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1. Анотация на Общия устройствен план на Община Кайнарджа; 

Община Кайнарджа е разположена в североизточна България, в границите на 
област Силистра, като заема нейната най-източна част. Тя е една от 7-те общини 
на област Силистра и е 5-та категория (ЕКАТТЕ – SLS15) по категоризацията на 
общините в Република България, съгласно заповед № РД-02-14-2021/14.08.2011 
година на Министъра на регионалното развитие. На изток граничи с община 
Крушари (област Добрич), на юг с община Тервел (област Добрич), на запад с 
община Алфатар, на северозапад с община Силистра и на север с Република 
Румъния, което е държавна граница с дължина 27,274 км. 

Структурата на селищната мрежа на общината включва 15 населени места – 15 
села. Най-голямо е землището на с. Кайнарджа (44 929,006 дка), а най-малко това 
на с. Давидово (8 939,477 дка). Независимо от тези различия, средната площ на 
землищата в община Кайнарджа е 22 800 дка е по-голяма от средната за страната 
(~ 20 000 дка), което потвърждава, че общината разполага със значителен 
териториален ресурс. Средната й гъстота от 4,39 селища на 100 кв.км е по-малка 
от средната гъстота за страната (4,8).   

Територията на общината попада в морфографско отношение в източната 
Дунавска равнина, по специално в Провадийско-Лудогорско-добруджанската 
платовидна подобласт. Местоположението на общината в Добружанското плато 
обуславя равнинно вълнообразно пресечен релеф. Средно надморско равнище 
варира от 50 – 300 м (средно около 170м). Територията на общината се пресича от 
две “сухоречия” – дерета Канагьол Табан и Суха река, които в миналото са били 
дъно на реки, района около тях се характеризира със стръмни и полегати 
хълмове. Интересни са участъците край селата Стрелково и Войново, които на 
места са типични каньони. Територията е силно разчленена и наклонена на север. 
В тази посока е насочена и долинната мрежа на множеството от сухи дерета. По 
своите морфоложки характеристики територията на общината е продължение на 
източните степи и има нахълмена повърхност. Релефът е от типа нискохълмист, 
представляващ обширна равнина, набраздена от суходолия и е благоприятен за 
развитието на селското стопанство и техническата инфраструктура. Средната 
надморска височина е между 50-99 м за общинския център - с.Кайнарджа. Същото 
важи и за селата Давидово, Каменци и Зарник, докато останалите са с надморска 
височина от 100м до 200 м. 

Според климатичното райониране на Република България територията на 
община Кайнарджа спада към европейско континенталната климатична област, 
подобласт умерено континентална, район севернодобруджански. Като 
микрорайон с добре изразен континентален климат – студена зима и горещо лято, 
обаче съществено влияние върху особеностите на климатът му оказва басейна на 
р.Дунав, отстоящ на 20 –30 км. Почвите се характеризират с голямо разнообразие, 
като преобладаващ почвен тип в общината е излужения чернозем, като е застъпен 
в трите си разновидности –слаб, средно и силно излужен. 

Балансът на територията на общината е даден в следната таблица: 
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Понастоящем устройствени планове (с различна степен на актуалност), 
съществуват само за териториите на населените места, и то – не на всички. През 
1978 г. в ЗПО-Варна е разработен проект за териториалноустройствен план на 
селищна система Кайнарджа, с който е осъществен принос в посока регулиране на 
устройствените процеси върху цялата територия. Този план е влязъл в сила, но 
включените в него анализи и предвижвания са с перспективен период до 1990 
година. Настъпилите обществено политически, икономически и не на последно 
място смяна на собствеността на земята го правят.  

Така описаното състояние на устройствената планова основа в общината 
понастоящем лишава органите на местното самоуправление и местната 
администрация от съвременен инструментариум за управление на обективните 
процеси и провеждане на устройствена политика, основана на цялостна стратегия 
за устойчиво развитие, за опазване на ресурсите, за извеждане на приоритетите 
при съчетаване на публичния и частните интереси. 
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За осигуряване плановата основа на управлението в описания контекст, Законът 
за устройство на територията регламентира изработването на общ устройствен 
план на община (ОУПО). Този вид планове обхващат населените места в общината 
и техните землища. Предназначението им е дефинирано по-подробно в чл. 106 от 
закона, а прогнозният период – 15-20 години. 

Цели на Общия устройствен план на Община Кайнарджа: 

Главна цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална 
планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в 
съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със 
специфичните за община Кайнарджа географски, природни, исторически, 
ландшафтни и други ресурси. 

Цели - Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между 
екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при 
рационално използване на природните ресурси, постигането на главната цел се 
предпоставя от изпълнението на следните цели: 

• Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната 
урбанизация на територията на общината в граници, които да не накърняват 
целостта и стабилността на природната й среда; 

• Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на 
стратегическите документи по ЗРР - регионален план за развитие на Северен 
централен район за планиране, които образуват ниво 2, не представляват 
административно-териториални единици и са с териториален обхват, областната 
стратегия и Общинския план за развитие 2011-2015, както и на други общински, 
регионални и национални програми, планове и проекти. Извеждане на 
устройствени проблеми, произтичащи от ОУПО, които да бъдат включени в 
ежегодните програми за прилагане на ОПР; 

• Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и 
техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите 
обитавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и 
стандарти, при търсене на максимален ефект при инвестирането и запазване на 
характерни качества и уникалност на териториите; 

• Планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ 
съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на 
природното и културно наследство на общината, с оглед устойчивост и взаимно 
стимулиране при развитието на всички системи.  

Задачи на плана - Основните задачи на плана могат да бъдат определени, както 
следва:  

• Определяне на общата структура на територията и преобладаващото 
предназначение на съставните и структурните й части; 

• Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по 
предходната точка, при съблюдаване на режимите, установени със специални 
закони; 

• Усъвършенстване на  мрежата на социалната инфраструктура; 
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• Обосноваване развитието на комуникационно-транспортната 
инфраструктура на общината и определяне съответстващото му 
усъвършенстване на транспортните мрежи. 

• Обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определяне 
разположението на мрежите и съоръженията им на територията на общината, 
както и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни 
мрежи, съоръжения и обекти от регионално и национално значение; 

• Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на 
предвидими природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни 
мерки и начини на устройство и защита; 

• Регулиране на взаимодействието между устройството на територията на 
общината и природната й среда, с оглед нейното опазване. Регламентиране на 
допустимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси, с оглед 
опазването им; 

• Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на 
културно-историческото наследство и природните забележителности; 

• Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на 
последователност на реализирането им във времето. 

 

За разработване на Общия устройствен план на Община Кайнарджа се произлиза 
от баланса на територията по начин на трайно ползване на имотите, като 
площите на различните землища са показани по-долу 

БАЛАНС-ЗЕМЛИЩА НА НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА 

общо дка общо в % 

Войново 20 637,960 6,55 

Голеш 39 415,191 12,51 

Господиново 15 042,255 4,78 

Давидово 8 939,477 2,84 

Добруджанка 18 705,570 5,94 

Зарник 10 392,372 3,30 

Кайнарджа 44 929,006 14,27 

Каменци 22 711,787 7,21 

Краново  35 767,155 11,36 

Полковник Чолаково 10 744,094 3,41 

Попрусаново 17 183,010 5,45 

Посев 13 125,513 4,17 

Светослав 19 003,033 6,03 

Средище 19 092,343 6,06 
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БАЛАНС-ЗЕМЛИЩА НА НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА 

общо дка общо в % 

Стрелково 19 261,579 6,12 

Община Кайнарджа 314 950,345 100,00 

 

Баланс на вида на територията по предназначение в общината като цяло и по 
землища на населените места в община Кайнарджа е показан в следващата 
таблица: 

Вид на 
територията по 
предназначение 

Селско 
стопанство 
в дка 

Горско 
стопанство 
в дка 

Населени 
места в дка 

Водни 
площи в 
дка 

Транспорт 
в дка 

Общо в дка 

Войново 17 110,514 2 734,396 630,526 52,445 110,079 20 637,960 

Голеш 31 245,433 7 202,562 887,666 0,935 78,595 39 415,191 

Господиново 11 354,009 2 976,079 593,867 74,006 44,294 15 042,255 

Давидово 5 467,888 3 194,779 230,952 0,000 45,858 8 939,477 

Добруджанка 13 333,534 4 782,017 538,614 0,946 50,459 18 705,570 

Зарник 8 172,996 1 685,200 497,710 0,000 36,466 10 392,372 

Кайнарджа 40 023,950 2 965,941 1 818,359 2,412 118,344 44 929,006 

Каменци 13 337,903 8 987,971 249,970 3,296 132,647 22 711,787 

Краново  28 271,337 6 519,676 869,508 12,686 93,948 35 767,155 

Полковник 
Чолаково 

9 345,769 944,29 427,225 1,342 25,468 10 744,094 

Попрусаново 6 717,080 10 030,554 400,441 0,000 34,935 17 183,010 

Посев 9 454,952 3 288,811 298,612 0,803 82,335 13 125,513 

Светослав 18 000,406 169,668 796,509 2,207 34,243 19 003,033 

Средище 14 891,206 3078,96 1042,288 1,366 78,523 19 092,343 

Войново 

Голеш 

Господиново 

Давидово 

Добруджанка 

Зарник 

Кайнарджа 

Каменци 

Краново 

Полковник Чолаково 

Попрусаново 
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Вид на 
територията по 
предназначение 

Селско 
стопанство 
в дка 

Горско 
стопанство 
в дка 

Населени 
места в дка 

Водни 
площи в 
дка 

Транспорт 
в дка 

Общо в дка 

Стрелково 12 848,999 5589,432 713,131 0,000 110,017 19 261,579 

Община 
Кайнарджа 

239575,97
6 

64 150,336 9 995,378 152,444 1 076,211 314950,34
5 

 

 

 

Балансът на вида на територията по предназначение в общината като цяло е 
представен в следващата таблица: 

Вид на територията по 
предназначение 

Брой имоти Площ в дка Площ % 

за нуждите на селското 
стопанство 

19 167 239 575,976 76,07 

за нуждите на горското 
стопанство 

171 64 150,336 20,37 

Населени места 28 9 995,378 3,17 

За водни течения и водни 
площи 

22 152,444 0,05 

за нуждите на транспорта 41 1 076,211 0,34 

общо 19429 314 950,345 100,00 
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Земеделските земи заемат основната част от общинската територия – 76,07 %, 
което отразява преобладаващо земеделския й характер (средната стойност за 
страната е 58,7 %). С най-голям дял от общата площ са терените за селско 
стопанство в землищата на селата Кайнарджа, Голеш, Краново, Светослав и 
Войново (между 17 х.дка до 40 х.дка). Същевременно ако се проследи баланса на 
територията ще се установи, че в землищата на селата Светослав (94,72), 
Кайнарджа (89,08%), Полковник Чолаково (86,99%) и Войново (82,91%) 
относителният дял на земеделската земя е над 80 % от баланса на съответното 
землище. 

