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Увод
Демографският растеж, промяната на характера на използване на ресурсите и
глобализационните процеси са сериозни причини човекът да се намеси за запазването на
териториите, осигуряващи основните нужди за живота му като: чиста питейна вода, зони
за отдих и чист въздух. Един от ефективните механизми в света за опазването на тези
ценни за човека територии е създаването на система от защитени територии. Освен
традиционните шест вида категории защитени територии съгласно класификацията на
Международния съюз за защита на природата1, в Европа е въведен допълнителен
инструментариум, базиран на концепция за управление на земите и водите с цел
предоставяне на хората препитание, като същевременно опазва природните богатства и
дивата флора и фауна в Европа. Това е най-голямата европейска екологична мрежа
Натура 2000, изградена от специални защитени територии, определени от държавите от
Еврoпейския съюз (ЕС) по силата на Директива на птиците2 и Директива на хабитатите3.
Нейното опазване и управление зависи както от отговорните политики и механизми,
които всяка страна-членка на ЕС прилага, така и от активното участие на широката
общественост в тези процеси.
Сериозните заплахи, пред които е изправена екологичната мрежа като
интензивната загуба на биоразнообразие заради непълното прилагане на европейското
екологично законодателство от страните-членки на ЕС, слабият контрол, липсата на
познания и прилагане на неефективни политики, неустойчивият туризъм, прекомерните
индустриални дейности, интензивното селско и горско стопанство, неустойчивият
риболов, са предпоставка за пораждане на значителни последици по отношение на
целите на опазване Натура 2000 мрежата. Затова ангажирането на гражданите в процеса
на вземане на решения по отношение на Натура 2000 е от ключово значение за
успешността на екологичната мрежа. По този начин се засилва отговорността на
широката общественост към опазването на околната среда, подобрява се управлението
на мрежата, допринася се за опазването на биологичното разнообразие и екосистемите в
Европа и се създават условия за разумно използване на природните ресурси.
Включването на гражданите в управлението на Натура 2000 мрежата гарантира, че
нейното съществуване е основано върху интересите на обществото.
Привличането на обществеността, бизнеса и екологичните неправителствени
организации в управлението и вземането на решения, касаещи Натура 2000 мрежата, е
основно право, залегнало в Орхуската конвенция и Договорите на ЕС. Затова някои от
страните-членки на ЕС са установили добри практики по отношение въвличането на
заинтересованите страни в процесите на управлението на Натура 2000 мрежата, с цел
повишаване „качеството и социалната легитимност на поетите ангажименти и
подобряване участието на неправителствения, частния и публичния сектор в
подготовката и вземането на решенията“4. Ето защо настоящият доклад има за цел да
представи добри примери от страните-членки на ЕС за включването на заинтересованите
страни – граждани, НПО и бизнес в процесите по формулиране, изпълнение и
мониторинг на национални политики, които са приложими спрямо управлението на
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https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147
3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:31992L0043
4
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Натура 2000 мрежата, както и да послужат за формулиране на предложения за
подобрение и коректив на установената практика в България.
За постигане на изследователската цел са поставени следните задачи:
1. Проучване и анализ на европейския опит в управлението на Натура 2000 зоните;
2. Проучване включването на заинтересованите страни (бизнес, неправителствени
организации и граждани) в различни страни-членки на ЕС в процесите по управление на
Натура 2000 мрежата, базирано на анкета сред членовете на Europark и CEEweb,
литературни източници, нормативни и ненормативни документи, доклади на странитечлени на ЕС, наръчници, издадени от Европейската комисия (ЕК) и др.
3. Формулиране на предложения за включването на заинтересованите страни в
процесите по Натура 2000 в България на база възприетите в Европа добри практики.
Основните проблеми и ограничения по време на разработването на доклада са
свързани с неодстатъчна информация по изследваната тема, липса на предходни
проучвания и други. Информацията, налична на ниво ЕС, е преди всичко генерирана в
докладването от страните членки по двете екологични директиви.
1.Методи на изследване
Настоящото проучване има за цел да отговори на следния изследователски
въпрос: Кои са добрите практики при включването на заинтересованите страни (бизнес,
неправителствени организации и граждани) в различни страни-членки на ЕС в процесите
по управление на Натура 2000 мрежата и кои от тях може да бъдат приложени в
България. При разработването на доклада са използвани следните методи за събиране и
анализ на данни:
 Набиране на първична информация посредством анкетно проучване и
обработка и анализ на факти и документи.
 Набиране на вторична информация: преглед на проведени в областта научни
изследвания, доклади и др.
 Използвани са общи и частни методи, които включват: анализ, синтез и
систематизация на набраната първична и вторична информация; метод на сравнителния
анализ; анкетен метод и др.
Проведено е анкетно проучване сред членове на Europark и CEEweb с цел
извличане на установените практики за участието на заинтересованите общности в
процесите по управление на Натура 2000 мрежата. За целта е разработен специален
въпросник, включващ общо 9 въпроса (вж. Приложение № 1), отнасящи се участието на
заинтересованите страни в процесите по Натура 2000 мрежата: създаване, управление,
докладване, мониторинг и изработване и приемане на планове за управление на
защитените зони. Въпросникът е разпространен чрез Интернет каналите. В допитването
взеха участие 11 респонденти от седем страни-членки на ЕС.
2.Натура 2000 мрежата
Натура 2000 е най-голямата координирана мрежа от защитени територии в света.
Тя обхваща всичките страни-членки на Европейския съюз, както на сушата, така и в
морето, и оказва голямо значение за овладяване загубата на биоразнообразието и
запазване на природните ресурси в Европа (вж. Фигура 1). Мрежата, създадена въз
основа на две европейски екологични директиви, базирани на Конвенцията за
4

биологичното разнообразие5 и Бернската конвенция6: Директивата за птиците и
Директивата за местообитанията, е фундаментална за защита на биоразнообразието в ЕС,
като същевременно помага за поддържането и възстановяването на важни
местообитания и видове.
По силата на двете екологични директиви Натура 2000 мрежата се формира от специални
защитени зони, опазващи ценни видове и местообитания, които всяка страна-членка на
ЕС е определила, а ЕК е утвърдила. За целта създадените специални защитени зони по
смисъла на Директивата за птиците на ЕК (79/409 / ЕИО) от 1979 г. гарантират
опазването на всички видове птици, които естествено се срещат в ЕС, докато обявените
специални защитени зони по реда на Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) от
1992 г. осигуряват запазването или където е необходимо, възстановяването на
благоприятното състояние на естествените местообитания от приложение I, както и
местообитанията на видовете от приложение II на Директивата.

Фиг. 1. Карта на Натура 2000 мрежата в Европа (ЕЕА, 2019)7
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https://www.cbd.int/convention/text/
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С цел гарантиране запазването на видове и типове местообитания в странитечленки на ЕС специалните защитени зони се определят на ниво биогеографски регион.
За територията на ЕС са идентифицирани девет биогеографски региона: Алпийски,
Атлантически,
Черноморски,
Бореален,
Континентален,
Макаронезийски,
Средиземноморски, Панонски и Степен и 5 морски региона, като всеки се отличава със
своя характерна растителност, климат и геология (вж. Фигура 2). Определянето на зоните
на ниво биогеографски регион гарантира устойчивото съхранение на видове и типове
местообитания при подобни природни условия в редица страни с идентични
биогеографски райони, без значение от административните граници на страните-членки
на ЕС.

Фиг. 2. Биогеографски и морски региони в Европейския съюз8
Процесът по определяне на специални защитени зони от страните-членки на ЕС
по силата на двете директиви е неспиращ и продължаващ процес. Той зависи от
богатството на биологичното ранообразие на държавите, членуващи в ЕС. Понастоящем
мрежата се състои от над 27 000 отделни защитени зони с обща площ от над 1,1 милиона
квадратни километра9. Това съответства на 18% от европейската земна площ на 27-те
държави-членки на ЕС и около 4% от европейския морски район.10 (вж. Фигура 3). Тези
зони опазват около 230 типа естествени местообитания, приблизително 1 200
животински и растителни вида с признато общоевропейско значение, както и около 200
вида птици.
8

https://biodiversity.europa.eu/mtr/biodiversity-strategy-plan/target-1-details
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/natura-2000-barometer
10
http://natura2000.eea.europa.eu/
9
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Зоните в отделните страни-членки са различни и с различно покритие спрямо
националната площ на всяка държава. Независимо от това, съгласно изискванията на
европейските екологични директиви, всяка страна-членка на ЕС приема и изпълнява
национални полтики за отговорно опазване и управление към Натура 2000 зоните.

