опазване на червеногушата гъска;
• Процеса на вземане на решения по отношение на индивидуални проекти и дейности да
гарантира, че са изпълнени изискванията за опазване на червеногушата гъска;
• Ежедневните дейности, свързани с ползването на земята, водите и морето от местните
общности и бизнеса са в съответствие с изискванията за зимуване на червеногушата гъска
и не пораждат конфликти между изискванията на вида и нуждите на местните общности.
Следвайки тези цели и прилагайки насоките на настоящия наръчник е възможно да се намерят
добри възможности за интегриране опазването на червеногушата гъска в развитието на районите
й на зимуване. Това изисква да се намерят подходящи решения за развитие и осъществяване на
дейностите, които да са алтернативни на досегашното развитие (виж раздел 2.3).
Според социологично проучване в района на Приморска Добруджа в рамките на проекта „Сигурни зимовища за червеногушата гъска” над 70% от хората определят земеделието като местен
поминък, като делът на туризма, риболова и лова е много по-нисък. Тези резултати от една
страна показват, че доколкото земеделието е основен поминък, Приморска Добруджа може да
се запази като ключов район за опазването на вида. Мерки насочени към стимулиране на земеделие в съответствие с изискванията на червеногушата гъска може да е благоприятно не само
за опазването й, но и за поддържане на основния поминък на хората. В Националната програма
за развитие на селските райони има специална мярка, насочена да подпомага земеделци да поддържат земите си в състояние, което е благоприятно за гъските.
Агроекологична мярка в НПРСР: Стимулиране на земеделски практики за поддържане
на местообитанията за хранене на червеногушата гъска: а) отглеждане на есенни зърненожитни култури на 50% от заявените площи, като се извършва ротация с царевица; б) използване на растежен биостимулатор за допълнително подхранване на зимните култури в началото и в края на зимния сезон, 2 пъти на сезон; в) Върху площите засети със зимна
пшеница, която не се предхожда от царевица, се разпръскват сурови царевични зърна 40 кг/ха.
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Добра практика: Прилагане на агроекологични мерки в Приморска Добруджа. В рамките
на проект „Сигурни зимовища за червеногушата гъска” бе разработена специфична агроекологична дейност. Тя бе тествана в рамките на Пилотна агроекологична мярка, включваща
определени схеми на ротация на културите, които благоприятстват подходящи хранителни
условия за червеногушата гъска, а именно ротация на пшеница и царевица, ограничаване
периода на използване на родентициди. В нея участваха 11 земеделски стопани в района
около Дуранкулашкото и Шабленското езера, където са най-важните места за хранене на
гъските. На основата на пилотната схема и проведени проучвания е обоснована агроекологична дейност за опазване на хранителни местообитания на червеногушата гъска в Приморска Добруджа. Размера на плащането е 103 евро/ха. Фокусът на дейността е посеви
от зимна пшеница – 50% от парцелите, комбинирани с царевица на 30% от парцелите и
20% други култури.
Стимулирането на земеделие в съответствие с изискванията на червеногушата гъска може да
се асоциира с „нулевата алтернатива”, когато се разглежда даден проект в земеделска земя, тъй
като се запазва начина на ползване на земята. В района на Приморска Добруджа и навсякъде,
където зимува вида, тази алтернатива би следвало да се разглежда като по-подходящата.
Основният поминък – земеделие, също така може да се насочи към произвеждане на продукция,
която да е насочена към развитието на туризма в района и да допринесе за създаване на местна
запазена марка. В тези случаи видът на продукцията и местата, където да се произвежда, трябва
да са внимателно подбран и да се гарантира, че във важните места за хранене на червеногушата
гъска се поддържат култури от зимна пшеница. Въпреки, че туризмът, риболовът и ловът заемат
малък дял в местния поминък, на тях също трябва да се обръща внимание.
Основна насока за планирането на дейности в райони на зимуване на червеногушата гъска:
Обработваемите земеделски земи в Натура 2000, както и земите извън Натура 2000 в Приморска Добруджа, да се ползват като такива за отглеждане на зърнени култури и да не се
превръщат в трайни насаждения, урбанизирани територии или други територии, непригодни за
ползване от червеногушата гъска.

Следвайки тази насока, е полезно да се разгледат следните алтернативни решения за развитие
в Приморска Добруджа:
• Развитието на туризма да се основава на съществуващите селища и територии за къмпинг,
където да се развива цялата туристическа инфраструктура (виж стр. 40). Извън населените места
да се регламентират туристически пътеки и места за отдих, особено около езерата, така че да
не се безпокоят птиците през съответните сезони. Могат да се разработят зимни и летни маршрути, така че да се съобразява нуждата от опазване на различни видове птици и да се избегне
прекомерния натиск върху едно място.
• Развитието на енергийния сектор е необходимо внимателно да се преразгледа на стратегическо ниво на планиране (общи устройствени планове) и да се предприемат мерки за възстановяване на вече нанесени щети и предотвратяване на нови; това ще изисква прилагането на
препоръка 130(2007) на Бернската конвенция и търсене на алтернативни местоположения на
вече одобрени, но не реализирани проекти в Приморска Добруджа. За райони в страната, където
секторът не е нанесъл щети върху местообитанията на червеногушата гъска, е препоръчително
да се определи район за изграждане на ветрогенератори, който освен другите съображения,
трябва да избягва местата за хранене, нощувка и придвижване на червеногушата гъска.
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Използвани съкращения:
БДЗП – Българско дружество за защита на птиците
ГИС
– Географска информационна система
ЕО
– Екологична оценка
ЕС
– Европейски съюз
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда
ЗБР
– Закон за биологичното разнообразие
ЗЗТ
– Закон за защитените територии
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ИП
– Инвестиционно предложение
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
ОВМ
– Орнитологично важно място
ОВОС – Оценка на въздействията върху околната среда
ОС
– Оценка за съвместимостта с предмета и целите на защитени зони от Натура 2000
ОУП
– Общ устройствен план
ППП
– План, проект или програма
ПУП
– Подробен устройствен план
РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда

Проект LIFE09/NAT/BG/00230 “Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска (Branta ruficollis) в България”.

Проектът си поставя няколко цели, за да постигне подобряване на условията и стабилизиране
на зимуващата популация на червеногушата гъска в Крайморска Добруджа: 1) Укрепване на рамката за стратегическо планиране, за да се намалят до минимум отрицателните въздействия от
икономическото развитие върху червеногушите гъски, включително и чрез интегриране на мерките
за опазване на вида и местообитанията му в стратегическото планиране и планирането на бъдещи
инфраструктурни проекти; 2) Намаляване на негативното влияние върху червеногушата гъска от
страна на ловци и риболовци; 3) Ангажиране на местни фермери в щадящо за червеногушата
гъска управление на земеделските земи и 4) Ангажиране на местната общност за намаляване на
смъртността и безпокойството върху червеногушата гъска и засилване на местната гордост от
присъствието на вида в района. Целевият район на проекта обхваща основно защитените зони
за птици в Крайморска Добруджа „Дуранкулашко езеро”, „Шабленски езерен комплекс” и „Калиакра”, както и защитена зона „Сребърна”.
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Кралското дружество за защита на птиците (RSPB) – партньор на BirdLife International
във Великобритания
Тръст за водолюбивите птици и влажните зони (WWT) – Великобритания
Земеделска кооперация „Кирилови” ООД
Ловно-рибарско дружество „Шабла”