Горските територии заемат втория по размер дял от площта на общината – 20,37 
%. С най-голям дял от общата площ са терените с гори в землищата на селата 
Попрусаново, Каменци, Голеш, Краново и Стрелково. Същевременно ако се 
проследи баланса на територията ще се установи, че в землищата на селата 
Попрусаново (58,38%), Каменци (39,57%), Давидово (35,74%) и Стрелково 
(29,09%) относителния дял на горския фонд е над 30 % от баланса на съответното 
землище. Село Попрусаново е с преобладаваща горска територия от собственото 
си землище. Има полезащитните горски пояси, ограждащи земеделските масиви. 
Останалите гори са с малки площи и разпокъсани между обработваемите земи. 

В демографското развитие на общината се наблюдава трайна тенденция към 
намаляване на населението, запазва се и отрицателният естествен прираст на 
населението, както и неговото застаряване. 

На територията на общината няма промишлени предприятия. Много малка е 
заетостта в други отрасли извън селското стопанство. 

Кайнарджа не е сред общините, имащи структурна значимост за страната, но има 
определен дял в икономиката на областта. Основен фактор за развитието на 
общината са богатите природни ресурси и благоприятното географско 
положение. Това определя водещото значение на селското стопанство и туризма 
за икономическата структура на общината. В Плана за регионално равитие на 

за нуждите на селското 
стопанство 

за нуждите на горското 
стопанство 

Населени места 

За водни течения и водни 
площи 

за нуждите на транспорта 
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община Кайнарджа 2007-2013г. и в Програмата за управление на общината 2011-
2015 г. именно тези отрасли са заложени в основата на стратегическите цели и 
визията за бъдещото развитие на общината, както и развиването на отрасъл 
хранително вкусова промишленост. 

Селското стопанство е първата по значение икономическа опора за общината. 
Природните условия са изключително благоприятни за развитието на 
диверсифициран и ефективен аграрен сектор. Общината разполага с голямо 
количество плодородна земя и благоприятен за земеделие климат. Според 
регистъра на земеделски земи, гори и земи в горския фонд, общата обработваема 
земя в общината е 192 326 дка, от които 39 557 дка (20,57 %) са мери и пасища.  

Селското стопанство има зърнено-животновъдно  направление. Приоритетното 
развитие на селското стопанство ще осигури растеж в икономиката на община 
Кайнарджа, а ускоряването на действията за постигането на целите ще доведат до 
по-бързото нарастване на заетостта и доходите на населението. Земеделието се 
преобразува в сектор на частни индивидуални стопани и кооперации. Добивите са 
високи, стабилни и с високо качество. Въпреки това, растениевъдството се 
оценява като моно-профилно, а животновъдството – слабо и натурализирано. 
Сериозен проблем в развитието на селското стопанство е липсата не 
целенасочена политика в използването на нови сортове и породи, в това 
отношение се разчита предимно на инициативата на частни фирми. През 
последните години е проявен значителен интерес към отглеждането на пчелни 
семейства. 

Индустрията в община Кайнарджа е с минимално значение за общинската 
икономика. Няма развита промишлена  база. През 90-те години на XX век са 
закрити всички промишлени структури на бивши държавни предприятия. 
Съществуващата кариера в землището на с. Кайнарджа е за варовици. Основните 
субекти с местен капитал извършват търговска дейност в сферата на услугите, 
аренда на земеделска земя, търговия с горива, зърнопреработка и съхранение на 
зърно и авиационни услуги в селското стопанство. От хранително-вкусовата най-
добре застъпена и развита е млекопреработвателната промишленост, като не 
формират голям процент от заетостта на населението в общината. Основната 
дейност е производство, изкупуване, преработка и продажба на всички видове и 
категории животни. Единствените формирования от сектора на хранително-
вкусовата промишленост са: мелница в с.Средище, мандра в с.Кайнарджа (която в 
момента не работи), две хлебопекарни, които осигуряват вътрешно потребление 
на хляб, семейна винарска изба в с.Кайнарджа. Регионът има добри традиции в 
лозарството. 

Развитието на отрасъла туризъм се основава на многообразието на ресурсите, 
предизвикващи развитието на туристически активности. Защитените територии, 
местности и обекти са предназначени за опазване на биологичното разнообразие 
в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и характерни 
или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи. Има защитени 
територии, местности и природни феномени в територията на община 
Кайнарджа. Опазеният уникален ландшафт, включващ каньоновидно суходолие, 
характерни скални образувания, редки хазмофитни растителни съобщества, 
естествените местообитания на защитени растителни и животински видове 
предоставя възможност за научни изследвания и развитие на устойчив туризъм. 
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Характерът на релефа способства за развитието на алтернативен туризъм 
(екотуризъм, пещернячество, културен и религиозен туризъм). 

Насоките за развитие на икономиката в общината следва да се насочат преди 
всичко към:  

- Създаване на модерна суровинна база, гарантираща ускорено и устойчиво 
развитие на селското стопанство и производствените предприятия;  

- Внедряване на иновации и нови технологии;  

- повишаването на качеството и конкурентноспособността на човешкия ресурс;  

- ефективни връзки между производители и преработватели. 

Всичко това трябва да се регламентира с Общия устройствен план на Общината.  

За целта, с устройственото зониране и правилата и нормативите за устройство и 
застрояване следва да се осигури за: 

- създаване на напоителните системи и полета; 

- създаване на масиви от трайни насаждения и за зеленчукопроизводството; 

- създаване на животновъдни ферми, със съответната инфраструктура за 
обслужване; 

- доизграждане на мрежата от защитни горски пояси и изолационно озеленяване; 

- рекултивиране на нарушените терени за земеделско ползване; 

- възстановяване на добивната индустрия в общината от варовикови кариери; 

- създаване на устройствени зони за разполагане на обекти на инфраструктурата, 
при отчитане санитарно-хигиенните изисквания и съвместяване с трасетата на 
магистрални газопроводи; 

- създаването на устройствени условия за разработване на предприятия и 
дейности в аграрния сектор, планът следва да предвиди зони за разполагане на 
малки предприятия с правила за устройството, гарантиращи опазването на 
околната среда. 

- търсене на инвестиционна активност за изграждане на инфраструктура за 
енергодобив от възобновяеми или алтернативни източници; 

- подобряване и доразвитие на туристическата инфраструктура, обхващайки 
зелената система на общината, като място за отдих и туризъм с ограничители: 
действащи режими на особена териториалноустройствена защита; при 
определянето на правилата и нормативите за устройство и застрояване на 
урегулираните поземлени имоти да се предвидят максимално възможните 
озеленени площи; 

- решаване на устройствените проблеми на достъпа и изграждането на приемната 
инфраструктура за обектите на природното и културното наследство, за които 
планът предвижда широко туристическо посещение. 

Площта, която заема селищната територия на населените места по баланса, 
възлиза на 9 995,378 дка и представлява 3,17 %  от цялата общинска територия. 
Този процент не се различава съществено от същия национален показател, дори е 
доста по-нисък от него. Когато обаче, този показател се сравни с гъстотата на 
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населението, се вижда, че населените места заемат твърде голяма площ. 
Жилищата в общината са 2511, т.е. едно жилище обслужва 2,2 души. В общината 
има много свободни жилища, най-вече в малките села, където населението е 
предимно в нетрудоспособна възраст. Селата са общо взето с висока степен на 
изграденост на уличната мрежа. В повечето от тях цялата улична мрежа е с 
трайни настилка. В землището на с.Господиново преминава трасе на „Преносен 
газопровод високо налягане и АГРС Силистра”, но оттова населеното място няма 
дивиденти. 

Транспортната инфраструктура на територията на общината е ограничена главно 
до автомобилния транспорт. Дължината на пътната мрежа в общината е 115 км. 
През територията на община Кайнарджа преминава второкласен път Силистра-
Добрич-Варна и третокласен път Алфатар-Войново-Кайнарджа-Краново. 
Категорията на изградената пътна мрежа в общината е ниска. Липсват пътища от 
I клас. бщото състояние на съществуващата четвъртокласна пътна мрежа е 
незадоволително. Нейната гъстота е 0.253 км/км2, което е под средното за 
страната - 0.300 км/км2. Нито един от елементите на пътната мрежа - габарити, 
настилки, отводнителни и укрепителни съоръжения, маркировка, сигнализации и 
други не отговаря на европейските стандарти за сигурност и комфорт на 
пътуване. 