Фиг. 3. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/natura-2000-barometer
Опазването на Натура 2000 мрежата е ключово за успешността ѝ. В тази насока
екологичните директиви налагат няколко изисквания, които всяка страна-членка на ЕС
да приложи с цел опазване на биоразнообразието, сред които:
 идентифициране и прилагане на консервационни мерки за поддържане или
възстановяване на защитените местообитания и видове, предмет на опазване на обектите
на Натура 2000 мрежата до благоприятно природозащитно състояние – това са серия от
мерки, необходими за поддържане или възстановяване на естествените местообитания и
популации на видове от дивата флора и фауна в благоприятен природозащитен статус.
Освен това чл. 6.2 на Директивата за местообитанията изисква държавите-членки да
„предприемат подходящи мерки, за да избегнат влошаване на естествените
местообитания и природни местообитания на видове, както и нарушаване на видовете“.
Определянето на тези мерки е повтарящ се процес и зависи от участието на
заинтересованите страни. Kruk et al., 2009 определя три способа за планиране
управлението на защитените зони, в които се включват консервационните мерки:
o разработване на общ национален документ, който очертава рамката на
управление на Натура 2000 зони;
o разработване на планове за управление на някои защитени зони от Натура 2000
мрежата, които са имали статут на защитена територия;
o разработване на планове за управление на всички зони.
Повечето държави-членки използват плановете за управление като основен
инструмент за постигане или поддържане на благоприятно природозащитно състояние
на видовете и местообитанията. Изготвянето и утвърждаването на успешен план за
управление е свързано със задълбочено проучване на териториите, за които се изготвя
документът, както и с подлагането му на обстойно консултиране и обсъждане между
7

правителствени,
неправителствени
организации,
независими
експерти
и
заинтересованата общественост.
 наблюдаване на природозащитния статус на местообитанията и видовете. Това
може да се постигне чрез определяне на органи, които да управляват обектите от Натура
2000 мрежата. В някои страни това са националните органи, но тези правомощия могат
да бъдат делегирани и на регионални органи.
 осигуряване на достатъчно финансови ресурси от страните-членки на ЕС.
Съществуват различни възможности за финансиране на Натура 2000 мрежата, като
европейските структурни и инвестиционни фондове, които включват Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейски фонд за регионално
развитие, Европейски социален фонд, Кохезионен фонд и Европейски фонд за морско
дело и рибарство, финансирани от европейския данъкоплатец и от националните
бюджети на страните-членки на ЕС. Освен тези механизми за финансиране, чл. 8 на
Директива за местообитанията изисква всяка страна-членка на ЕС да изработи
стратегически инструментариум за планиране и мониторинг на дейностите, които се
изпълняват в Натура 2000 мрежата – това е т.нар. Национална приоритетна рамка за
действие. С този документ всяка държава-член на ЕС определя финансовите нужди и
приоритети, директно свързани със специфичните консервационни мерки, които трябва
да се изпълнят в дадена защитена зона.
Целта на Натура 2000 мрежата, освен да защитава природно ценни територии, е и
да насърчава тяхното устойчиво управление. Намесата във всяка защитена зона от
Натура 2000 в различна степен може да окаже отрицателно въздействие върху
защитените природни ресурси и да доведе до промени в желания естествен статус на
местообитания и видове, като:
 загуба на местообитания;
 намаляване размера на местообитанието;
 деградация или фрагментация на местообитанията;
 загуба или влошаване състоянието на видове, характерни за дадено
местообитание.
Подобни отрицателни въздействия върху видове и местообитания могат да бъдат
причинени от укрепването на брегове, отклоняване и коригиране на водни течения,
построяване на бентове и мВЕЦ, усвояване на терени за строителство на курорти и
инфраструктурни съоръжения, прекомерни сечи, интензивно селско стопанство,
земеделие и др.
Затова, с цел овладяване загубата на биоразнообразие и предотвратяване на
потенциални конфликти със собственици и ползватели на Натура 2000 зони, от ключово
значение за успешното управление на екологичната мрежа, е приобщаването на
заинтересованите страни и включването им в процесите, касаещи Натура 2000, както и
споделяне на отговорността с оглед разумното използване на природните ресурси в тези
природни територии. Степента на ангажираност и нивото на участие на широката
общественост в процесите, свързани с управлението на Натура 2000 мрежата, е гарант за
успешното и гъвквако прилагане на двете екологични директиви от страните-членки на
ЕС – Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.
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3.Участие на заинтересованите страни в процесите по Натура 2000
Правото обществеността да участва в процесите по вземане на решение е един от
основните демократични принципи на съвременния свят, които предполагат повишаване
самосъзнанието на гражданите. През последните години в Европа участието на
заинтересованите страни има все по-голямо и по-решаващо значение за разработването
и прилагането на политиките, особено тези в областта на околната среда и
биоразнообразието11. Причина за това е не само динамиката на екологичните проблеми,
които изискват прозрачно вземане на решения с активното участие на широката
общественост, но и заради редица международни регулации, сред които е Декларацията
от Рио де Жанейро12 относно околната среда, чийто десети принцип гласи:
„Екологичните проблеми се овладяват най-добре с участието на всички заинтересовани
граждани на съответното равнище. На национално равнище всеки индивид трябва да има
надлежен достъп до информация за околната среда, с която разполагат държавните
органи, включително информация за опасни вещества и дейности по местообитаване, и
възможността да участва в процеса на вземане на решения. Държавите трябва да
улесняват и насърчават съпричастността и участието на обществеността, като ѝ
предоставят информация. Трябва да се осигури ефективен достъп до съдебни и
административни процедури, включително до санкциониране и обезщетяване.“ На този
принцип се позовава и европейската екологична Директива за местообитанията, която
отчита значението на участието на обществеността в процесите, свързани с мрежата
Натура 2000.
Допълнителен инструментариум за включването на гражданите в процесите,
свързани с управлението на Натура 2000 мрежата, е Орхуската конвенция, приета от
Европейската общност през 1998 г. Чрез нея се дават права на гражданите по-ефективно
да опазват околната среда, като се осигурява:
1) достъп до информация;
2) участие на обществеността във вземането на решения; и
3) достъп до правосъдие по въпросите, свързани с околната среда.
Споделянето на информация, касаеща околната среда по най-добрия и ефикасен
начин, е от особено значение както за публичните власти, така за обществеността и
бизнеса. Това гарантира участието на гражданите по въпросите, касаещи околната среда,
но и позволява на властите да вземат решения, като взема предвид обществените
проблеми.
Достъпът до правосъдие позволява на гражданите и НПО да използват
национални съдилища за опазване на околната среда.
Участието на гражданите в различните страни по процесите по вземане на
решения се осъществя под различна форма и по различен механизъм. Един от първите
разработени модели, на които се позовава участието на гражданите в процесите по
вземане на решения е т..нар. „Стълба на гражданско участие“ (вж. Таблица 1), разработен
от Шери Арнстин през 1969 г.13. Според този модел нивата на участие на гражданите в
процесите по вземане на решение са осем.
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European Commission, Communication From the Commission, 3 May 2011, op. cit., p. 12.
http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF
13
https://www.participatorymethods.org/sites/participatorymethods.org/files/Arnstein%20ladder%201969.pdf
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Табл. 1. Стълба на гражданско участие.
1 Граждански контрол
2 Делегирана власт
Най-пълна форма на гражданско участие
3 Партньорство
4 Помиряване
Гражданите имат глас, но управляващите могат да не
5 Консултация
придадат правилно значение
6 Информиране
7 Терапия
Фиктивно участие
8 Манипулация
Последните две стъпала на стълбата описват нивата на „неучастие“ на
гражданите. Нива на стълбата 4, 5 и 6 описват степента на гражданско участие, при което
гражданите имат възможността да изразяват мнения и позиции, но властимащите
преценяват дали тяхното мнение да бъде отчетено. Нива 1, 2 и 3 са най-високите нива на
участие на гражданите, при които мнението на гражданите се взима под внимание,
гражданите активно участват във вземането на решения в управлението и имат
възможността да упражняват контрол.
Позовавайки се на този модел, ключовото при гражданската ангажираност в
процесите по вземане на решения е добрият обмен на информация, честите консултации
с участието на обществеността, диалогът, който може да бъде широк диалог,
представляващ двупосочна комуникация, изградена на взаимни интереси и диалог за
сътрудничество, в чиято основа са взаимните интереси за разработване на политика и
партньорство.14
Информация
Ниско

Консултация
Ниво на участие

Диалог

Партньорство
Високо

Фиг. 4. Модел на включване на гражданите в процесите по вземане на решения
Според литературните източници участието на обществеността освен в процесите
по вземане на решение, представлява комплексна концепция, обхващаща знание,
ангажираност и обичаи на обществеността, свързани с околната среда.
В частност за Натура 2000 процесите въвличането на обществеността способства
повишаване качеството на управление на екологичната мрежа, насочва се вниманието на
хората към проблемите, свързани с опазване на околната среда и биоразнообразието на
Европа и се отчита мнението на живещите и работещите в дадена защитена зона. От
друга страна, включването на обществеността във вземането на решения допринася за
намаляването на негативните въздействия върху биологичното разнообразие в
защитените зони, упражнява се ефективен граждански контрол и се намаляват
конфликтите в управлението и ползването на ресурсите от Натура 2000 мрежата. Освен
в процесите по вземане на решение, част от заинтересованите страни, като
собствениците на имоти в районите на Натура 2000 мрежата и земеделските стопани,
играят изключително важна роля за директното опазване на местообитанията на
14
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видовете. Пример за това са традиционните селскостопански практики, които прилагат
земеделските стопани – като косене на тревни площи, паша и др. дейности (Henleetal.,
2006), които подобряват природозащитния статус на част от видовете и видовете
местообитания (Европейска комисия, 2014 г.).
Всяка страна-членка на ЕС прилага различни приоми в управлението на
защитените зони от Натура 2000 мрежата, взема конкретни мерки, използва средства и
ресурси, организира адекватни дейности с участието на широката общественост, с които
се гарантира опазването на околната среда и нейното богато разнообразие. Степента на
участие на обществеността, както и нивата на участие на заинтересованите страни,
включително на какъв етап са били информирани (преди или след определянето на
обекта), както и кои групи по интереси се консултират (опазване на природата и / или
собственици на земя и потребители) е различно в различните страни.
В следващия параграф са представени практиките на някои страни-членки на ЕС
по отношение участието на обществеността в процесите на Натура 2000 мрежата, както
и е направен сравнителен анализ между тях.
4.Практики от страните-членки на ЕС по отношение участието на
заинтересованите страни в процесите на Натура 2000 мрежата
От прегледа на източниците не се разкриват данни за включването на участниците
във всички процеси, свързани с управлението на Натура 2000 мрежата. Въпреки това е
направен опит изложението по-долу да се структурира за всяка една страна в пет
направления: определяне на Натура 2000 мрежата в страната-членка на ЕС, управление,
мониторинг, докладване и финансиране.
4.1. Практики от Италия по отношение участието на заинтересованите
страни в процесите на Натура 2000 мрежата
 Определяне на Натура 2000 мрежата
Италия обхваща три биогеографски района – Алпийски, Континентален и
Средиземноморски. В тях към настоящия момент са обявени 2613 обекта от значение за
Общността, които се намират в 21 региона и автономни провинции в Италия, като 2240
от тях са защитени зони за опазване на местообитанията, а 613 – защитени зони за
птиците15 (вж. Фигура 5). Всички определени защитени зони на ниво регион/провинция
в Италия се одобряват от Министерството на околната среда и защита на сушата и
морето. Към настоящия момент изграждането на Натура 2000 мрежата в Италия е
продължаващ процес. Забавеното идентифициране на обектите в Италия е в резултат на
установени комуникационни проблеми със заинтересованите общности, недостатъчна
координация между публичните структури, отговорни за мрежата със собствениците и
ползвателите на земи и затруднен достъп до финансови средства. Допълнителен фактор
за забавеното определяне на мрежата е, че при първоначалното обявяване на зоните,
участието на гражданите и екологичните неправителствени организации в процеса е
било изключено поради ограничена роля в опазване на природата (Postiglione, 2006). В
последствие в някои региони и автономни провинции на Италия заинтересованите
страни са включвани в планирането на обектите на Натура 2000 с цел интегриране на
знанията на местните общности в управлението на земите. По този начин страната
15
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значително е подобрила диалога между участниците в процеса на определяне на Натура
2000 мрежата в тези райони.

