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Въведение 
 

Докладът за оценка степента на въздействие от прилагането на Общ устройствен план 

(ОУП) на Община Борово върху предмета и целите на опазване на защитените зони се из-

вършва на основание чл. 31 – 34 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 35-37 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на за-

щитените зони (Наредбата за ОС) и е съобразен с изискванията поставени с писмо на 

РИОСВ – Русе № АО2757/ 15.04.2015 г.  

Докладът се изготвя като приложение към Доклад за екологична оценка на ОУП и има за 

цел да се определят и оценят възможните въздействия от прилагането на Общ устройствен 

план на Община Борово върху защитени зони „Река Янтра” с код BG00000610 и „Батин” с код 

BG0000232 определени за опазване на природни местообитания и местообитания на видове 

от дивата флора и фауна и защитена зона „Рибарници Мечка” с код BG00002024, определе-

на за опазване на дивите птици. 

Настоящият доклад е възложен на фирма „Екологика Русе” ЕООД. Автори на доклада са 

независими експерти, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС., за кое-

то са приложени съответните декларации и документи. 

 

 

 

1. Анотация на Общия устройствен план 

1.1 Информация за Възложителя 

 

Възложител по настоящата процедура по смисъла на параграф 1 т. 20 от Допълнителни-

те разпоредби на ЗООС е Община Борово: 

J Адрес: град Борово, община Борово, област Русе, ул. „Н. Вапцаров” № 1А  

J Кмет на Община Борово: Георги Георгиев 

J Телефон: 08140 / 22-53, 22-59; факс: 0817 / 71774 

J e-mail: council@borovo.org; http://www.borovo.org/ 

J Лице за връзка: инж. Мартин Христов – старши експерт еколог, Община Борово, 

тел. 08140 / 22-53, вътр. 121 

 

1.2 Основание за изработване а ОУП 

 

Разработването на ОУП е съгласно Планово задание за изработване на ОУП, одобрено с 

Решение № 311 по Протокол № 24/30.10.2013 г. на Общински съвет Борово и във връзка със 

Споразумение №РД-06-135/05.08.2014 г. за частично финансиране на изработването на ОУП. 

На основание чл.126 ал.4 на ЗУТ, Общият устройствен план на общината се изработва в 

две фази, както следва: Първа фаза – Предварителен проект; Втора фаза – Окончателен 

проект. Съдържанието на проектно-проучвателните работи (ППР) по всяка фаза се определя 

от чл.18 и чл.19 на Наредба № 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми 

и планове. 
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Общият устройствен план на община Борово се разработва в съответствие с разпоред-

бите на чл.125 и чл.126 от Закона за устройство на територията, както и чл.16, ал.1, чл.17, чл.18 и 

чл.19 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. 

Съгласно чл. 105 от ЗУТ, ОУП на община Борово следва да обхваща цялата територия на 

общината, включвайки общинския център и отделните населени места заедно с техните зем-

лища - гр. Борово, с. Батин, с. Брестовица, с. Волово, с. Горно Абланово, с. Екзарх Йосиф, с. 

Обретеник. Общата територия е 252.2 кв. км. 

С протокол № УПНЕИПГ-01-02-40 от 13.12.2014 г. на Национален експертен съвет по уст-

ройство на територията и регионалната политика е приет предварителния проект на ОУП на 

община Борово. 

 

 

1.3 Обхват, цели и задачи на общия устройствен план 

 

Общият устройствен план обхваща територията на община Борово в административно-

териториалните й граници. 

 

 

ФИГУРА 1. ОБХВАТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН 

 

 

Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на община Борово 

определят специфичните изисквания, устройственото и функционалното предназначение и 

ограниченията при застрояването, както и правилата и нормативите за устройство, ползване, 

застрояване и опазване на територията на община Борово. 

 

Основната цел на общия устройствен план е да осигури устойчиво развитие и благоуст-

рояване на община Борово в съответствие със специфичните природни и обществено-

икономически дадености и да създаде най-благоприятни условия за обитаване, труд и отдих 

на постоянното население и гостите в общината. 

С прилагането на общия устройствен план и на правилата и нормативите към него ще 

се задоволят следните изисквания: 
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J Здравословни условия на обитаване и труд, както и сигурност на населението; 

J Задоволяване на жилищните нужди на населението; 

J Запазване, обновяване и развитие на съществуващите населени места, офор-

мяне на облика и на прилежащите им територии; 

J Икономично използване на теренните и природните ресурси; 

J Опазване на културно-историческото наследство. 