Водите са дълбочинни, ненапорни. Реки с повърхностен отток не преминават  
през територията на общината. Водният режим се определя в голяма степен от 
снеготопенето и от дъждовните води. Водоснабдяването на селищата се 
извършва от подземни води, което оскъпява дейността. Водоснабдителната 
мрежа е остаряла и се нуждае от подмяна и реконструкция. Водоснабдяването се 
осъществява от 7 помпени станции, 5 сондажни кладенци и 20 водоема. 
Изградени са 65 км външни водопроводи и 95 км вътрешни водопроводи. В 
общината няма изградена канализационна мрежа, с изключение на частично 
изграден канал за дъждовни води в с.Кайнарджа. Няма пречиствателни станции и 
канализация за отпадни води. 

 

2. Описание на характеристиките на други планове, програми и 
проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на 
разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план, програма и 
проект/инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно 
въздействие върху защитената зона; 

Община Кайнарджа граничи с общините Силистра и Алфатар (област Силистра), 
Крушари и Тервел (област Добрич) и сухоземната българо-румънска граница. 
Понастоящем съответни устройствени планове (с различна степен на 
актуалност), съществуват само за териториите на населените места, и то - не на 
всички.  

Община Силистра в момента подготвя процедура за възлагане на общ 
устройствен план, в изпълнение на законодателството, свързано с устройство на 
територията и съобразен с концепциите и схемите за пространствено развитие на 
региона. 

Община Алфатар е в процедура за Екологична оценка на Общ устройствен план. 
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Община Тервел е възложила изработването на общ устройствен план за общината 
след процедура за избор на изпълнител, проведена в края на 2014 г. 

На Заседание на общински съвет на община Крушари на 30.05.2013 е внесена 
Докладна записка относно разрешаване  изработването на Общ устройствен план 
на Община Крушари и одобрение на задание  за изготвяне  на Общ устройствен 
план на Община Крушари. Няма друга информация за провеждане на процедури и 
избор на изпълнител. 

Съседните общини на община Кайнарджа също са предприели действия за 
устройване на териториите на общините. На база извършени анализи на  
статистически и данни от общинските регистри се извеждат тенденции и 
проблеми, чието решение трябва да се даде в изработения проект на ОУП. 
Основният извод, който се налага е, че за общините в съседство на община 
Кайнарджа и в самата община Кайнарджа, не се налага да се предвижда усвояване 
на нови територии за жилищни нужди. В противовес на земеделието съществува 
липсата на интерес за ползване на пасища и мери, дължащо се на бърз спад в 
отрасъл „животновъдство”. Разглеждат се нуждите на общините от обособяване 
на една или повече бизнес-зони, които в случай, че намерят устройственото си 
решение, ще облекчат инвестиционните намерения на бизнеса и ще намалят 
бюрократичните процедури за устройване на отделни поземлени имоти за 
производствени и складови дейности.  

Приемането на общите устройствени планове  за съседните общини ще доведе до 
устойчиво планиране на региона както инфраструктурно отношение, така и с цел 
опазване на околната среда. 

Така описаното състояние на устройствената планова основа в общината 
понастоящем лишава органите на местното самоуправление и местната 
администрация от съвременен инструментариум за управление на обективните 
процеси и провеждане на устройствена политика, основана на цялостна стратегия 
за устойчиво развитие, за опазване на ресурсите, за извеждане на приоритетите 
при съчетаване на публичния и частните интереси. 

За осигуряване плановата основа на управлението в описания контекст, Законът 
за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ бр.1, 02.01.2001 г., с изм. и доп.) 
регламентира изработването на общ устройствен план на община (ОУПО). Този 
вид планове обхващат населените места в общината и техните землища. 
Предназначението им е дефинирано по-подробно в чл. 106 от закона, а 
прогнозният период - 15-20 години (чл. 17, ал. 3 от Наредба № 8/2001 г. на МРРБ 
за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове). 

 

3. Описание на елементите на плана, програмата и проекта/инвестиционното 
предложение, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми 
и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително 
въздействие върху защитената зона или нейните елементи; 

Изготвянето и приемането на Общия устройствен план на Община Кайнарджа е 
действие, с изключителна важност за развитието на територията, което определя 
и въздействието върху елементите на околната среда - почвите, въздуха, 
повърхностните и подземни води, флората и фауната.  
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Общината разполага с голямо количество плодородна земя и благоприятен за 
земеделие климат. Според регистъра на земеделски земи, гори и земи в горския 
фонд, общата обработваема земя в общината е 192 326 дка, от които 39 557 дка 
(20,57 %) са мери и пасища. Държавният горски фонд, стопанисван от ДГС 
„Силистра”, е с обща площ на горските територии е 21643,1 ха. Залесената площ е 
20200,8 ха, от които 4619,4 ха са горските култури. Незалесената 
дървопроизводителна площ е 671,6 ха. Недървопроизводителната площ е 770,7 
ха. Ловната площ възлиза на 112649,4 ха, от които 20292,9 ха са в горски 
територии и 92356,5 ха – в земеделския фонд. Регулирането на териториите по 
различни категории, което се определя с Общия устройствен план, определя и 
въздействието върху защитените зони в Община Кайнарджа. С предложението за 
Общ устройствен план на общината, се запазват границите на защитените зони и 
разпределението на земите в тях по начина на тяхното ползване и 
предназначението им.  Важен фактор за опазването на въздуха в общината е 
транспортната схема, която се определя с устройствения план. В даденото 
предложение на общия устройствен план, не се предвижда промяна в 
транспортната схема. 

Друг елемент на устройствения план са горските територии като местообитания, 
опазващи биологичното разнообразие в общината. С  ОУПО се регламентират 
горските територии. 

Възстановяването на полезащитните горски пояси ще допринесе за опазването на 
почвите от ерозия. 

 

Като обобщение: 

- Въздействие върху въздуха: При изготвяне на Общия устройствен план на 
Община Кайнарджа са определени промишлени зони в гр. Кайнарджа и 
селищата от общината, които са с определен капацитет и възможности за 
развитие. От тях не се очаква въздействие върху защитените зони в района, 
защото не се предвиждат усвояване на нови територии и не се планират 
замърсяващи производства. Транспортната схема е друг фактор с въздействие 
на въздуха. Общият устройствен план не предлага изграждане на нови пътни 
връзки, а се разчита на така утвърдената структура.  

- Въздействие върху повърхностните води: В общината няма постоянни речни 
течение и големи водоеми, за които е предвиждано планиране в 
устройствения план.  

- Въздействие върху подземните води: Липсата на канализационна система в 
населените места и пречиствателни станции създават предпоставка за 
замърсяване на подпочвените води. В Общия устройствен план е необходимо 
да се предвижда изграждане на канализационна система за селищата при 
икономически условия.  

- Въздействие върху почвите: Два са факторите, въздействащи на почвите – 
интензивното земеделие и ерозията. Планирането на земеделските земи и 
спазване на сеитбооборот и изграждане на система от полезащитни пояси са 
определящ фактор за опазването на почвите. 

- Въздействие върху естествената растителност: Общия устройствен план на 
Община Кайнарджа запазва горските територии и регламентира изграждане 
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на зелени зони в населените места. За опазване на естествената растителност 
е необходимо да се спазват изискванията на Натура 2000 за използване на 
местни растителни видове. 

- Въздействие върху дивите животни: предвижданите с Общия устройствен 
план на Община Кайнарджа зони за развитие и инфраструктурни схеми не 
създават препятствия за разпространение на дивите животни в общината, със 
изграждането на полезащитните пояси и възстановяването на 
съществуващите ще се създадат миграционни коридори за тях.  

Всички предвидени елементи на Общия устройствен план на Община Кайнарджа 
и на съседните общини, не нарушават целостта на зоните, не променят начина на 
ползване на земите в тях, не предвиждат промени в ландшафта и по този начин не 
създават условия за промяна в състоянието на защитените зони, а подпомагат 
опазване на защитените видове и местообитания предмет на опазване в тях. 

 

4. Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на 
опазването им и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на план, 
програма и проект/инвестиционно предложение; 

Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 има за цел да гарантира 
дългосрочното запазване на типове природни местообитания и популации на 
видове, които са с европейска значимост.  

Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна с № BG0000106 „Хърсовска река” и „Суха река” с код BG0000107 обхващат 
сенчести дълбоки дерета, обрасли с храсти и ниски горски терени със 
селскостопанска земя. Типичен карстов пейзаж (сухи карстови долини, каньони, 
малки пещери, сухи ливади и пасища по платото), важни места за убежища за 
прилепите и местообитания за степните бозайници , характерни за суходолията 
на Добруджа. 

Защитени зони за опазване на дивите птици с № BG0002039 „Хърсовска река” и 
„Суха река” с код BG0002048 покриват в част от площите си зоните за опазване на 
природните местообитания и също се характеризира като скалисти суходолия.  