Фиг. 5. Карта на Натура 2000 мрежата в Италия
12

 Управление на Натура 2000 мрежата
В Италия отговорностите за управление на екологичната мрежа се споделят
между Министерството на околната среда и регионите и автономните провинции, но
като цяло управлението на обектите от Натура 2000 мрежата е различно във всеки
регион. Например в някои от регионите е приет императивен документ, които предвижда
управлението на Натура 2000 мрежата чрез мерки за опазване, в други райони се
разработват планове за управление, които да се прилагат за конкретна защитена зона, а
в трети региони се установяват критерии и насоки за прилагане на мерките за опазване
на видовете и местообитанията.
С цел запазване кохерентността на екологичната мрежа в Италия, независимо от
различните подходи на управление в регионите, италианското екологично министерство
е приело специално ръководство за управлението ѝ, създадено на базата на чл. 6 на
Директивата за местообитанията16. В ръководството е обяснена процедурата за
провеждане на оценка за съвместимост, кои институции са включени в управлението на
Натура 2000 мрежата на европейско и регионално ниво, определени са
идентификаторите за природозащитния статус на зоните, рамката на управление на
типовете зони, които са идентифицирани на територията на Италия и изискванията за
разработване на планове за управление на защитените зони. Според ръководството е
допустимо управлението на защитените зони в Италия да се осъществява с други
политики, които се изпълняват на регионално ниво, на ниво провинция, на общинско
ниво или на ниво воден басейн, като например чрез секторни планове, като планове за
развитие на земеползването, планове за горите, градоустройство и др. и финансови
програми или местни нормативни документи и др. Това от една страна се разглежда като
добра практика, тъй като по този начин се способства интегрирането на Натура 2000
мрежата в други политики, но от друга страна местните власти не могат да извършват
регулярен мониторинг и проверка на зоната.17
По време на изготвянето на плановете за управление на защитените зони се
провеждат редовно процедури за обществено допитване до заинтересованите страни.
Вече разработените планове за управление на защитените зони се одобряват или от
регионалните власти, или от провинциалното правителство и градските съвети. Те се
публикуват на електронните страници на Отдела за околна среда на съответната областна
администрация, с което широката общественост осъществява свободен достъп до
наличната информация. Плановете за управление се изпълняват от регионални власти
или провинциални служби, които отговарят за опазването на районите на провинциите,
общините, планинските общности и др.
Пример за установена добра практика в управлението на Натура 2000 мрежата е
един от италианските алпийски региони, в който е създадена мрежа от резервати (NoRs),
включващи Натура 2000 зони. Акцентът на тяхното управление е социалноикономическото развитие на региона, с подход „отдолу-нагоре“ (bottom-up).18 Този
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https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/manuale_gestione_siti_natura
2000.pdf
17
https://pdfs.semanticscholar.org/3884/9733cd4113f4aeb5def398b44a4b467c14d3.pdf?_ga=2.63085095.925503
736.1570797078-2076462645.1565858920
18
Този подход позволява всички участници в даден процес да станат част от процеса по планиране и
управление, като се отчита тяхното мнение при вземането на решение от висшите ръководители. Освен
него в практиката се използва и подходът “отгоре-надолу“. Той е най-често срещаният. При него целите,
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подход на управление се основава на активното участие на местните заинтересовани
страни, при който властта утвърждава дадена порграма/документ след съгласуването ѝ с
гражданите. Освен това заинтересованите страни са включени в планирането и
изпълнението на дейности и инициативи за опазване на природата или
създаване/възстановяване на пътеки, екологично образование, организиране на изложби
и/или събития, насочени към местната публика.
 Финансиране на Натура 2000 мрежата
В Италия всеки регион/автономна провинция е с индивидуална приоритетна
рамка за дейностите по Натура 2000. В документа се вземат предвид приоритетите за
защита и управление на мрежата Натура 2000 и са посочени възможните източници на
европейско финансиране (ЕЗФРСР, ЕСФ, ЕФРР, ФЕП, LIFE).
 Мониторинг
Въпреки че провежданият мониторинг в Италия не е систематичен, италианското
министерство на околната среда, с цел осигуряване на стандартизация при събирането
на данни за докладването пред ЕК, е публикувало три наръчника за провеждане на
мониторинг на биоразнообразието на интернет страницата си: за растенията, за
животните и за местообитанията: https://www.minambiente.it/pagina/documenti-diriferimento. Наръчниците са разработени от учени и експерти от 7 научни института. Във
всеки наръчник са описани техниките за събиране на данни. Използването на
наръчниците при събирането на данните оптимизира провеждането на националния
мониторинг в Италия.
 Докладване
Съласно изискванията на Европейската комисия Министерството на околната
среда докладва състоянието на Натура 2000 мрежата на всеки шест години. За целта
регионите и автономните провинции на всеки две години представят на министерството
отчет за приетите мерки и критериите за опазване на видовете и местообитанията.
4.2. Практики от Чехия по отношение участието на заинтересованите страни
в процесите на Натура 2000 мрежата
 Определяне на Натура 2000 мрежата
В Чехия попадат два биогеографски района – Панонски и Континентален. В тях
към настоящия момент са обявени 1153 обекта от значение за Общността, като 1112
защитени зони са за опазване на ценни видове и местообитания съгласно Директивата за
местообитанията и 41 са зоните, определени по реда на Директивата за птиците. Мрежата
Натура 2000 обхваща 14% от площта на цялата страна.

проектите и задачите се определят от висшите ръководители, често независимо от другите участници
или заинтересовани страни в процеса.