 

Главната цел на правилата и нормативите за прилагане на ОУПО Борово е да се дефи-

нират основните изисквания към устройствените разработки, които ще бъдат изработвани за 

прилагане на общия устройствен план на община Борово. 

 

Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично равно-

весие, икономически растеж и социален просперитет при оптимално използване на при-

родните дадености, постигането на главната цел се предпоставя от изпълнението на следни-

те специфични цели: 

J Подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на съвременно ниво на об-

ществено обслужване, обитаване, възможности за рекреация, спорт и т.н. 

J Стимулиране на икономическото развитие на общината чрез създаване на пла-

нова основа и с инструментариума на устройственото планиране. 

J Баланс между частните и обществените интереси на територията на общината, 

отчитайки едновременно правото на собственост и нуждата от защита на об-

ществения интерес. 

J Опазване и използване на потенциала на природните дадености и културно-

историческото наследство. 

J Увеличаване възможностите за управление на съществуващите в момента и по-

тенциални урбанистични процеси на територията от страна на ръководството на 

Общината и административния апарат. 

J Контрол върху процесите на по-нататъшна урбанизация на територията на об-

щината с цел запазване целостта и стабилността на природната й среда с инс-

трументите на устройственото планиране. 

 

Основните задачи на плана са: 

J Определяне на общата структура на територията, местоположението, землищ-

ните граници на населените места и селищните образувания, отделните урба-

низирани територии, земеделските и горски територии, природозащитните, с 

културно-историческо значение, нарушени територии и със специално предназ-

начение и др.; 

J Определяне на устройствен режим на отделните територии, правилата и огра-

ниченията за ползването им, като се съблюдават на режимите, които са устано-

вени със специални закони; 

J Усъвършенстване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура 

на територията на общината, връзките с териториите на съседните общини и със 

системата от инфраструктурни мрежи и съоръжения на национално ниво;. 

J Усъвършенстване на пространствения модел на организация на системата на 

социалната инфраструктура; 

J Установяване на уязвими територии с вероятно разпространение на предвидими 

природни бедствия регламентиране на превантивни мерки, методи за защита и 

начин на устройство на териториите; 

J Създаване на необходимите условия за използване на потенциала на територии-

те държавна и общинска публична собственост; 
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J Създаване на условия за балансирано устройствено развитие в урбанизираните 

и извън урбанизираните територии, чрез поддържане на екологично равновесие 

и опазване на околната среда; 

J Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно ис-

торическото наследство и природните забележителности. Регламентиране на 

допустимото натоварване върху териториите с естествени рекреационни и други 

ресурси; 

J Определяне на последователност (етапност) за реализиране на приоритетни ус-

тройствени дейности. 

 

 

 

1.4 Предвиждания на общия устройствен план 

 

В рамките за Общината, проектантския екип фокусира внимание върху две зони с осо-

бено силен потенциал за развитие, в които съчетанието от развитие на транспортните арте-

рии и специфични дадености, би могло да активизира стопанските дейности в Община Бо-

рово като цяло. 

Представените Детайли в М 1:10 000 към проектното решение визуализират именно тези 

териториални области, в които са основните проектни предложения. 

 

 

Развитие на ареала гр. Борово – с. Волово в контекста на коридор № 9 

 

Път 1-5 или коридор № 9, който осъществява трансгранична връзка Турция – Гърция –

Свиленград – Русе – Букурещ, тангира центъра на общината – гр. Борово, минава през с. Во-

лово и излиза от територията на общината. 

По данни на МРРБ, предстои пълна реконструкция на пътя и превръщането му в скорост-

на артерия. 