 

Кратко описание 

ЗЗ Хърсовкса река ЗЗ Суха река 

Скалисто суходолие на Хърсовска река, 
разположено в Добруджа, югоизточно 
от град Силистра. На север достига до с. 
Войново, на юг до с. Безмер, като 
обхваща и суходолието на изток от село 
Попрусаново до село Средище. Мястото 
представлява суха речна долина, 
където водите се губят в карстовия 
терен. Значителна част от суходолието, 
главно по хълмовете, е покрита с 
първични дъбови гори от цер /Quercus 

Мястото обхваща долината на Суха 
река с прилежащите й суходолия, скали 
и скални венци по склоновете. 
Разположено е в Добруджа, северно от 
Добрич и обхваща участъка от село 
Карапелит на юг до село Краново на 
север. Реката почти изцяло се губи в 
карстовия терен. Между селата 
Ефрейтор Бакалово и Брестница тя 
преминава в язовир с дължина 7-8 км. 
Хълмовете по суходолието са обрасли с 
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Кратко описание 

ЗЗ Хърсовкса река ЗЗ Суха река 

cerris/, на места примесени с граница 
/Quercus pubescens/ и виргилиев дъб 
/Quercus virgiliana/. Речното корито е 
обрасло със смесени гори от обикновен 
габър /Carpinus betulus/ и полски клен 
/Acer campestre/, а на места и с 
вторични гори и храсталаци от келяв 
габър /Carpinus orientalis/, както и 
изкуствени тополови насаждения. 
Ливадите по суходолието са обрасли с 
ксеротермни тревни съобщества с 
преобладаване на белизма /Dichantium 
ischaemum/, луковична ливадина /Poa 
bulbosa/ и др. и по-рядко с 
мезоксеротермна растителност 
(Бондев, 1991). Долината е 
сравнително права, но при село 
Кутловица образува много завои. На 
много места по суходолието има 
отделни ниски скали и скални масиви, 
които в южната и северната му част се 
издигат до 60-70 м височина. Около 
суходолията са разположени 
селскостопански площи. 

дъбови гори, по-рядко само от цер 
/Quercus cerris/, по-често смесени гори 
от цер и келяв габър /Carpinus 
orientalis/, на места с мъждрян 
/Fraxinus ornus/. Откритите 
пространства около долината са заети 
със селскостопански земи и пасища 
обрасли с ксеротермни тревни 
съобщества с преобладаване на 
белизма /Dichantium ischaemum/, 
луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др. 
и по-рядко с мезоксеротермна тревиста 
растителност (Бондев, 1991). Язовирът 
е обрасъл по бреговете с водолюбива 
растителност, а водната му повърхност 
е покрита на места с дребна водна леща 
/Lemna minor/ и отделни участъци с 
роголистник /Ceratophyllum spp./. 
Скалите и скалните венци са предимно 
варовикови и със средна височина 
около 20 м, с множество ниши, корнизи 
и малки пещери. 

 

Цели на Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна с №BG0000106 „Хърсовска река и „Суха река” с код BG0000107 и 
Защитена зона за опазване на дивите птици с код BG0002039 „Хърсовска река” и 
„Суха река” с код BG0002048 са: 

 Опазване и поддържане на местообитанията на описаните по-долу 
застрашени видове птици съгласно чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за 
биологичното разнообразие, по време на гнездене и миграция за постигане 
на техния благоприятен природозащитен статус;  

 Опазване и поддържане на местообитанията на описаните по-долу 
мигриращи видове птици съгласно чл. 6, ал.1, т.4 от Закона за 
биологичното разнообразие, по време на миграция за постигане на техния 
благоприятен природозащитен статус;  

 Осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за пренощуване за 
безпрепятствено предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, 
пеликани и жерави, съгласно чл. 6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното 
разнообразие, по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за 
постигане на техния благоприятен природозащитен статус; 
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 Проучване състоянието на популациите на гнездящите и мигриращите 
птици съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие 
за подобряване на условията за поддържане на тяхната жизнеспособност; 

 Опазване местообитанията на други видове птици, застрашени в Европа, 
съгласно Бернската конвенция; 

 Осигуряване на защита на уязвимите места от ключово значение за 
видовете, обект на опазване; 

 Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като 
предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи 
благоприятния природозащитен статус и жизнеспособността на 
популациите на видовете, обект на опазване; 

 Природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие 
на общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на 
видовете, обект на опазване. 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона. 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, 
характерни видове и условия на средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и 
на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената 
зона. 

По настояще 20.87% от територията на Защитена зона за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна с №BG0000106 „Хърсовскарека и  80% 
от Защитена зона за опазване на дивите птици с №BG0002039 „Хърсовска река” са 
Корине Биотоп територии – F00009800. През 1997г. територията е обявена от 
BirdLife International за Орнитологично важно място.  

Със Заповед РД-538/2007, актуализирана през 2014 г е обявена Защитена 
местност „Суха река”, със Заповед № 1049 от 22.12.1987 г. на председателя на 
Комитета за опазване на природната среда е обявена Природна забележителност 
„Вратата”, със Заповед № РД-1153 от 23.11.2005 г. е обявена Защитена местност 
„Малък Канагьол”, със Заповед № РД-133/20.02.2009 г. на Министъра на околната 
среда и водите (ДВ, бр. 36/2009 г.) е обявена Природна забележителност „Скално 
образувание „Пещерата”. Това са защитените територии по Закона за защитените 
територии в Община Кайнарджа. На територията на община Кайнарджа се 
намират две вековни дървета - цер и летен дъб в землището на село Средище, 
обявени със Заповед № 343/04.07.1978 г. на Председателя на Комитета за 
опазване на околната среда (ДВ, бр. 32/2008 г.). През 1997 г. територията е 
обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. През 1998 г. става 
част от КОРИНЕ място, поради европейското и значение за опазването на редки и 
застрашени местообитания, растения и животни, включително птици.  
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Защитена зона „Хърсовска река”  с код BG0002039 е обявена със Заповед РД 
767/28.10.2008 на МОСВ: 

Скалисто суходолие на Хърсовска река, разположено в Добруджа, югоизточно от 
град Силистра. На север достига до с. Войново, на юг до с. Безмер, като обхваща и 
суходолието на изток от село Попрусаново до село Средище. Мястото 
представлява суха речна долина, където водите се губят в карстовия терен. 
Значителна част от суходолието, главно по хълмовете, е покрита с първични 
дъбови гори от цер /Quercus cerris/, на места примесени с граница /Quercus 
pubescens/ и виргилиев дъб /Quercus virgiliana/. Речното корито е обрасло със 
смесени гори от обикновен габър /Carpinus betulus/ и полски клен /Acer 
campestre/, а на места и с вторични гори и храсталаци от келяв габър /Carpinus 
orientalis/, както и изкуствени тополови насаждения. Ливадите по суходолието са 
обрасли с ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма 
/Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др. и по-рядко с 
мезоксеротермна растителност (Бондев, 1991). Долината е сравнително права, но 
при село Кутловица образува много завои. На много места по суходолието има 
отделни ниски скали и скални масиви, които в южната и северната му част се 
издигат до 60-70 м височина. Около суходолията са разположени селскостопански 
площи.  

В района на Хърсковска река са установени над 109 вида птици, от които 23 са 
вписани в Червената кнога на България (1985). От срещащите се видове 47 са от 
европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като 
световно застрашени в категория SPEC1 e включен 1 вид, а като застрашени в 
Европа съответно в категория SPEC2 - 15 вида, в SPEC3 - 45 вида. Мястото 
осигурява подходящи местообитания за 31 вида, включени в приложение 2 на 
Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за 
защита. От тях 30 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. 
Суходолието на Хърсовска река е едно от най-значимите места в страната за 
червения ангъч /Tadorna ferruginea/, късопръстия ястреб /Accipiter brevipes/, 
черната каня /Milvus migrans/, малкия креслив орел /Aquila pomarina/ и 
белоопашатия мишелов /Buteo rufinus/, където тези видове гнездят в значителни 
количества. По Хърсовска река са се срещат представителни гнездови популации 
и група от видове, характерни за откритите пространства и преходните 
местообитания на границата на гората – градинската овесарка /Emberiza 
hortulana/, синявицата /Coracias garrulus/, горската чучулига /Lullula arborea/, 
полската бъбрица /Anthus campestris/, червеногърбата сврачка /Lanius collurio/ и 
челночелата сврачка /Lanius minor/. В района преди много години са гнездили 
белоглавият лешояд /Gyps fulvus/ и скалният орел /Aquila chrysaetos/. Реещите се 
птици използват суходолието на Хърсовска река като миграционен коридор – 
част от западно-черноморския прелетен път Via Pontica. Независимо че не са 
правеницялостни проучвания на миграционните потоци в района, е установено че 
от тук прелитат ята бели щъркели /Ciconia ciconia/, а също и грабливи птици, 
включително световно застрашеният степен блатар /Circus macrourus/. 

Заплахи 
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Хърсовска река е заобиколена от земеделски земи и е частично изолирана от 
други територии поддържащи подобни местообитания, с изключение на ОВМ 
“Лудогорие”. Поради наличие на селища по границите на мястото достъпа до 
определени части от него е силно улеснен. Територията е чувствителна към 
дейности причиняващи безпокойство на птиците, особено на тези гнездящи по 
скалите – скално катерене, делта- и парапланеризъм, иманярство, както и 
туристически дейности през гнездовия период. Ловът и бракониерството също 
водят до безпокойство на птиците. В района се все още съществува като практика 
отстрелването на грабливи птици и сови за трофеи или под предлог че са вредни, 
както и вземането на млади птици от гнездата им. Сечите в горите, включително 
голите сечи, както и горските пожари влошават качеството на горските 
местообитания и безпокоят птиците по време на гнездовия период. 
Интензивното земеделие, включващо употребата на изкуствени торове, 
пестициди, инсектициди и дори отрови има директно отрицателно влияние 
върху птиците и тяхната хранителна база.  