14

Фиг. 6. Карта на Натура 2000 мрежата в Чехия.
Подготовката за създаването на екологичната мрежа в Чехия е извършена от
чешкото Министерство на околната среда, а Агенцията за опазване на природата и
ландшафта на Чешката република е органът, който е имал ангажимента да подготви
научните данни за обектите от Натура 2000 мрежата. При определянето на защитените
зони за птиците координатор на процеса е било Чешкото орнитологично дружество
(ČSO) в сътрудничество с Агенцията за опазване на природата и ландшафта. Участието
на заинтересованите страни в началния етап на определяне на защитените зони от Натура
2000 е било ограничено заради забавеното приемане на промените в чешкия Закон за
опазване на природата, транспониращ изискванията за Натура 2000 мрежата.
Понастоящем процесът по определяне на зоните не е завършен, но е осигурено участието
на местните общности чрез неофициални дискусии на местно ниво, както и в медиите,
като се насърчава да дават предложения за обявяване на всяка нова защитена зона.
В хода на събиране на научната информация за Натура 2000 обектите в Чехия,
през 2004 г. Агенцията създава специална уеб страница (http://www.nature.cz/natura2000design3/hp.php), където се съхранява информация на идентифицираните обекти от
Натура 2000 мрежата. Освен задължителната информация за обявяване на обектите от
Натура 2000, в интернет-страницата за всяка зона се съдържа и подробно описание с
включени качествени и количествени данни, уязвимост, управление, възможни
конфликти, списък на местообитания и други характеристики за обектите. Цялата база
данни, качена в интернет-страницата, е публична с осигурен свободен достъп до нея от
различни заинтересовани страни, местни власти и оценители на инвестиционни
намерения, реализиращи се в обхвата на екологичната мрежа в Чехия и др.
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 Управление на Натура 2000 мрежата
Отговорността за планирането на управлението на защитените зони е възложена
на Министерството на околната среда на Чешката република. Докато Агенцията за
опазване на природата и защита на ландшафта и нейните клонове, местната власт и
органите за управление на националните паркове са отговорни за управлението на
обектите от екологичната мрежа.
Планове за управление се изработват по определена структура само за обектите
от Натура 2000, които се припокриват с някоя от шестте вида категории защитени
територии, обявени в страната. Във всеки план за управление са идентифицирани мерки
за управление на Натура 2000 обектите. Когато защитените зони попадат в частни имоти,
държавата сключва специален договор със собствениците на територията (например:
собственици на сгради, които са местообитание на прилепи). В договора се съдържат
конкретни правила за управлението на Натура 2000 обектите. В някои случаи плановете
за управление се разработват от консултанти или НПОта. Участието на заинтересованите
страни се осъществява преди етапа на приемане на плановете за управление.
Утвърдените документи се публикуват в две уеб-страници: тази на екологичното
министерство и тази на Централния регистър за опазване на природата:
http://drusop.nature.cz.
 Докладване
Чехия като страна-членка на ЕС на всеки шест години изготвя доклад с
информация за изпълнените консервационни мерки и оценка за въздействието им върху
състоянието на природните местообитания от Директивата за местообитанията и
видовете от Директивата за птиците.
Чехия досега е извършила 3 докладвания към Европейската комисия по двете
директиви, като първото докладване е извършено през 2006 г., второто през 2013 г. и
третото през 2019 г. Докладването се позовава на национално картографиране на
местообитанията и картографиране на видове от значение за Общността, както и на
продуктите от базата данни за опазване на природата (най-големият набор от данни за
появата на живи организми в Чехия).
Докладите се изготвят от служители на Агенцията за опазване на природата и
ландшафта на Чешката република, след като бъдат готови, те се подлагат на обсъждане
пред експерти от академичната сфера и се коментират както от институции, които
участват в управлението на чешката природа, така и от администрациите на горските,
земеделските стопанства и речните басейни.
Докладите за оценка са в основата на структурирана база данни, която обобщава
състоянието и тенденциите в отделните параметри на видове и местообитания.
 Мониторинг на Натура 2000 мрежата
Мониторингът на състоянието на местообитанията и видовете в Чехия е възложен
за изпълнение на Агенцията за опазване на природата и ландшафта на Чешката
република. Той се основава на установена дългогодишна практика, която предоставя
разнообразни качествени данни за появата, състоянието на опазване, бъдещата
перспектива и заплахите за местообитанията и видовете. Данните от мониторинга са
публични със свободен достъп на следния уебсайт: www.biomonitoring.cz, който е
създаден по проект: „Разработване на методология за определяне на благоприятния
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природозащитен статус на природните местообитания и видове по смисъла на член 1 от
Директива 92/43 / ЕИО на Съвета; оценка на показателите и определяне на процедурата
за оценка. Всяка година мониторингът се провежда на четири хиляди места в страната.
Освен учени, в мониторинга могат да участват и граждани, като техните данни се
записват в отделна база данни, налична на отделна интернет-страница: www.biolib.cz.
4.3. Практики от Финландия по отношение участието на заинтересованите
страни в процесите на Натура 2000 мрежата
 Определяне на Натура 2000 мрежата
Във Финландия определянето на Натура 2000 зоните започва с присъединяването
на страната към ЕС през 1995. В процеса по определянето на защитените зони са
участвали служителите в сектора за опазване на природата към екологичното
министерство, Министерството н арегионалното развитие, Националната служба за
наследство Мецахалитус, Финландският институт за изследване на горите и
Финландският институт по околна среда. Въпреки, че в началния етап на определяне на
екологичната мрежа са проведени три подготвителни срещи с представители на общини
и организации в различни области и голяма дискусия относно прилагането на обектите
на Натура, не е установена добра комуникация със собствениците на имотите, в които са
идентифицирани защитените зони. Това предизвиква тяхното недоволство и налага през
1997 г. да бъде създадена специална работна група за определяне на Натура 2000
мрежата, включваща освен представители на министерствата, но и много
неправителствени организации, общини, научни институти и др. Целта на формирането
на работната група е да се вземе решение за защитата на Натура 2000 зоните, попадащи
в частните имоти. При по-нататъшното определяне на екологичната мрежа, в резултат на
взетите решения в работната група, провеждането на консултации със заинтересованата
общност става задължително и се случва едновременно в цялата страна, независимо от
броя на предложените за обявяване защитени зони. Съгласно утвърдените императивни
изисквания във финландското законодателство съобщения за провеждане на
консултациите със заинтересованите общности се публикуват в поне един местен
вестник, както и национални вестници и официално списание. Във всяка община се
осигурява едномесечен срок за запознаване с документите, касаещи обявяването на нови
защитени зони, включващи карти и разпечатки от базата данни за предложените
защитени зони и даване на бележки, коментари, становища и предложения от
заинтересованата общественост.
През 1998 г. работната група решава, че идентифицираните защитени зони със
собственост, различна от държавната може да бъде защитена, ако държавата обезщети
собственика като закупи имота му или сключи договор с него, като го задължава да
предприеме мерки за защита на Натура 2000 обекта, който се намира в неговия имот.
Понастоящем мрежата Натура 2000 във Финландия попада в два биогеографски
региона: Алпийски и Бореален. В тези региони са идентифицирани 1865 защитени зони,
които обхващат около 50 000 км², от които 75% са сухоземни зони и 25% морски зони,
включващи и вътрешните езера (вж. Фигура 7).
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Фиг. 7. Карта на Натура 2000 мрежата във Финландия.
 Управление на Натура 2000 мрежата
Националният орган, отговорен за управлението на Натура 2000 мрежата във
Финландия е Министерството на околната среда. Тъй като част от обектите на Натура
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2000 са държавна собственост, те се управляват от Националната служба за наследство
на Мецахалитус. Съвместно с Центъра за икономическо развитие, транспорт и околна
среда (ELY) в сътрудничество с Wildlife Finland изготвят общи регионални планове за
обектите по Натура 2000. Общите планове установяват рамката на управление на Натура
2000 мрежата. Ако за дадена зона е необходимо конкретно управление, се изготвя поподробен план за действие. По време на разработването на плана заинтересованите
страни имат право да изразяват мнението си. В плановете за управление се
идентифицират специални консервационни мерки за опазване, които са съобразени с
екологичните изисквания на местообитанията и видовете, предмет на опазване на
защитените зони. Плановете за управление може да бъдат планове за цяла зона; или да
са за възстановяване, управление на конкретни видове или местообитания, съдържащи,
мерки за опазване на видове или управление на обекти. Мерките може да бъдат
интегрирани в горски план, планове за използване на водите, планове за природни
резервати и др., които вземат предвид целите за опазване на територията по Натура 2000.
Повечето планове за управление, преди да бъдат одобрени, подлежат на задължителни
публични обсъждания, организирани от Министерството на околната среда. Това е
предпоставка за добра прозрачност и гарантиране участието на обществеността във
вземането на решения за природата. Допълнителен инструмент за достъп до информация
от широката общественост по време на процеса на разработване на плановете за
управление са разширените информационни системи, които са изключително важна част
от планирането, тъй като чрез тях се осигурява непрекъсната подробна и актуална
информация.
 Докладване
На всеки шест години Финландия предоставя на Европейската комисия доклад
относно защитата на местообитанията и видовете. Отговорен орган по докладването на
финландската мрежа Натура 2000 пред ЕК е Министерството на околната среда. То се
подпомага в тази задача от Финландския институт по околна среда (SYKE), Центъра за
икономическо развитие, транспорт и околна среда (ELY) и паркове Мецахалитус и Дива
природа Финландия.
 Мониторинг
Във Финландия мониторинг на Натура 2000 мрежата се провежда на няколко
места в страната, заради липсата на достатъчно финансови средства. Това е причината
да няма достатъчно информация за ефективността на прилаганите мерки за опазването
на мрежата. Мониторингът се осъществява от Liiteri - организация за информация и
анализ на местообитанията, като информацията се качва в онлайн информационна
система за отворени екологични данни. Тя е достъпна след регистрация за широката
общественост
на
следната
интернет-страница:
https://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/kirjaudu.asp.
 Финансиране
Във Финландия в периода 2012 -2016 г. в рамките на проект NATNET Life +,
изпълняван от Центъра за икономическо развитие, транспорт и околна среда на
Лапландия, Финландския център по горите, Института за природни ресурси и службите
за горско и природно наследство на Мецахалитус, са въведени доброволни споразумения
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за опазване на горските обекти от Натура 2000 мрежата в сътрудничество със
собственици на гори за защита на местообитанията, които са важни за биологичното
разнообразие. Обезщетението, изплатено на собственика на гората, покрива загубите от
доходите на реколтата и е без данък.
4.4. Практики от Холандия по отношение участието на заинтересованите
страни в процесите на Натура 2000 мрежата
 Определяне на Натура 2000 мрежата
Към настоящия момент Натура 2000 мрежата в Холандия се състои от 195
защитени зони. (вж. Фигура 8).