Във връзка с това, прилежащата територия има сериозен потенциал в областта на об-

щественото обслужване, търговия и логистика. ОУПО предлага концентрация на дейности в 

участъка гр. Борово - с. Волово както следва: 

J Нова производствена зона западно от съществуващата, между път 1-5 и ЖП лини-

ята; 

J Нова смесена производствено-складова и обществено-обслужваща зона меж-

ду съществуващите жилищни квартали и път 1-5; 

J Изнасяне на трасето на жп линията от центъра на гр. Борово и преместването и в 

непосредствена близост до път 1-5, така че да може да се развие удобна товар-

на гара; 

J Връзката на гр. Борово с път 1-5 става чрез пътен възел и надлез над новото трасе 

на ЖП линията; 

J Нова рекреационна зона за изграждане на мотели, хотели, хранителни комп-

лекси върху горски земи/ гори за реконструкция/; 

J Прекатегоризация на гората между гр. Борово и с. Волово от стопанска в рекре-

ационна гора; 

J Изнасяне на трасето на път 1-5 от с. Волово и изместването му в източна посока 

като обход на селото; 

J Разширение на съществуващия паркинг за тирове между старото и новото трасе 

на 1-5; 

J Озеленяване между новото и старото трасе на 1-5 ; 
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J Зона за изграждане на къщи за гости между новото и старото трасе на 1-5; 

J Производствена зона специализирана в ремонт и оборудване на автомобили 

между новото и старото трасе на път 1-5. 

 

 

Развитие на района около с. Батин, о-в Батин и прилежащите крайдунавски територии 

 

Път 2-52, така наречения Крайдунавски път, е частично изграден като общински път в зем-

лището на с. Горно Абланово, докато в землището на с. Батин той не е изграден. 

Друг положителен фактор за развитие е включването на общината в туристическия мар-

шрут Русе – Иваново – Борово, залегнал в стратегията за развитие на туризма в област Русе. 

С изграждането на този път, и като се има пред вид много добрите природни дадености 

около с. Батин, ОУПО предлага развитие на център с концентрация на дейности, свързани с 

водни спортове, отдих и туризъм, лов и риболов, както следва: 

 На остров Батин – зона за ловен парк в северната част, лесопарк – в южната; 

 На север от с. Батин, по южния бряг на река Дунав – гребен канал, яхтинг, лодкос-

тоянка, зона за спортен риболов; 

 Крайселищен парк с изградена пешеходна екоалея; 

 Рекреационен парк, върху мера общинска собственост; 

 Рекреационна зона – ваканционно селище, върху частни ниви; 

 Рекреационна зона – къщи за гости (екотуризъм) южно от селото върху частни 

имоти 

 

 

Развитие на крайселищните територии за останалите населени места 

 

За другите населени места – селата Горно Абланово, Екзарх Йосиф, Обретеник и Брес-

товица, съобразно характерните и традиционни активности за териториите, ОУПО предлага: 

 Разширение на терените около съществуващите животновъдни ферми и обосо-

бяването на животновъдни комплекси, в които да се затвори цикълът за производс-

тво на млечни и животински продукти; 

 Възстановяване на жилищните функции в изключените с регулационните планове 

територии; 

 Разширяване на съществуващите или нови крайселищни паркове върху общински 

терени; 

 Залесяване на общински мери североизточно от с. Горно Абланово, с ветроза-

щитна цел. 

 

 

В таблицата по-долу е представен баланс на териториите, показващ площта на същест-

вуващите елементи и площта на елементите, след прилагане на ОУПО. 

 

 

ТАБЛИЦА 1. ОУПО БОРОВО – БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА 

№ 
Наименование на териториалния еле-

мент 

Площ на съществува-

щи елементи 

Площ на проектни 

елементи 

в ха в % в ха в % 

1 Урбанизирани територии 14 417.00 5.71 18 521.00 7.34 

 1.1. Нови жилищни   604.20  

 1.2. Обслужващи   187.00  



 

 

 

 

 
13 (104) 

№ 
Наименование на териториалния еле-

мент 

Площ на съществува-

щи елементи 

Площ на проектни 

елементи 

в ха в % в ха в % 

 1.3. Рекреациони   275.00  

 1.4. Производствени терени   1 009.60  

 1.5. Животновъдни ферми   1 804.20  

 1.6. Смесени зони   224.00  

2 Земеделски територии, в т.ч.: 190 966.00 75.66 181 354.00 71.85 

 2.1. обработваеми земи - ниви 152 265.00 79.73 146 702.00 80.89 

 
2.2. обработваеми земи - трайни 

насаждения 
19 401.00 10.16 20 860.00 11.50 

 2.3. мери, пасища, ливади 19 300.00 10.11 13 792.00 7.61 

3 Горски територии, в т.ч.: 20 585.00 8.16 25 810.00 10.23 

 
3.1. горски масиви (иглолистни и 

широколистни вискостъблени) 
5 657.00 27.48 10 882.00 42.16 

 