 

 

Защитена зона „Суха река” с код BG0002048 е обявена със Заповед РД-
853/15.11.2007 на МОСВ: 

Зоните обхващат долината на Суха река с прилежащите й суходолия, скали и 
скални венци по склоновете. Разположено е в Добруджа, северно от Добрич и 
обхваща участъка от село Карапелит на юг до село Краново на север. Реката почти 
изцяло се губи в карстовия терен. Между селата Ефрейтор Бакалово и Брестница 
тя преминава в язовир с дължина 7-8 км. Хълмовете по суходолието са обрасли с 
дъбови гори, по-рядко само от цер /Quercus cerris/, по-често смесени гори от цер и 
келяв габър /Carpinus orientalis/, на места с мъждрян /Fraxinus ornus/. Откритите 
пространства около долината са заети със селскостопански земи и пасища 
обрасли с ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма 
/Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др. и по-рядко с 
мезоксеротермна тревиста растителност (Бондев, 1991). Язовирът е обрасъл по 
бреговете с водолюбива растителност, а водната му повърхност е покрита на 
места с дребна водна леща /Lemna minor/ и отделни участъци с роголистник 
/Ceratophyllum spp./. Скалите и скалните венци са предимно варовикови и със 
средна височина около 20 м, с множество ниши, корнизи и малки пещери.  

В Суха река са установени 193 вида птици, от които 58 са вписани в Червената 
книга на Бългаия (1985) като редки ли застрашени от изчезване. От срещащите се 
видове 90 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife 
International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 10 
вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 24 вида, в SPEC3 - 
56 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 72 вида, включени в 
приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват 
специални мерки за защита. От тях 66 са вписани също в приложение І на 
Директива 79/409 на ЕС. Суходолието на Суха река е едно от най-значимите места 
в страната за червения ангъч /Tadorna ferruginea/, белоопашатия мишелов /Buteo 
rufinus/, малкия креслив орел /Aquila pomarina/ и бухала /Bubo bubo/, където 
тези видове гнездят в значителни количества. По Суха река са се срещат 
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представителни гнездови популации и група от видове, характерни за откритите 
пространства и преходните местообитания на границата на гората – градинската 
овесарка /Emberiza hortulana/, синявицата /Coracias garrulus/, късопръстата 
чучулига /Calandrella brachydactyla/, горската чучулига /Lullula arborea/, полската 
бъбрица /Anthus campestris/, совоокия дъждосвирец /Burchinus oedicnemus/, 
ястребогушото коприварче /Sylvia nisoria/, червеногърбата сврачка /Lanius 
collurio/ и черночелата сврачка /Lanius minor/. Суха река е един от най-важните 
миграционни коридори в Добруджа, като се явява типично място с тесен фронт на 
миграция за щъркели и грабливи птици по западночерноморския прелетен път 
Via Pontica. Ежегодно по време на есенна миграция от тук преминават повече от 
37 000 щъркели и 5000 грабливи птици. Част от птиците продължават своя път 
към долината на река Провадийска, а друга част - към долината на река Батова. 

Заплахи 

Суха река е заобиколена от земеделски земи и е частично изолирана от други 
територии поддържащи подобни местообитания. Поради наличие на селища по 
границите на мястото достъпа до определени части от него е силно улеснен. 
Територията е чувствителна към дейности причиняващи безпокойство на 
птиците, особено на гнездящите по скалите Такива са скалното катерене, 
иманярството и туристически дейности през гнездовия период. Ловът и 
бракониерството също водят до безпокойство на птиците. Сечите в горите, 
включително голите сечи, както и горските пожари влошават качеството на 
горските местообитания и безпокоят птиците по време на гнездовия период. 
Интензивното земеделие, включващо употребата на изкуствени торове, 
пестициди, инсектициди и дори отрови има директно отрицателно влияние 
върху птиците и тяхната хранителна база. Пасищата и ливадите се застрашени от 
разораване и превръщане в земеделски земи, както и от прекомерна паша. Водите 
често биват замърсявани с отпадни води от малки предприятия в района. 
Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района е 
изграждането на ветроенергийни паркове. Те ще затрудняват свободното 
придвижване на птиците и ще доведат до фрагментиране на местообитанията на 
мигриращите и зимуващите птици. Ветровите генератори ще бъдат бариера за 
хиляди реещи се мигриращи птици и нощни мигранти по пътя им на юг и на север 
и ще причинят значителна смъртност и съответно намаляване на техните 
популации. 

 

Местообитанията, предмет на опазване в защитените зони са:             

Код Местообитание  Хърсовска 
река” с код 
BG0000106  

„Суха река” с 
код 
BG0000107 

40А0* Субконтинентални пери-панонски 
храстови съобщества 

0 Х 

6110* Отворени калцифилни или базифилни 
тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 

Х Х 

6210* Полуестествени сухи тревни и храстови 
съобщества върху варовик (Festuco-

Х Х 
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Код Местообитание  Хърсовска 
река” с код 
BG0000106  

„Суха река” с 
код 
BG0000107 

Brometalia), (*важни местообитания на 
орхидеи) 

6240* Субпанонски степни тревни съобщества Х Х 

6250* Паньонски льосови степни съобщества Х Х 

8310 Неблагоустроени пещери Х Х 

62А0 Източно субсредиземноморски сухи 
тревни съобщества 

0 Х 

62С0* Понто-Сарматски степи 0 Х 

91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae)  

0 Х 

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus 
betulus 

Х Х 

91H0* Панонски гори с Quercus pubescens Х Х 

91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. Х Х 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори Х Х 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа Х Х 

Легенда:  

„0” – не описан в стандартния формуляр на Натура 2000 

„х” – Описан в стандартния формуляр на Натура 2000 

 

Припокриването на площите на защитените зони определени съгласно чл. 6, aл. 1, 
т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 
от същия закон - предполага реална оценка на въздействие върху описаните 
природни местообитания, предмет на опазване в тях. 

 

Видовете, предмет на опазване на двете защитени зони са:                  

ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC 

Код Име Хърсовск
а река” с 
код 
BG00001
06 

„Хърсовс
ка река”  
с код 
BG00020
39 

„Суха 
река” с 
код 
BG00001
07 

„Суха 
река” с 
код 
BG00020
48 

А019 Pelecanus 
onocrotalus 

Розов 
пеликан 

0 0 Х Х 
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ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC 

Код Име Хърсовск
а река” с 
код 
BG00001
06 

„Хърсовс
ка река”  
с код 
BG00020
39 

„Суха 
река” с 
код 
BG00001
07 

„Суха 
река” с 
код 
BG00020
48 

А022 Ixobrychus 
minutus 

Mалък 
воден бик 

0 0 Х Х 

A023 Nycticorax 
nycticorax  

Нощна 
чапла  

0 0 0 Х 

A026 Egretta 
garzetta  

Малка бяла 
чапла 

0 0 0 Х 

А027 Egretta alba Голяма бяла 
чапла 

0 0 Х Х 

А029 Ardea 
purpurea 

Ръждива 
чапла 

0 0 Х Х 

A030 Ciconia nigra Черен 
щъркел 

0 Х Х Х 

A031 Ciconia 
ciconia 

Бял щъркел Х Х Х Х 

A032 Plegadis 
falcinellus  

Блестящ 
ибис 

0 0 0 Х 

A034 Platalea 
leucorodia  

Бяла 
лопатарка 

0 0 0 Х 

A060 Aythya nyroca  Белоока 
потапница 

0 0 0 Х 

A072 Pernis 
apivorus 

Осояд 0 Х Х Х 

A073 Milvus 
migrans 

Черна каня Х Х Х Х 

A074 Milvus milvus  Червена 
каня 

0 0 0 Х 

A075 Haliaeetus 
albicilla  

Белоопашат 
морски 
орел 

0 0 0 Х 

A077 Neophron 
percnopterus 

Египетски 
лешояд 

0 Х 0 Х 

A080 Circaetus 
gallicus 

Орел змияр 0 Х Х Х 

A081 Circus Тръстиков Х 0 Х Х 



ДОКЛАД  За оценка съвместимостта на Общия устройствен план на Община Кайнарджа с предмета и целите на защитени 
зони BG0002039 Хърсовска река, BG0000106 Хърсовска река, BG0002048 Суха река и BG0000107 Суха река. 

 

Страница 22 от 46 
 

ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC 

Код Име Хърсовск
а река” с 
код 
BG00001
06 

„Хърсовс
ка река”  
с код 
BG00020
39 

„Суха 
река” с 
код 
BG00001
07 

„Суха 
река” с 
код 
BG00020
48 

aeruginosus блатар 

А082 Circus 
cyaneus 

Полски 
блатар 

0 0 Х Х 

A083 Circus 
macrourus 

Степен 
блатар 

0 Х 0 Х 

A084 Circus 
pygargus 

Ливаден 
блатар 

0 Х 0 Х 

A089 Aquila 
pomarina 

Малък 
креслив 
орел 

Х Х Х Х 

A090 Aquila clanga  Голям 
креслив 
орел 

0 0 0 Х 

A092 Hieraaetus 
pennatus 

Малък орел Х Х Х Х 

A097 Falco 
vespertinus 

Вечерна 
ветрушка 

Х 0 Х Х 

A098 Falco 
columbarius  

Малък 
сокол 

0 0 0 Х 

A103 Falco 
peregrinus  

Сокол 
скитник 

0 0 0 Х 

A119 Porzana 
porzana  

Голяма 
пъструшка 

0 0 0 Х 

A120 Porzana parva  Средна 
пъструшка 

0 0 0 Х 

A121 Porzana 
pusilla  

Малка 
пъструшка 

0 0 0 Х 

A122 Crex crex  Ливаден 
дърдавец 

0 0 0 Х 

A127 Grus grus  Сив жерав 0 0 0 Х 

А133 Burhinus 
oedicnemus 

Турилик 0 0 Х Х 

A133 Burhinus 
oedicnemus  

Турилик 0 0 Х Х 
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ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC 