Фиг. 8. Карта на Натура 2000 мрежата в Холандия
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Първоначално определянето на обектите от Натура 2000 мрежата е било
извършено от Министерството на земеделието, природата и качеството на храните през
2000 г. след решение на съда на ЕС. За целта правителството на Холандия инициира
провеждането на редица публични изслушвания, срещи в различни части на страната и
работни срещи с еколози, НПО и други заинтересовани страни, ръководени от
професионални фасилитатори. По време на информационната кампания
заинтересованите страни са били осведомявани за Натура 2000 и чрез електронен
бюлетин, списание и флаери. Освен това е разработен специален уебсайт с правна,
екологична, практическа и политическа информация за екологичната мрежа.
При последващото определяне на Натура 2000 зоните, националните органи,
отговарящи за Натура 2000 мрежата в Холандия, провеждат национален консултативен
процес със заинтересованите страни. За целта е публикуван списъкът на
идентифицираните обекти и са поканени всички заинтересовани групи, както и местни
правителства и администрации да коментират предложените за включване в Натура 2000
мрежата обекти.
 Управление на Натура 2000 мрежата
Министерството на земеделието, природата и качеството на храните (ANFQ)
отговаря за опазване на природата в Холандия, но сухозмените обекти от Натура 2000
(SBB), частни природозащитни организации, провинциални дружества за защита на
природата и Министерството на отбраната, докато Министерството на транспорта
отговаря за морските зони на Натура 2000.
Съгласно установените нормативни изисквания в Холандия за всяка защитена
зона задължително се изготвя план за управление в рамките на три години след
определянето ѝ. За разработването на плановете за управление на защитените зони от
екологичната мрежа участват три министерства и 12 провинции. Плановете за
управление са различни взависимост от собствеността, т.е. в райони, които са
собственост или управление на държавата, плановете за управление се определят от
държавата, докато ако собствеността е различна от държавната, се разработват на ниво
провинция. Те се разработват съгласно насоки, установени от екологичното
министерство. Преди одобрението на плановете, те се подлагат на задължително
обществено обсъждане, ръководено от независим орган. В консултациите участват
учени, собственици на земи, експерти и други заинтересовани страни. Тяхното приемане
се осъществява в региона, в който попада съответната екологична зона. След като бъдат
одобрени плановете за управление се публикуват на електронните страници на
съответното министерство, отговорно за конкретната защитена зона. В някои защитени
зони с одобрени планове за управление заинтересованите страни провеждат ежегоден
мониторинг дали планът се изпълнява.
 Мониторинг
В Холандия наблюдението на видовете се извършва от доброволци и експерти от
неправителствените организации, а на местообитанията от експерти от природозащитни
организации или частни компании. Данните за видовете се утвърждават от Централното
статистическо бюро.
 Финансиране
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В Холандия финансирането на Натура 2000 мрежата произлиза от национални
източници. През периода 2007-2013 и 2014-2020 приблизително 10% от финансирането
е покрито от ЕС и 90% се финансира от държавата и провинциите.19
4.5. Практики от Словения по отношение участието на заинтересованите
страни в процесите на Натура 2000 мрежата
 Определяне на Натура 2000 мрежата
В Словения по-голяма част от обектите на Натура 2000 мрежата са определени до
2004 г. Процесът е силно централизиран, ориентиран отгоре-надолу, но е подпомаган от
две специално създадени за целта работни групи. Едната работна група е отговаряла за
планирането на комуникацията с многобройни заинтересовани страни в много ограничен
период от време, а втората е имала експертно-техническа функция. Експертнотехническата работна група е отговаряла за експертната подготовка на процеса на
определяне на мрежата и е била в сътрудничество с външни експертни партньори и
различни неправителствени организации. За представяне философията на Натура 2000 в
началото, словенското правителство през 2002 г. стартира двегодишен проект „Натура
2000“, чрез който представя екологичната мрежа на заинтересованите страни по райони.
В рамките на проекта е създаден план за комуникация със заинтересованите страни, с
който се цели да се предостави информация за Натура 2000, да се промени отношението
на хората към опазването на природата и да се идентифицират интересите на
обществеността, за да се даде възможност за активното им участие в целите на
опазването. В началото, чрез анализ на ключовите заинтересовани страни от
представители на Министерството на околната среда и пространственото планиране и на
Министерството на земеделието, горите и храните, са идентифицирани три категории
заинтересовани страни: (1) стратегически партньори в комуникационната мрежа;
първични заинтересовани страни, включващи правителството, Народното събрание, ЕК,
местните общности и собствениците на земи; и (3) други заинтересовани страни,
включващи широката общественост, медиите, неправителствените организации. По
време на определянето на зоните е осъществявана директна, лична и непряка
комуникация с определените заинтересовани страни за всяка отделна област от по-малки
комуникационни групи чрез медии, листовки, брошури и др. Въпреки добрата
информираност, зоните не са определени публично, а само по критерии. Това
предизвиква разногласия и недоверие към мрежата сред обществеността. Освен това,
преди окончателното одобрение на зоните през 2004 г. в Словения, обществеността е
имала шестдневен срок за изразяване на мнение и даване на коментари по определените
зони. При последващото определяне на мрежата през 2013 г. с цел намаляване риска от
конфликти правителството предоставя информация и набляга на комуникацията и
сътрудничеството с местните общности, насърчава диалога и включването на
гражданите в процеса на вземане на решения. В резултат на това словенската мрежа
включва 355 Натура 2000 обекта, като 324 от тях са за местообитанията, а 31 са за
птиците. Общата площ на Натура 2000 мрежата е 7684 км220 (вж. Фигура 9)
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Стр. 217:
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/study_evaluation_to_support_fitness_check_of_nature_directi
ves__final.pdf
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Източник: Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation, 2016
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Фиг. 9. Карта на Натура 2000 мрежата в Словения
 Управление на Натура 2000 мрежата
След определянето на първите зони от екологичната мрежа в Словения, в периода
2005-2007 г., е разработен цялостен национален документ, озаглавен „Програма за
управление на Натура 2000“ за програмен период 2007-2013 г., който очертава
управлението на обектите и техните мерки за управление, които може да бъдат включени
в други планови документи, регулиращи използването на природните ресурси.
Разработването на документа също е силно централизирано и ориентирано отгоренадолу с приобщаване на заинтересованите страни.
Приетата концепция в Словения е управлението на обектите по Натура 2000 да се
осъществява чрез прилагането на мерки, които са заложени в планове за управление,
свързани с горското стопанство, лова и риболова. Плановете за управление се изготвят
от отговорните институции към Министерството на околната среда и пространственото
планиране и Министерството на земеделието, горското стопанство и храните и се
предоставят за консултации със заинтересованите страни.
По време на разработването на програмата за управление на Натура 2000 в
Словения са проведени множество работни срещи с участието на представители от лова,
горското стопанство, селското стопанство, рибарството, управлението на водите и
представителите на местната общност. Първата чернова на програмата за периода 2007–
2013 г. е представена на научноизследователски и образователни институции,
природозащитни организации и ръководители на защитени територии за промяна на
целите и мерките, а окончателният вариант на програмата е представен по време на два
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семинара пред местните власти, неправителствените организации и обществените
служби. Програмата е одобрена от правителството в края на 2007 г.
През 2012 г. започва разработването на програмата за Натура 2000 за програмния
период 2015-2020 г. В нея са включени целите за опазване за обектите по Натура 2000,
мерките за постигане на целите за опазване и отговорните институции за тяхното
изпълнение. Разработването на програмата е осъществено отдолу-нагоре, заради
изразеното недоволство на различни заинтересовани страни, най-вече собственици на
земи и гори за начина на участието им. Проведени са 77 семинара с изследователи и
експерти по растителни и животински видове. Първата чернова на програмата е
представена на 6 кръгли маси (публични срещи) в различни части на Словения.
Окончателният вариант на програмата е подложен на междуправителствена
консултация, проведена под формата на консултативни срещи с всички министерства и
техните публични органи, както и с търговската камара. След одобряването на
програмата в Словения са организирани осем семинара за бенефициенти.
 Финансиране на мрежата Натура 2000
След определянето на Натура 2000 мрежата и разработването на двете оперативни
програми, словенското правителство не е предвидило разходи за нейното внедряване,
поддръжка и управление, а разчита основно на финансовата подкрепа на ЕС. Тъй като
това решение не успява да постигне заложените цели за управление на мрежата, през
2016 г. с поправки в горския закон е създаден бюджетен фонд, т. нар. Фонд за горите,
който се финансира от приходите за гори и с него се цели да се финансира прилагането
на Натура 2000 мерки в частни гори. На по-късен етап осъществяването на мерките за
защита на Натура 2000 обектите се уреждат с договори за защита, които се сключват със
собственика на площи в зоните на Натура 2000.
4.6. Практики от Унгария по отношение участието на заинтересованите
страни в процесите на Натура 2000 мрежата
 Определяне на Натура 2000 мрежата
Определянето на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000 в Унгария
е извършвано през 2008 г., 2011 г. и 2012 г. Идентифицирани са общо 525 Натура 2000
зони, попадащи в Панонския биогеографски регион, обхващащи близо 2 милиона
хектара (вж. Фигура 10). Процесът е ръководен от Министерството на околната среда,
но е извършен с активното участие на неправителствените организации. Данните за
видовете и местообитанията са събирани основно в рамките на програма ФАР
„Подготовка на прилагането на Директивата за местообитанията в Унгария“, както и са
използвани съществуващите научни данни и ресурси от дирекциите на националните
паркове. Предложенията за защитени зони са разработени от всички дирекции на
националните паркове в Унгария. Всяка дирекция на национален парк е организирала
информационна кампания за идентифицираните зони от Натура 2000 мрежата в нейния
район, като за целта са били изработени информационни брошури за мрежата и е
осигурен свободен онлайн достъп за запознаване с документите и картния материал на
всяка една определена зона по паркове. Проведени са вечерни форуми след работно
време за популяризиране на мрежата сред местните общности. Неправителствените
организации са организирали пътуваща изложба, публикували са информационни
материали и са организирали медийни събития. Идентифицираните зони са съгласувани
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с Агенцията за опазване на природата към Министерството на околната среда и водите
и Консултативния съвет по Натура 2000, след което са били подложени на 90 дневни
консултации с широката общественост.