Код Име Хърсовск
а река” с 
код 
BG00001
06 

„Хърсовс
ка река”  
с код 
BG00020
39 

„Суха 
река” с 
код 
BG00001
07 

„Суха 
река” с 
код 
BG00020
48 

A151 Philomachus 
pugnax  

Бойник 0 0 Х Х 

A154 Gallinago 
media  

Голяма 
бекасина 

0 0 Х Х 

A166 Tringa 
glareola  

Малък 
горски 
водобегач 

0 0 Х Х 

A176 Larus 
melanocephal
us  

Малка 
черноглава 
чайка 

0 0 Х Х 

A195 Sterna 
albifrons  

Белочела 
рибарка   

0 0 Х Х 

A196 Chlidonias 
hybridus  

Белобуза 
рибарка  

0 0 Х Х 

A215 Bubo bubo Бухал Х Х Х Х 

A224 Caprimulgus 
europaeus 

Козодой 0 Х Х Х 

A229 Alcedo atthis Земеродно 
рибарче 

0 Х Х 0 

A231 Coracias 
garrulus 

Синявица Х Х Х Х 

A234 Picus canus Сив кълвач Х Х Х Х 

A236 Dryocopus 
martius 

Черен 
кълвач 

Х Х 0 0 

A238 Dendrocopos 
medius 

Среден 
пъстър 
кълвач 

0 Х Х Х 

А242 Melanocoryph
a calandra 

Дебелоклю
на чучулига 

0 0 Х Х 

A243 Calandrella 
brachydactyla 

Късопръста 
чучулига 

0 Х 0 Х  

A246 Lullula 
arborea 

Горска 
чучулига 

0 Х Х Х 

A255 Anthus Полска Х Х Х Х 



ДОКЛАД  За оценка съвместимостта на Общия устройствен план на Община Кайнарджа с предмета и целите на защитени 
зони BG0002039 Хърсовска река, BG0000106 Хърсовска река, BG0002048 Суха река и BG0000107 Суха река. 

 

Страница 24 от 46 
 

ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC 

Код Име Хърсовск
а река” с 
код 
BG00001
06 

„Хърсовс
ка река”  
с код 
BG00020
39 

„Суха 
река” с 
код 
BG00001
07 

„Суха 
река” с 
код 
BG00020
48 

campestris бъбрица 

A307 Sylvia nisoria Ястребогуш
о 
коприварче 

Х Х Х Х 

A338 Lanius 
collurio 

Червеногър
ба сврачка 

Х Х Х Х 

A339 Lanius minor Черночела 
сврачка 

Х Х Х Х 

A379 Emberiza 
hortulana 

Градинска 
овесарка 

0 Х Х Х 

A393 Phalacrocorax 
pygmeus  

Mалък 
корморан 

0 0 0 Х 

A396 Branta 
ruficollis  

Червеногуш
а гъска 

0 0 0 Х 

A397 Tadorna 
ferruginea 

Ръждив 
aнгъч 

0 Х Х Х 

A402 Accipiter 
brevipes 

Късопръст 
ястреб 

0 Х Х Х 

A403 Buteo rufinus Белоопашат 
мишелов 

Х Х Х Х 

A404 Aquila heliaca  Kръстат 
(царски) 
орел 

0 0 0 Х 

A429 Dendrocopos 
syriacus 

Сирийски 
пъстър 
кълвач 

Х Х Х Х 

Легенда:  

„0” – не описан в стандартния формуляр на Натура 2000 

„х” – Описан в стандартния формуляр на Натура 2000 

 

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир. 
79/409/EEC 
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Код Име BG0000
106 

BG000
2039 

BG0000
107 

BG000
2048 

A004 Tachybaptus 
ruficollis  

Малък гмурец 0 0 0 Х 

A005 Podiceps 
cristatus 

Голям гмурец Х 0 0 Х 

A017 Phalacrocorax 
carbo 

Голям корморан 0 0 Х Х 

A028 Ardea cinerea Сива чапла 0 0 Х Х 

A036 Cygnus olor  Ням лебед 0 0 0 Х 

A041 Anser albifrons  Голяма белочела 
гъска 

0 0 0 Х 

A043 Anser anser  Сива гъска 0 0 0 Х 

A048 Tadorna tadorna  Бял ангъч 0 0 0 Х 

A050 Anas penelope  Фиш 0 0 0 Х 

A051 Anas strepera  Сива патица 0 0 0 Х 

A052 Anas crecca  Зимно бърне 0 0 0 Х 

A053 Anas 
platyrhynchos 

Зеленоглава 
патица 

0 0 Х Х 

A054 Anas acuta  Шилоопашата 
патица 

0 0 Х Х 

A055 Anas 
querquedula  

Лятно бърне 0 0 Х Х 

A056 Anas clypeata  Клопач 0 0 Х Х 

A059 Aythya ferina  Кафявоглава 
потапница 

0 0 Х Х 

A085 Accipiter gentilis  Голям ястреб  0 0 Х Х 

A086 Accipiter nisus Малък ястреб Х Х Х Х 

A087 Buteo buteo Обикновен 
мишелов 

Х Х Х Х 

A088 Buteo lagopus  Северен 
мишелов 

0 0 0 Х 

A096 Falco 
tinnunculus 

Черношипа 
ветрушка 

Х Х Х Х 

A099 Falco subbuteo Орко Х Х Х Х 

A113 Coturnix 
coturnix 

Пъдпъдък Х 0 Х 0 
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Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир. 
79/409/EEC 

Код Име BG0000
106 

BG000
2039 

BG0000
107 

BG000
2048 

A123 Gallinula 
chloropus 

Зеленоножка 0 0 Х Х 

A136 Charadrius 
dubius  

Речен 
дъждосвирец 

0 0 0 Х 

A142 Vanellus 
vanellus  

Обикновена 
калугерица 

0 0 0 Х 

A147 Calidris 
ferruginea  

Кривоклюн 
брегобегач 

0 0 0 Х 

A149 Calidris alpina  Тъмногръд 
брегобегач 

0 0 0 Х 

A156 Limosa limosa  Черноопашат 
крайбрежан 
бекас 

0 0 0 Х 

A162 Tringa totanus  Малък 
червеноног 
водобегач 

0 0 0 Х 

A163 Tringa 
stagnatilis  

Малък зеленоног 
водобегач 

0 0 0 Х 

A164 Tringa nebularia  Голям зеленоног 
водобегач 

0 0 0 Х 

A165 Tringa ochropus Голям горски 
водобегач 

0 0 Х Х 

A168 Actitis 
hypoleucos 

Късокрил 
кюкавец 

0 0 Х Х 

A179 Larus ridibundus  Речна чайка 0 0 Х Х 

A182 Larus canus  Чайка 
буревестница 

0 0 0 Х 

A183 Larus fuscus Малка 
черногърба 
чайка 

0 0 0 Х 

A198 Chlidonias 
leucopterus  

Белокрила 
рибарка 

0 0 0 Х 

A210 Streptopelia 
turtur 

Гургулица Х 0 Х 0 

A214 Otus scops Чухал Х 0 Х 0 
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Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир. 
79/409/EEC 

Код Име BG0000
106 

BG000
2039 

BG0000
107 

BG000
2048 

A230 Merops apiaster Обикновен 
пчелояд 

Х Х Х 0 

A233 Jynx torquilla Въртошийка Х 0 Х 0 

A235 Picus viridis Зелен кълвач Х 0 Х 0 

A244 Galerida cristata Качулата 
чучулига 

Х 0 Х 0 

A247 Alauda arvensis Полска чучулига Х 0 Х 0 

A249 Riparia riparia Брегова 
лястовица 

0 0 Х 0 

A251 Hirundo rustica Селска 
лястовица 

Х 0 Х 0 

A269 Erithacus 
rubecula 

Червеногръдка Х 0 Х 0 

A271 Luscinia 
megarhynchos 

Южен славей Х 0 Х 0 

A283 Turdus merula Кос Х 0 Х 0 

A285 Turdus 
philomelos 

Поен дрозд Х 0 Х 0 

A311 Sylvia atricapilla Голямо 
черноглаво 
коприварче 

Х 0 Х 0 

A329 Parus caeruleus Син синигер Х 0 0  

A359 Fringilla coelebs Обикновена 
чинка 

Х 0 Х 0 

A363 Carduelis chloris Зеленика Х 0 Х 0 

A366 Carduelis 
cannabina  

Обикновено 
конопарче 

0 0 Х 0 

A377 Emberiza cirlus Зеленогуша 
овесарка 

0 0 Х 0 

А382 Emberiza 
melanocephala  

Черноглава 
овесарка 

0 0 Х 0 

A383 Miliaria calandra Сива овесарка Х 0 Х 0 

A459 Larus 
cachinnans 

Жълтокрака 
чайка 

0 0 Х Х 
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Легенда:  

„0” – не описан в стандартния формуляр на Натура 2000 

„х” – Описан в стандартния формуляр на Натура 2000 

 

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Код Име BG0000106 BG0000107 

1302 Rhinolophus mehelyi Подковонос на Мехели Х 0 

1303 Rhinolophus 
hipposideros 

Maлък подковонос Х Х 

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum 

Голям подковонос Х Х 

1305 Rhinolophus euryale Южен подковонос Х 0 

1306 Rhinolophus blasii Средиземноморски 
подковонос 

Х 0 

1307 Myotis blythii Остроух нощник Х Х 

1308 Barbastella 
barbastellus 

Широкоух прилеп Х 0 

1310 Miniopterus schreibersi Дългокрил прилеп Х 0 

1316 Myotis capaccinii Дългопръст нощник Х 0 

1321 Myotis emarginatus Трицветен нощник Х 0 

1324 Myotis myotis Голям нощник Х Х 

1335 Spermophilus citellus Лалугер Х Х 

1352 Canis lupus Европейски вълк Х 0 

2609 Mesocricetus newtoni Добруджански (среден) 
хомяк 

Х Х 

2633 Mustela eversmannii Степен пор Х Х 

2635 Vormela peregusna Пъстър пор Х Х 

Легенда:  

„0” – не описан в стандартния формуляр на Натура 2000 

„х” – Описан в стандартния формуляр на Натура 2000 

 

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 
92/43/EEC 

Код Име BG000010
6 

BG000010
7 
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ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 
92/43/EEC 

1171 Triturus karelinii Голям гребенест 
тритон 

0 Х 

1217 Testudo hermanni Шипоопашата 
костенурка 

Х 0 

1219 Testudo graeca Шипобедрена 
костенурка 

Х Х 

1220 Emys orbicularis Обикновена блатна 
костенурка 

Х Х 

1279 Elaphe quatuorlineata Ивичест смок Х 0 

1993 Triturus dobrogicus Добруджански тритон Х 0 

 

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Код Име BG0000106 BG0000107 

1134 Rhodeus sericeus 
amarus 

Европейска горчивка Х 0 

 

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Код Име BG0000106 BG0000107 

1052 Hypodryas maturna Хидриас Х 0 

1060 Lycaena dispar Лицена Х Х 

1065 Euphydryas aurinia  0 Х 

1078 Callimorpha quadripunctaria  Х 0 

1083 Lucanus cervus Бръмбар рогач Х Х 

1084 Osmoderma eremita  0 Х 

1087 Rosalia alpina Алпийска розалиа Х 0 

1088 Cerambyx cerdo Обикновен сечко Х Х 

1089 Morimus funereus Буков сечко Х 0 

4013 Carabus hungaricus  0 Х 

4042 Polyommatus eroides  0 Х  

4045 Coenagrion ornatum Ценагрион Х 0 

4046 Cordulegaster heros  0 Х 
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РАСТЕНИЯ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Код Име BG0000106 BG0000107 

2125 Potentilla emilii-popii Емилипопово 
прозорчe 

Х Х 

2327 Himantoglossum 
caprinum 

Обикновена 
пърчовка 

Х Х 

4067 Echium russicum Червено усойниче Х 0 

Легенда:  

„0” – не описан в стандартния формуляр на Натура 2000 

„х” – Описан в стандартния формуляр на Натура 2000 
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Основни заплахи на защитените зони са не бракониерската сеч и лов;  паша – 
както преизпасване, така и липса на паша, което води до промяна на 
местообитанията;  изкуствено залесяване с неместни видове дървета; използване 
на хербициди, пестициди и торове в земеделието и изхвърлянето на отпадъци на 
нерегламентирани места. 

 

5. Описание и анализ на степента на въздействие на план, програма и 
проект/инвестиционно предложение върху предмета и целите на опазване на 
защитената зона: 

а) описание и анализ на въздействието на планове, програми и 
проекти/инвестиционни предложения върху типовете природни местообитания 
и видовете - предмет на опазване в защитените зони; 

Въздействие върху местообитанията, предмет на опазване: с  прилагането на 
Общия устройствен план на Община Кайнарджа се очаква планирано и 
регламентирано устройство на територията (вкл. и защитените зони), което ще 
доведе и до регламентирано ползване на природните ресурси – определяне 
границите на горските и земеделски територии.  Очакваното въздействие в 
положително, защото 

- с Общия устройствен план се запазват сега съществуващите територии, заети от 
естествени местообитания, предмет на опазване на защитените зони; 

- запазват се транспортните коридори; 

- определят се индустриални зони в отдалечени  от защитените зони територии; 

- предлагат се решения и начини за изграждане на канализация и пречистване на 
водите на населените места, което е доведе до опазване на подземните води. 

Матрица 1 

Въздействие  
върху 

Пряко 
въздействие 

%  Оценка 

В общината В ЗЗ1 За 
общината 

За ЗЗ 

П
р

и
р

о
д

н
и

 м
е

ст
о

о
б

и
т

а
н

и
я

 

91ЕО* няма 100 0,001 0 0 

6110* няма 100 0, 053 0 0 

6210* няма 100 14,21 0 0 

6240* няма 100 08,10 0 0 

6250* няма 100 02,21 0 0 

8310 няма 100 00,02 0 0 

9180* няма 100 00,01 0 0 

91G0* няма 100 00,41 0 0 

91H0* няма 100 00,06 0 0 

                                                        
1 Защитените зони  
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Въздействие  
върху 

Пряко 
въздействие 

%  Оценка 

В общината В ЗЗ1 За 
общината 

За ЗЗ 

91I0* няма 100 21,12 0 0 

91M0 няма 100 13,10 0 0 

91Z0 няма 100 09,12 0 0 

Оценки: 

0 – не окозва въздействие; 

1- има много слабо отрицателно въздействие; 

2 – може да предизвика временни отрицателни въздействия; 

3 – може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия; 

4 – може да предизвика вторични отрицателни въздействия; 

5 – може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия; 

6 – може да предизвика синергични отрицателни въздействия; 

7- може да предизвика вторични, кумулативни, синтергични отрицателни въздействия – въздействието може да бъде 
премахнато чрез смекчаващи компенсаторни мерки; 

8 - може да предизвика вторични, кумулативни, синтергични отрицателни въздействия – въздействието може да бъде 
премахнато чрез смекчаващи компенсаторни мерки; 

9 – предизвиква значителни средносрочни или дългосрочни, постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може да 
бъде премахнато чрез компенсаторни/смекчаващи мерки; 

10 - предизвиква значителни и постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез 
компенсаторни/смекчаващи мерки; 

 

Очаквано въздействие върху видовете, предмет на опазване на защитените зони: 
Общият устройствен план запазва площите на горски и земеделски територии, с 
което се запазват и местообитания на размножаване и хранене на местни видове 
и видове при миграция. Очакваното въздействие от прилагане на 
устройствения план е положително, защото: 

- не се планират пречки за видовете – както вертикални, така и хоризонтални 
прегради, или транспортни коридори; 

- планира се изграждане на полезащитни пояси, които са доказани биокоридори 
за много видове животни; 

- развитието на производствени дейности се концентрира в населените места, 
като по този начин се намалява безпокойството на видовете. 

Матрица 2 

Въздействие върху 
видовете предмет на 

опазване на ЗЗ 

Пряко 
въздействие 

% на влияние Оценка 

В 
общината 

В 
ЗЗ2 

За 
общината 

За 
ЗЗ 

Птици от Приложение I на 
Дир.79/409/EEC 

няма 100 76 0 0 

                                                        
2 Защитените зони  
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Въздействие върху 
видовете предмет на 

опазване на ЗЗ 

Пряко 
въздействие 

% на влияние Оценка 

В 
общината 

В 
ЗЗ2 

За 
общината 

За 
ЗЗ 

Редовно мигриращи птици няма 100 76 0 0 

Бозайници от Приложение I 
на Дир.79/409/EEC 

няма 100 76 0 0 

Земноводни и влечуги от 
Приложение I на 
Дир.79/409/EEC 

няма 100 76 0 0 

Риби от Приложение I на 
Дир.79/409/EEC 

няма 100 76 0 0 

Безгръбначни от 
Приложение I на 
Дир.79/409/EEC 

няма 100 76 0 0 

Растения от Приложение I 
на Дир.79/409/EEC 

няма 100 76 0 0 

 

 

б) описание и анализ на въздействието на план, програма и 
проект/инвестиционно предложение върху целостта на защитената зона с оглед 
на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на 
местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия 
състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на 
реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение; 

Общия устройствен план на Община Кайнарджа е планиране на територията с цел 
социално и икономическо развитие при запазване условията на околната среда и 
спазване на националното екологично законодателство. Общият устройствен 
план на община Кайнарджа се е съобразил и прилага заповедите за обявяване на 
Защитените зони, техните граници и използването на земите им по начина, по 
който са използвани до сега.  
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Матрица 3 

Въздействие на Общия устройствен план на 

Община Кайнарджа върху 

Пряко 

действие 

% на влияние ОЦЕНКА 

 в общината  в Защитените 

зони 

 в общината  в Защитените 

зони 

цялост на защитената зона няма 100.00 0.00 0 0 

ст
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Изкуствени горски монокултури 
(например насаждения на тополи или 
екзотични дървета) 

няма 100.00 3,4 0 0 

Не-горски райони, култивирани с 
дървесна растителност (вкл. овошки, 
лозя, крайпътни дървета) 

няма 100.00 1,4 0 0 

Сухи тревни съобщества, степи няма 100.00 27,2 0 0 

Друга орна земя няма 100.00 6 0 0 

Широколистни листопадни гори  няма 100.00 43,8 0 0 

Смесени гори няма 100.00 0,8 0 0 

Влажни ливади, мезофилни ливади  няма 100.00 0 0 0 

Водни площи във вътрешността (стоящи 
води, течащи води) 0 

няма 100.00 0,4 0 0 

Други земи (включително градове, села, 
пътища, сметища, мини, индустриални 
обекти) 2 

няма 100.00 1,4 0 0 



ДОКЛАД  За оценка съвместимостта на Общия устройствен план на Община Кайнарджа с предмета и целите на защитени зони BG0002039 Хърсовска река, BG0000106 Хърсовска река, 
BG0002048 Суха река и BG0000107 Суха река. 