Фиг. 10. Карта на Натура 2000 мрежата в Унгария
 Управление на Натура 2000 в Унгария
Управлението на Натура 2000 мрежата в Унгария с постановление № 347/2006
(XII. 23.) на унгарското правителство е възложено на дирекциите на 10-те национални
парка в страната, които са структури към Министерството за развитието на селските
райони. Всеки национален парк е отговорен за управлението и опазването на защитените
зони в обхвата му. Защитените зони, които са частна собственост, се управляват чрез
договори със собствениците на имотите, в които попадат зоните. Тъй като в Унгария
изготвянето на планове за управление на обектите по Натура 2000 не е задължително, за
определените обекти от екологичната мрежа с цел превенция от деградация на
естествените типове местообитания или местообитания на видове, са предприети
доброволно незабавни мерки за опазването на зоните. Мерките са включени в
стандартните формуляри за данни по Натура 2000 на всяка зона, както и в плановете за
развитие на земеползването, горските планове, плановете за управление на водата; в
специфичните наредби за ползване на земята и други планови документи. Например
включването на мерките за управление на Натура 2000 мрежата в горските планове е
осъществено от специално създадена работна група във всяко едно горско стопанство,
която е преразгледала горския план и е въвела спецификите за Натура 2000 обекта.
Процесът е консултиран с природозащитния орган. След одобрението на плановете за
управление от компетентното министерство, те се подлагат на обсъждане с широката
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общественост. След провеждане на консултативния процес, документите с мерките за
всички идентифицирани Натура 2000 зони, се публикуват онлайн на следната интернетстраница: http://www.termeszetvedelem.hu/elfogadott-fenntartasi-tervek.
 Мониторинг
В Унгария е въведена система за мониторинг на биоразнообразието през 1996 г.,
която се контролира от Органа за опазване на природата към Министерството на
околната среда и водите. Мониторингът се извършва на национално (централно) и
териториално (местно) ниво съвместно с неправителствените организации. Голяма част
от данните се предоставят при поискване и от дирекциите на националните паркове.
През 2009 г. е създадена доброволна онлайн програма „Vadonleső (https://xn-vadonles-8sb.hu/) за наблюдение на природата и за събиране на данни на животински и
растителни видове, в която данните се въвеждат с участието на широката общественост.
Данните, въведени в програмата Vadonles, редовно се контролират от специалистите по
опазване на природата и се ползват за нуждите на докладването на страната пред ЕК.
 Финансиране
В Унгария финансирането на управлението на Натура 2000 мрежата се
осъществява освен чрез европейски програми - ОП „Околна среда и енергия“ и LIFE, но
и чрез компенсаторни плащания на собствениците, чийто имоти попадат в
териториалния обхват на екологичната мрежа. Въведени са:
- компенсаторни плащания за пасищата;
- за управление на горите в Натура 2000, като частните собственици на горите на
Натура 2000 имат право на плащания, компенсиращи задълженията, включени в
плановете за управление на горите в резултат на определянето на обекта;
- за поддържане на земеделски земи по Натура 2000;
- доброволни агроекологични схеми;
- оперативна програма за рибарство.
Въведените компенсаторни плащания в страната значително подобряват връзката
и сътрудничеството между отговорните организации за управлението на природните
ресурси в Унгария (дирекции на националните паркове) и местните заинтересовани
страни.
4.7. Практики от Франция по отношение участието на заинтересованите
страни в процесите на Натура 2000 мрежата
 Определяне на Натура 2000 мрежата
Първоначалното определяне на екологичната мрежа във Франция през 90-те
години на ХХ век е извършено от националното правителство без да е информирана
широката общественост, което предизвиква масово недоволство сред собствениците на
земи, заради опасения, че това ще повлияе на поминъка и ще ограничи дейностите им
(Sundseth, 2004). Това наложи пълно замразяване на процеса по определяне на зоните от
екологичната мрежа през 1996 г. В резултат на това с цел овладяване на конфликтите със
собствениците на имоти френското правителство реши през 2002 г. да започне сериозна
кампания за повишаване осведомеността и информацията за Натура 2000; приема мерки
за компенсиране собственици на земи и управители и създаде процедури за консултации
във всички обекти на Натура 2000, свързани с разработването на планове за управление.
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Процесът се контролира от специален комитет (COPIL) за всяка зона. Понастоящем е
прието идентифицираните нови зони на екологичната мрежа да се подлагат от
префектите на двумесечни консултации със заинтересованите страни, след което като се
отразят коментарите и становищата от обществеността, се изпращат на екологичното
министерство и/или на Министерството на отбраната за съгласуване. След това те се
подлагат на междуведомствена консултация. Одобрените зони на междуведомствено
ниво, се утвърждават с министерски указ, който се публикува в Официалния вестник на
Френската република и се съобщава на Европейската комисия. Понастоящем френската
екологична мрежа обхваща 1 766 обекта, от които 212 са морски зони, 402 са специалните
зони за защита на птиците, а 1374 специални зони за опазване на местообитанията. (вж.
Фигура 11)

Фиг. 11. Карта на Натура 2000 мрежата във Франция
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 Управление на Натура 2000 във Франция
Управлението на обектите на Натура 2000 във Франция се основава на широкото
участие на заинтересованите страни. По този начин се неутрализира евентуална
съпротива на местните срещу Натура 2000. Управлението на мрежата се ръководи от
специално създаден за всяка защитена зона управителен комитет (Copil), включващ
представители от публичния сектор, регионалните власти, обществени и търговски
асоциации, природозащитни организации, организации на ползвателите на земи и др. За
морските обекти от екологичната мрежа е отговорна Агенцията за защитени морски
територии. Съгласно френския кодекс за околната среда за всеки сухоземен обект на
Натура 2000 ръководният комитет заедно с местните заинтересовани страни разработват
„документ на целите“ (DOCOB). Един от най-успешните методи за въвличане на
обществеността за разработването на документа в някои части на Франция е диалогът
чрез съгласуване между различните заинтересовани страни, както институционални,
така и местни с цел обсъждане и предлагане на конструктивни решения, касаещи
управлението на конкретния обект. Постигането на съгласувателен диалог се
осъществява само при наличие на ефективна и постоянна комуникация със
заинтересованите страни. Установени са два вида комуникация:
 вътрешна комуникация, при която заинтересованите страни участват активно в
изготвянето на Плана за управление на Натура 2000, чрез специални съгласувания. Целта
на този вид комуникация е да се гарантира, че съдържанието на Плана за управление е
разбрано, прието и подкрепено от местните общности.
 външна комуникация, която е насочена към по-широка аудитория, включваща
представители на институции, териториални ръководители и експерти. Целта е да се
насърчи участието на по-широка аудитория в процеса на съгласуване и да повлияе на
отношението на участниците към управлението на Натура 2000 обекта.
Прилагайки „документа за целите”, управлението на всеки обект може да бъде
възложено на земеделски производители, лесовъди, ловци, рибари, собственици на земи,
асоциации, потребители и експерти доброволно или договорно чрез подписване на пет
годишни договори и Харти Натура 2000. Хартите Натура 2000 се изготвят за всеки обект
и съдържат ангажименти за управлението на териториите, които са в съответствие с
насоките и мерките, определени в документа за целите, относно опазването им. В случай
на неизпълнение на поетите ангажименти от страна на бенефициентите държавната
помощ се възстановява съгласно изискванията на френското законодателство.
Отговорните органи на национално ниво за управлението на Натура 2000 мрежата
са Министерството на екологията, устойчивото развитие и енергетиката (MEDDE), което
прилага националната политика за Натура 2000, Националният природонаучен музей,
който осгурява експертна и научна подкрепа за определянето и докладването на мрежата
пред ЕК. На регионално ниво за сухоземните Натура 2000 зони отговорят регионалните
дирекции по околна среда и регионалните научни съвети за природно наследство, докато
за морските: е морският префект. За всяка защитена зона са идентифицирани мерки за
управление, като са отчетени икономическите, социалните и културните изисквания,
както и регионалните и местните особености. Те не водят до забрана на човешките
дейности, тъй като не оказват съществено влияние върху поддържането или
възстановяването на природни местообитания и видове.
 Докладване:
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Френското министерство на екологията заедно с Националния природонаучен
музей оценяват състоянието на видовете в дивата природа по член 17 от Директивата за
местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците. За нуждите на докладването
Националният природонаучен музей осъществява научна експертиза, определя методи
на проучване и валидира резултатите.
 Финансиране
Управлението на Натура 2000 мрежата се финансира от държавния бюджет. То
може да бъде под формата на инвестиционни субсидии, компенсации или годишни
плащания на хектар.
4.8. Практики от Испания по отношение участието на заинтересованите
страни в процесите на Натура 2000 мрежата
 Определяне на Натура 2000 мрежата
В началото процесът по определяне на екологичната мрежа в Испания е бил
възпрепятстван заради забавянето на транспонирането на директивата за
местообитанията в националното законодателство и липсата на информация,
предоставена на местните жители за целите на Натура 2000. За да отговори на
изискванията на ЕС за обявяване на защитени зони от екологичната мрежа Испания
започва да работи с гражданите, като ги включва в процеса по определянето на мрежата.
Определянето на мрежата е извършено на регионално ниво, а не централно ниво, при
липса на координация между регионите. Затова начините на определяне в различните
региони на страната са различни, но всеки регион е отговарял за съставянето на списък
на зоните в неговия обхват за включване в мрежата. Например, в някои части на Испания
информирането на обществеността за Натура 2000 е чрез провеждане на беседи със
заинтересованите общности. По този начин се акцентира на значението на опазването на
биоразнообразието в Испания. Беседите се осъществяват чрез комуникационни срещи,
обществени обсъждания, посещения до идентифицираните Натура 2000 обекти,
осигуряване на публично информационни материали и др. По време на беседите
участниците формират и обменят своите идеи за по-доброто управление на обектите от
екологичната мрежа. В други провинции участието на гражданите в Натура 2000
процесите е регламентирано със специални Наредби за участието на гражданите в
общинското управление.21
Понастоящем мрежата в Испания обхваща над 15 милиона хектара, което
представлява над 27% от нейната площ (вж. Фигура 12).