 

Страница 35 от 46 
 

Въздействие на Общия устройствен план на 

Община Кайнарджа върху 

Пряко 

действие 

% на влияние ОЦЕНКА 

 в общината  в Защитените 

зони 

 в общината  в Защитените 

зони 

Екстензивни зърнени култури (вкл. 
ротационни култури с периодично 
оставяне на угар) 

няма 100.00 13,4 0 0 

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, 
постоянен сняг и ледници  

няма 100.00 0,2 0 0 

Тресавища, блата, растителност по 
крайбрежието на водоемите, мочурища 

няма 100.00 0,2 0 0 

Храстови съобщества  няма 100.00 1,6 0 0 

Иглолистни гори няма 100.00 0,2 0 0 
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Опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна 

няма  0.00 0.00 0 0 
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Запазване на площта на природните 

местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на 

опазване в рамките на защитената зона. 

няма 0.00 0.00 0 0 
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Въздействие на Общия устройствен план на 

Община Кайнарджа върху 

Пряко 

действие 

% на влияние ОЦЕНКА 

 в общината  в Защитените 

зони 

 в общината  в Защитените 

зони 

Запазване на естественото състояние на 

природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на 

опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези 

местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата. 

няма 0.00 0.00 0 0 

Възстановяване при необходимост на 

площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и 

местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на 

опазване в рамките на защитената зона. 

няма 0.00 0.00 0 0 

      Средна Оценка 0  0.00  

  

Забежка: Оценяването е извършено по скала от (-10) до (+10) и съответства на оценяването в матриците по-горе 
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6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, 
намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от 
осъществяване на плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение 
върху защитената зона и определяне на степента им на въздействие върху 
предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на 
предложените смекчаващи мерки; 

Разглеждайки подробно Общия устройствен план на Община Кайнарджа и 
въздействието му върху петте защитени зони, които се намират в нея, можем да 
заключим, че не се очаква негативно или неблагоприятно въздействие. Доклада 
за екологична оценка на Общия устройствен план на Община Кайнарджа 
подробно разглежда мерки, които трябва да се приложат за опазване на 
компонентите на околната среда, но мерките, свързани със защитените зони, 
попадащи в Община Кайнарджа, могат да се отнесат до горските масиви и 
планирането на земите в общината. Това са: 

- Спазва указанията за стопанисване на гори в Натура 2000 при устройването на 
горските територии, попадащи в защитени зони от мрежата на Натура 2000. 

 - Насърчаване ДГС Силистра горска сертификация; 

- Да се възстанови състоянието и на старите полезащитни пояси, успоредно с 
изграждането на нови, предвидено в устройствения план.  

- Залесяване на освободени при окончателна фаза и/или новозалесени територии 
с неместни видове да се ограничи извън териториите на Защитените зони от 
мрежата на Натура 2000. 

Мерки, които имат отношение към биоразнообразието, вкл. в защитените зони са: 

- Да се изготви програма за ползване на лечебните растения с райониране за 
ползване през годините за период над 10 години. 

- При озеленяване на крайпътни участъци, в близост до земеделски земи, 
или защитени зони от мрежата на Натура 2000, да се ограничи използването на 
неместни видове, въпреки декоративните им качества, предвид възможността да 
се превърнат в инвазивни видове. 

Важни мерки са рекултивиране на нерегламентираните сметища и недопускане 
замърсяване на нови територии. Концентриране на промишлените дейности в 
зони, регулирани като урбанизирани територии, които са отдалечени от 
защитените зони. 

 

7. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху 
защитената зона, включително нулева алтернатива; 

Общият устройствен план на Община Кайнарджа не разглежда различни 
алтернативи на устройване на териториите, той е изготвен на база съществуващо 
състояние в общината. Във връзка с анализа на икономическите, социални и 
природни условия са направени прогнози за развитие и на база на тях и 
несъществени промени в определяне на зоните за развитие в Общия устройствен 
план. 
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Нулевата алтернатива е съвместима с целите на опазване на защитените зони. 
Състоянието на местообитанията и видовете при нулева алтернатива е 
достатъчно добро, за да не зависи поддържането или подобряването  му от бъдещ 
промени и планиране. В изоставените земеделски земи обикновено протичат 
вторични сукцесии, при които чрез паралелно изменение на растителността и на 
компонентите на местообитанията, се сформират плевелно-рудерални тревни 
екосистеми. 

 

 

8. Картен материал с местоположението на всички елементи на плана, програмата 
и проекта/инвестиционното предложение спрямо защитената зона и нейните 
елементи; 
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Карта 1 
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Карта 2 
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Карта 3 
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9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно 
критериите по чл. 22; 

На база направените анализи за състоянието, площта, целите, функциите на 
Защитените зони от една страна и предвидените зони и райониране в Общия 
устройствен план на Община Кайнарджа и влиянието им от друга може да се 
обобщи: 

Всички дейности, предвиждани при реализиране на инвестиционното намерение 
гарантират не допускане на вредности, който да повлияят на защитената зона на 
нейните функции, структура и цели. 

 

 

Индикатори на значимостта на въздействието 

Тип въздействие Индикатор на значимостта 

Загуба на 
местообитание 

Процентна стойност на загубата – 0% 

Фрагментация Времетраене или продължителност - постоянно  

Ниво спрямо първоначалната степен - 0 

Обезпокояване на 
видовете 

Период или продължителност - няма 

Отстояние на източника на въздействие от територията 
- отдалечено 

Численост на 
популацията 

Време за възстановяване – няма загуба на популация 

Водни ресурси Относителна промяна - няма 

а) процент на загубената площ от дадено 
местообитание спрямо площта на местообитанието 
в защитената зона или в мрежата като цяло; 

НЯМА 

Без  влияние / 
значимост 

б) степен на фрагментация на 
местообитанието/местообитанията или 
популацията на вида/видовете спрямо 
първоначалното им състояние, продължителност; 

НЯМА 

Без  влияние / 
значимост 

в) времетраене на безпокойството на видове; НЯМА 

Без  влияние / 
значимост 

г) време за възстановяване на засегната популация; 

 

НЯМА 

Без  влияние / 
значимост 
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Тип въздействие Индикатор на значимостта 

Качество на водите Относителна промяна в ключови индикаторни вещества 
и други химични елементи - няма 

 

 

Контролен списък за целостта на територията 

Природозащитни цели 

Проектът/планът би ли могъл: 

да забави постигането на целите за опазване на територията? Не 

да възпрепятства постигането на целите за опазване на територията? Не 

да попречи на факторите, които помагат да се поддържа благоприятното 
състояние на територията? 

Не  

да наруши баланса, разпространението и числеността на ключовите видове, 
които са индикатори за благоприятното състояние на територията? 

Не  

Други индикатори 

Проектът/планът би ли могъл: 

да предизвика промени в жизненоважните фактори (напр. равновесието в 
хранителната верига), определящи функциите на местообитанията или 
екосистемите? 

Не  

да промени динамиката на взаимовръзките (напр. между почви-води или 
растения-животни), които определят структурата и/или функцията на 
територията? 

Не  

да наруши предвижданите или прогнозираните естествени промени в 
територията (напр. водния режим или химическия състав)? 

Не 

да намали площта на ключовите местообитания?  

да редуцира популациите на ключови видове? Не 

да промени равновесието/съотношението между ключовите видове? Не 

да намали разнообразието в територията? Не 

да причини обезпокояване на видовете, което би могло да се отрази на 
числеността на популациите или на съотношението между ключовите 
видове? да доведе до фрагментация? 

Не 

да причини загуба или редукция на ключови фактори (напр. дървесна 
покривка, приливен режим, годишни разливи и т.н.) 

Не 

Заключенията за степента на отрицателното въздействие върху защитените зони 
са съобразени с изискванията и критериите на чл. 22 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка за съвместимостта на инвестиционни предложения 
с предмета и целите на опазване на защитените зони. 
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Въз основа на тези критерии и от направените изводи, следва заключението, че 
предложения Общ устройствен план на Община Кайнарджа няма да окаже 
отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитени 
зони BG0002039 Хърсовска река, BG0000106 Хърсовска река, BG0002048 Суха река 
и BG0000107 Суха река. 

 

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР, включително доказателства за това и 
предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР- когато 
заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона 
ще бъде значително увреден от реализирането на плана, програмата и проекта 
или от реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че 
не е налице друго алтернативно решение; 

Няма. 

 

11. Информация за използваните методи на изследване, включително 
времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на 
въздействието, източници на информация, трудности при събиране на 
необходимата информация; 

При разработването на оценката са използвани стандартните методи за полеви 
изследвания, прилагани за определяне на видовия състав при висшите растения и 
гръбначните животни на автора, извършвани от 2002 г. до 2015г.  

Направените анализи и изводи са в съответствие с изискванията на Директивите 
на Европейския съюз, на всички международни конвенции, по които Република 
България е страна и хармонизираното българско природозащитно 
законодателство 

Информацията за изготвения Общ устройствен план е предоставена от Община 
Кайнарджа и Консорциум УРБАН ГРУП.  

Методи за предвиждане на въздействията 

1. преки измервания. 

2. блоксхеми, грáфи и функционални диаграми. 

3. количествени прогнозни модели.  

4. географските информационни системи (ГИС)  

 

Интернет информация: 

http://www.IUCN.org 

http://www.oneworld.org/iied/ 

http://www.ramsar.org 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Natura2000ProtectedSites 

 

Литетатура: 

http://www.ramsar.org/
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