21

http://aragonparticipa.aragon.es/reglamentos-de-participacion-ciudadana
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Фиг. 12. Карта на Натура 2000 мрежата в Испания
 Управление на Натура 2000
За обектите на Натура 2000 мрежата в Испания са отговорни регионалните
структури на Министерството на околната среда. Те управляват мрежата по начин, който
способства опазването на обектите в Натура 2000, въпреки че липсва централна
координация между регионите.
Използваният инструментариум за управление на мрежата са плановете за
управление. Те се разработват със съдействието на специализирани консултанти, научни
експерти, заинтересовани страни, НПО и други. Преди тяхното разработване всяка
провинция провежда предварително обществено допитване до заинтересованите страни
чрез специален уеб портал на компетентната администрация, ръководеща процеса,
където гражданите могат да изразят мнението си. По време на самото разработване на
плановете за управление се провеждат регулярни информационни срещи с местните
общности с цел представяне на проекта на обсъждания документ, както и графикът и
методологията на процеса на участие на гражданите. Готовите планове за управление се
подлагат на консултации пред широката общественост. Постъпилите коментари и
предложения се вземат предвид при окончателното оформяне на документа. След като
бъдат утвърдени плановете за управление се публикуват в официални списания.
Отговорните за изпълнението на плановете за управление са органите по околна среда.
 Финансиране
Освен европейско финансиране, Испания е въвела законови механизми за
иновативно финансиране на дейности, опазващи биоразнообразието. Например Caixa
Bank е задължена да отделя 10% от печалбата си за финансиране на инвестиции с ползи
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за обществеността, също така е създаден специален фонд за природно наследство и
биоразнообразие, който е отговорен за финансирането на плановете и инструментите за
управление на Натура 2000 в Испания.
5. Резултати от проведеното анкетно проучване
Участието на обществеността в изпълнението на различни политики е основен
приоритет на Европейския съюз и поради това националните политики на странитечленки насочват своите усилия към интегриране на заинтересованите страни във
вземането на различни решения, в това число и в областта на Натура 2000.
Освен документалния анализ за възприетите от страните-членки на ЕС пракитики
на въвличане на заинтересованите страни – граждани, НПО и бизнес, в процесите по
формулиране, изпълнение и мониторинг на национални политики за управлението на
Натура 2000 мрежата, допълнително е проведено анкетно проучване. За целта на
анкетното проучване е съставен въпросник, който включва 9 затворени въпроса, касаещи
участието на заинтересованите страни в процесите по Натура 2000 мрежата: създаване,
управление, финансиране, докладване, мониторинг и изработване и приемане на планове
за управление на защитените зони (вж. Приложение № 1).
Емпиричните данни от проведеното анкетно проучване са събрани за 7 страничленки на ЕС (Литва, Финландия, Холандия, Унгария, Франция, Чехия и Германия.
Проучването е извършено през периода февруари 2019 г. – май 2019 г.
По отношение на участието на заинтересованите страни в определянето както на
Натура 2000 зоните като цяло, така и на отделни такива в тези страни данните разкриват,
че в преобладаващата част от тях, освен неправителствени организации в процеса на
определяне, са въвлечени представители на бизнеса и граждани. От отговорите на
респондентите следва да се отбележи, че в три от страните не всички групи
заинтересовани страни са ангажирани – Германия, Франция и Унгария. Докато във
Франция участието на гражданите е ограничено, в Германия – това на бизнеса, а в
Унгария само НПО са включени в процеса.
По-активно участие на заинтересованите страни се наблюдава във фазата на
управление на Натура 2000 зоните. Единствено в Литва гражданите не участват в
управлението на Натура 2000 зоните, а бизнеса – в Германия.
На въпроса дали заинтересованите страни получават финансови средства за
управление или внедряване на консервационни практики за Натура зоните,
респондентите отговарят утвърдително. Въпреки това анкетираните от Литва, Холандия
и Унгария считат, че финансирането на гражданите, а в Германия – това на бизнеса, не
е възприета практика.
По отношение на мониторирането и докладването на мерките, които са
предприети за опазване на видовете и местообитанията, бизнесът в не всички страни е
ангажиран. Така например в Литва, Унгария и Германия такава практика не е налице.
Същото важи и за гражданите в тези процеси за унгарските защитени зони.
Докато във всички страни неправителствените организации като заинтересована
страна участват в разработването и приемането на планове за управление на Натура 2000
зоните, участието на останалите – гражданите (Литва, Холандия, Унгария и Франция ) и
бизнеса (Холандия, Унгария и Германия) е слабо застъпено.
От резултатите от проведеното анкетно проучване следва да се отбележи, че найвисока е ангажираността на заинтересованите страни във Финладния – независимо от
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направлението – определяне, управление, финансиране, докладване и мониторниг на
Натура 2000 зоните. Това провокира интереса към по-обстойно проучване на
формулираните на национално и местно равнище политики, касаещи Натура 2000 и на
възприетите практики в страната.
Като основен извод от проведеното анкетно проучване следва да се отбележи, че
степента на ангажираност на заинтересованите страни е най-висока в управлението на
Натура зоните в тези държави, което е в унисон с резултатите от предшестващия анализ.
Преобладаваща част от разкритите добри практики се отнасят до управлението на Натура
2000 зоните, причина за което може да е осъзнаването на необходимостта от
интегрирането на всички заинтересовани в тези процеси.
6. Добри практики по отношение участието на обществеността в процесите
по Натура 2000
Като резултат от проведеното проучване може да се направи следното обобщение
на добрите практики за участието на заинтересованите общности:
1. Определяне
След присъединяването си към Европейския съюз всяка страна-членка поема
ангажимента да определи защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, които да
съхранят биоразнообразието, което притежават. На база проучената информация за всяка
една страна, обект на изследването, се установява, че определянето на зоните в първите
години след присъединяването им към Европейския съюз е силно централизиран процес,
в който основна роля има екологичното министерство. Въпреки това в някои от страните
широката общественост – неправителствени организации, местна власт и граждани, е
включена още по време на първата фаза на определяне. Така например холандското
екологично министерство по време на определяне на Натура 2000 зоните инициира
публични изслушвания, срещи в различни части на страната, работни срещи с еколози,
НПО и други заинтересовани страни, ръководени от професионални фасилитатори. В
онези страни, в които процесът е централизиран без включването на широката
общественост, се наблюдава остро обществено недоволство и води до забавяне на
определянето на мрежата (например: Финландия и Франция). В резултат на това, с цел
повишаване на обществената осведоменост, са предприети мерки, с които се гарантира
участието на обществеността, като: създаване на специални работни групи за определяне
на Натура 2000 мрежата, включваща освен представители на министерствата, но и много
неправителствени организации, общини, научни институти и др., провеждане на
задължителни консултации със заинтересованата общност, неофициални дискусии на
местно ниво и други.
Добри практики за осигуряване на прозрачност във фазата на определяне, които
са установени в изследваните страни, са: предоставяне на информация за екологичната
мрежа чрез електронни бюлетини, списания, флаери, вестници и създадени специално за
целта уеб страници.
Времетраенето на консултативния процес е важен фактор, който предпоставя
обществеността да вземе своето участие в определянето на мрежата. В проучените
страни времетраенето на консултативния процес при определянето на защитените зони
е различен – от шест дни (Словения), които са крайно недостатъчни, до деветдесет дни
(Унгария).
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2. Управление
Съгласно чл. 6 на Директивата за местообитанията Натура 2000 мрежата, за да
бъде опазена, трябва страните-членки на ЕС да осигурят нейното дългосрочно
управление и устойчива защита.
Управлението на екологичната мрежа в различните страни е различно и
обикновено включва широк спектър от механизми за осигуряване участието на
заинтересованите страни в процеса. Например в някои страни е възприето управлението
„отдолу-нагоре“ (Италия, Холандия, Франция, Испания). В тези страни в процеса на
управление на мрежата активно участват местните заинтересовани страни. Страните, при
които подходът на управление е „отгоре-надолу“, са: Чехия, Финландия, Словения и
Унгария. При тях процесът на управление има йерархичен вид и се ръководи от
министерството или неговите подструктури. Участието на заинтересованите страни във
вземането на решения често е ограничено.
Отговорните органи на управление също са различни в отделните страни. Освен
екологичното министерство и неговите структури, в управлението могат да участват и
органите на местната власт, като например в Италия и Франция.
Управлението на екологичната мрежа Натура 2000 се осъществява чрез различни
инструменти – планове за управление, мерки за управление, насоки за управление.
Повечето държави разработват планове за управление. Те могат да бъдат национални
планове, регионални планове или интегрирани в секторни политики. Те се разработват
по време на процеса на определяне на Натура 2000 зоните, с изключение на Чешката
република, където по закон се изисква планът за управление да е разработен, преди
определянето на зоните.
Въпреки че плановете за управление са ефективен инструмент, в някои страни
тяхното разработване няма задължителен характер и е възприето на национално ниво да
се разработват насоки за управление на Натура 2000 мрежата или да се интегрират
необходимите мерки за управление на мрежата в секторното законодателство. Така
например в Италия освен политиките за управление на регионално ниво, на ниво
провинция, на общинско ниво или на ниво воден басейн е разработено общо национално
ръководство за управление на Натура 2000 мрежата в страната. То включва процедури
за управление на мрежата, роли и отговорности в процеса по управление, рамката и
мерките на управление на отделните зони в Италия. В Словения се прилагат мерки за
управление в секторните закони. Мерките също може да бъдат прилагани чрез договор
с частни собственици на имоти, в чийто обхват се намира Натура 2000 мрежата. Такива
примери са Чехия, Франция, Холандия и Унгария, където с договори се урежда както
управлението на Натура 2000 обекта чрез конкретни мерки за опазване на видовете и
местообитанията, така и компенсирането на собствениците на имотите.
Плановете за управление могат да бъдат разписани на национално ниво. В тях се
съдържат само някои редки видове или местообитания, какъвто е случаят в Чешката
република. Във Финландия се изготвят генерални планове за управление, които
отговарят за цялостната координация на регионалната работа по обектите Натура 2000.
В някои страни отговорната институция за разработването на плановете за
управление се определя от вида на собствеността на зоните, т.е. в райони, които са
собственост на държавата, плановете за управление се определят от държавата, докато
ако собствеността е различна от държавната, се разработват на ниво провинция
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(Холандия). Освен по вид собственост, видът на зоните също определя отговорната
организация за разработването на плана за управление – басейнова дирекция,
национален парк, горско стопанство и др. В някои планове за управление се определят
отговорностите и ролите по управлението на всеки участник.
В разработването на плановете за управление освен управленски институции,
участват и консултанти и НПОта. В изследваните страни преди одобряването на
плановете за управление от регионалните и националните власти е установена добра
практика да се провеждат регулярно процедури за обществено допитване до
заинтересованите страни. След като веднъж се одобрят плановете за управление, те се
публикуват на интернет-страниците на компетентните органи, отговорни за тяхното
управление.
3. Финансиране
Тъй като Натура 2000 мрежата обхваща територии с различна собственост,
успешното ѝ управление се постига чрез осигуряване на достатъчно финансови средства.
Основните източници на финансиране на мрежата са европейските структурни и
инвестиционни фондове (ESIF), които включват Европейския фонд за селско стопанство
за развитие на селските райони, Европейският фонд за регионално развитие,
Европейският социален фонд, Кохезионен фонд и Европейски фонд за морско дело и
рибарство. Чрез тези фондове в някои страни-членки са въведени компенсаторни
плащания на собствениците на имоти (Унгария, Холандия, Франция, Испания, Италия).
Компенсаторните плащания могат да бъдат за паша, за управление на горите в Натура
2000 или за поддържане на земеделски земи по Натура 2000;
В някои от страните, обект на изследването финансирането произлиза от
национални източници (Холандия, Словения, Франция).
4. Мониторинг
За ефективното управление на мрежата се изисква страните-членки на ЕС да
провеждат регулярен мониторинг. В проучените страни мониторингът се осъществява
съвместно или по отделно от различни заинтересовани страни – министерства, негови
подструктури, научни институти, неправителствени организации, частни компании и
доброволци. Така например в Унгария участието на доброволците в мониторинга се
осъществява в рамките на създадената доброволна онлайн програма Vadonleső
(https://xn--vadonles-8sb.hu/) за наблюдение на природата и за събиране на данни на
животински и растителни видове.
Данните от мониторинга обикновено са публични, като се качват онлайн на
специално създадени за целта интернет-страници със свободен достъп.
Заключение
През последните години се наблюдава засилен обществен интерес към въпросите,
свързани с опазването на околната среда и биоразнообразието. Това налага
необходимостта от създаване на механизми, чрез които обществеността да участва
активно в управлението на природните ресурси и предприемане на мерки за активно
сътрудничество на заинтересованите страни в процеса на прилагане на мерките по
Натура 2000. По този начин се гарантира засилването на доверието на гражданите към
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публичните институции, отговорни за опазването на природата и намаляването на
конфликтите между различни групи по интереси.
С извършения анализ в настоящия доклад ясно се очертават практиките на
страните-членки на ЕС на въвличане на заинтересованите страни в процесите по Натура
2000. В резултат на анализа може да се заключи, че успешното управление на Натура
2000 мрежата се постига с обществена ангажираност, с висока информираност на
заинтересованите страни и мероприятия, които да преодолеят възможните конфликти
между тях, произтичащи от липса на знания и капацитет. С оглед подобряване на
гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на
управлението на Натура 2000 в България изведените добри практики от това проучване
следва да бъдат приложени.
Тъй като голяма част от обектите в Натура 2000 в България са територии с частна
собтсвеност, осигуряването на пряко обществено участие в управлението на
екологичната мрежа е от съществено значение за успешността ѝ и правилното ѝ
функциониране. Пренебрегване въвличането на обществеността може да породи остро
недоволство на заинтересованите страни и разнородни конфликти между тях. Освен това
неосведомеността на населението в България за целите на екологичната мрежа е една от
причините за омаловажаване значението на политиките за управление на Натура 2000 и
резистеността им към участие в представените по-горе процеси. За разрешаването на
този проблем трябва да се отбележи, че не може да се подходи реактивно, а е въпрос на
проактивна стратегия.
За снижаване на риска от възникването на противоречия между заинтересованите
страни в процесите на Натура 2000 и за повишаване на доверието към институциите,
отговорни за Натура 2000 мрежата, е необходимо да се подобри комуникацията между
институциите, целевите групи, т.е. собственици на земи и гори, мениджърите,
потребителите и другите заинтересовани страни чрез осигуряването на възможности за
провеждането на конструктивен диалог. В това отношение мероприятията, които може
да бъдат взаимствани от чуждестранната практика, са: провеждане на консултации и
публични обсъждания със заинтересованата общност както по време на определянето на
Натура 2000 зоните, така и по време на разработването на планове за управление;
своевременно уведомяване на заинтересованите страни за предстоящото провеждане,
респективно вече проведени консултации/публичини обсъждания посредством
използването на разнообразни канали за комуникация (медии, Интернет и др.).
За да се осигури обхващането на всички заинтересовани страни в процесите на
Натура 2000 мрежата от решаващо значение е тяхното идентифициране, определяне на
техните интереси и потребности. Добър подход, посредством който може да се
определят заинтересованите страни, които да участват в даден процес, даването на
отговор на следните въпроси:
 Кой ползва ресурсите и по какъв начин?
 Кой има полза и кой не?
 Кой иска да се възползва, но не е в състояние да го направи?
 Кой ще бъде засегнат от промяна в управлението?22
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На база наблюдения, интервюта, неформални дискусии, научни и популярни
източници на информация може да се намери отговор на тези въпроси. Списъкът с
идентифицираните участници може да включва: представители на бизнеса;
професионални асоциации и браншови организации; неправителствени организации;
местни общности; граждански сдружения и други. От решаващо значение за дискусиите
е участието на представители на академичната общност, чиято компетентна намеса
(напр. чрез осигуряването на обектвни данни и факти) би спомогнала вземането на
адекватни и целесъобразни решения за управление Натура 2000 зоните. След като всички
заинтересовани страни се установят, се групират по интереси, които се приоритизират
според тяхното значение. По този начин се създава основа за по-добър диалог и
предприемане на действия.
Както по-горе се спомена, изключително важно за участието на обществеността в
даден процес е навременното споделяне на информация и осведомяване на всички
заинтересовани страни чрез подходящ начин на комуникация.
Организирането на ефективни обществени консултации изисква стабилна
организация на процеса и сътрудничество на различни политически нива, както и
намиране на достатъчно персонал и бюджет и използване на ефективни средства за
комуникация. Освен това, начинът на провеждане на консултации също е важен за
участието на гражданите. Висококвалифицираното модериране на консултативните
процеси е гарант за успешността на процеса предвид вероятността от наличие на
конфликти по време на консултациите, например между природозащитници и
потребители на ресурси. Затова е необходимо фасилитаторите да са безпристрастни,
отворени към множество мнения, да са способни да поддържат положителна динамика
на групата, да се справят с доминиращи или обидни хора, да насърчават участниците да
поставят под съмнение предположенията и да преоценяват позициите и да извлекат
максимална полза от сдържаните лица.23.
Други добри практики, които може да бъдат приложени у нас, са:
 регулярен мониторинг на изпълнението на заложените в плановете за управление
мероприятия;
 делегиране на правомощия на НПО сектора за внедряване на екологичната мрежа,
което ще допринесе за ускоряване внедряването на Натура 2000;
 привличане на доброволци и експерти от неправителствените организации за
мониторинг на Натура 2000 обекти.
Успешен механизъм за преодоляване на конфликти и неразбиране от страна на
местните общности за същността на Натура 2000 са и компенсаторните плащания и
финансовите стимули за изпълнение на мерките, гарантиращи опазването на защитени
зони. В ЕС все още няма специален фонд за финансиране на Натура 2000 мрежата, а
средствата за биоразнообразие в България, заделяни от държавния бюджет и от Европа
са крайно недостатъчни, е наложително създаването на национално ниво система за
съфинансирането ѝ.
От друга страна за насърчаване на включването на обществото в опазването на
природата се изисква по-широко представяне на обхвата на дейности, които могат да
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бъдат изпълнявани в Натура 2000 зоните, включително икономически интереси,
свободно време, идентичност на мястото и други обществени дейности24.
Мрежата Натура 2000 е изключително амбициозна инициатива, за която всяка
страна-член на ЕС трябва да допринесе за нейното опазване. Липсата на комуникация с
местното население, липсата на специални инструменти за финансиране и оскъдния
напредък, постигнат по отношение на планирането и управлението на мрежата, са
сериозни заплахи за бъдещето ѝ. Вземането на адекватни и навременни мерки е
належащо, за да се гарантира нейното бъдеще.
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Приложение № 1

Анкетна карта

Проучването е във връзка с проект „Повишаване на гражданското участие в
управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени
зони“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро
управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
приоритетна ос № 2, процедура BG05SFOP001-2.009, който Асоциация на парковете в
България изпълнява. Основната цел на проекта да повиши информираността на
заинтересованите общности относно Натура 2000 мрежата, както и да усъвършенства
нормативната база, касаеща включването на гражданите, НПО и бизнеса в процесите на
управление и като цяло до подобряване на управлението на мрежата.
За да допринесем за подобряване процесите на включване на заинтересованите
общности в процесите на управление и да подобрим управлението на мрежата Натура
2000 в България бихме били много благодарни да ни предоставите източник с добри
практики от Вашата страна по управление, финансиране, докладване, мониторинг и
планове за управление на защитените зони от Натура 2000 мрежата, но ако нямате, ще
бъдем благодарни да да получим обратна връзка за ситуацията във вашата страна. За
тази цел изложихме няколко общи въпроси, на които бихме желали да получим
информация в срок до 10.04.2019. Ще Ви отнеме 5 минути:
За всякакви въпроси, свързани с въпросника, моля не се колебайте да се
свържете със Зорница Стратиева от Асоциация на парковете в България
zoristata.stratieva@gmail.com Телефон: +359 884 073 761
Благодаря Ви предварително за ценната подкрепа.
1.От коя страна- членка на ЕС сте?
2.Бяха ли включени заинтересовани общности при създаването на мрежата
Натура 2000?
a. бизнес (да/не)
b.граждани (да/не)
c. НПО (да/не)
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3.Заинтересованите общности участват ли в създаването на отделните защитени
зони във Вашата страна?
a. Бизнес (да/не)
b.граждани (да/не)
c. НПО (да/не)
4.Участват ли заинтересовани общности в управлението на Натура 2000 мрежата
във Вашата страна?
a. Бизнес (да/не)
b.граждани (да/не)
c. НПО (да/не)
5.Дали заинтересованите страни получават средства за управлението на Натура
2000 мрежата или дейности в нея?
a. Бизнес (да/не)
b.граждани (да/не)
c. НПО (да/не)
6. Участват ли заинтересованите страни (бизнес, НПО и граждани) от Вашата
страна в докладване състоянието на видове и местообитания пред ЕС?
a. Бизнес (да/не)
b.граждани (да/не)
c. НПО (да/не)
7.Участват ли заинтересованите страни (бизнес, НПО и граждани) от Вашата
страна в мониторинга на Натура 2000 мрежата във Вашата страна?
a. Бизнес (да/не)
b.граждани (да/не)
c. НПО (да/не)
8.Участват ли заинтересованите страни (бизнес, НПО и граждани) от Вашата
страна в изработването и приемането на Плановете за управление на защитени зони от
Натура 2000 мрежата във Вашата страна?
a. Бизнес (да/не)
b.граждани (да/не)
c. НПО (да/не)
9.Ако имате текуща процедура във Вашата страна по изработване на план за
управление на защитена зона от Натура 2000 мрежата, моля представете линк:
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