3.2. горски земи (няма данни, за 

превръщане, за прерастване, за 

реконструкция, нискостъблени) 

7 477.00 36.32 7 477.00 28.97 

 3.3. други 7 451.00 36.20 7 034.00 27.25 

 3.4. Спортен парк - гребен канал   417.00  

4 o.Батин, в т.ч. 5 721.80 2.27 5 721.80 2.27 

 3.4.1. Ловен парк   3 368.90  

 3.4.2. Лесопарк   2 352.90  

5 Водни площи 252.20 0.10 252.20 0.10 

6 Акватория на р.Дунав 16 150.00 6.40 16 150.00 6.40 

7 Транспорт и инфраструктура 25.40 0.01 308.40 0.12 

8 Добив на инертни материали 3 159.00 1.25 3 159.00 1.25 

9 Нарушени територии 1 115.60 0.44 565.60 0.22 

10 Територии за защита   550.00 0.22 

 ОБЩА ПЛОЩ 252 392.00 100.00 252 392.00 100.00 

 

Както се вижда предвижданията на ОУПО са увеличаване площта на урбанизираните и 

горските територии за сметка на намаляване площта на земеделски територии. 
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2. Други планове, програми и проек-

ти/инвестиционни предложения, които в съ-

четание с ОУП могат да окажат неблагопри-

ятно въздействие върху защитените зони 
 

От представените списъци на постъпили инвестиционни предложения, планове или прог-

рами в официалния сайт на РИОСВ – Русе за последните 5 години, обобщихме тези, които 

попадат в землища на населени места от община Борово и землището на с. Мечка, община 

Иваново. Те са представени в таблицата по-долу: 

 

 

ТАБЛИЦА 2. ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ, КАСАЕЩИ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

БОРОВО И ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МЕЧКА, ОБЩИНА ИВАНОВО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ 

Наименование на ИП/ Програма/ План Местоположение 
Попада 

в ЗЗ 

Документ на 

РИОСВ - Русе 
Възложител 

2015 до момента     

Рехабилитация и реконструкция на 9,1 км 

общински път: RSE2107/II-52, Пиргово-

Мечка/-Иваново-/III-501/ от км 0+000 до км 

9+100, Община Иваново 

Община Иваново Не 

изх. № 

932/08.04.2015 

г. 

Община 

Иваново 

Изграждане на въздушна кабелна мрежа 

за пренос на данни – интернет и цифро-

ва телевизия на територията на селата 

Нисово, Сваленик и Мечка, общ. Иваново 

Нисово, Сваленик 

и Мечка, общ. 

Иваново 

Не 

изх. № 

868/06.04.2015 

г. 

Кабелнет 

ООД 

Изграждане на подземна оптична мрежа 

за електронни съобщения на територията 

на община Иваново - в землищата на с. 

Щръклево, с. Иваново, с. Красен, с. Бо-

жичен, с. Пиргово, с. Мечка и с. Тръстеник 

с. Щръклево, с. 

Иваново, с. Кра-

сен, с. Божичен, с. 

Пиргово, с. Мечка 

и с. Тръстеник 

Не 

№ 

494/27.02.2015 

г. 

Нетуоркс  

България 

ООД 

Горскостопанска програма за имот с № 

118004, с. Горно Абланово, общ. Борово 

с. Горно Абланово, 

общ. Борово 
Не 

изх. № 

658/19.03.2015 

г. 

- 

Горскостопанска програма за имот с № 

132004, с. Горно Абланово, общ. Борово 

с. Горно Абланово, 

общ. Борово 
Не 

изх. № 

655/19.03.2015 

г. 

- 

Проектиране и изграждане на слабото-

кова кабелна мрежа в с. Обретеник, с. 

Волово, с. Брестовица, с. Екзарх Йосиф, 

с. Горно Абланово и с. Батин, общ. Боро-

во 

с. Обретеник, с. 

Волово, с. Бресто-

вица, с. Екзарх Йо-

сиф, с. Горно Аб-

ланово и с. Батин, 

общ. Борово 

Не 
изх. № 

829/03.04.2015 г 

Кабелнет 

ООД 

Изграждане на подземно кабелно ел. 

трасе 20 kV и трафопост тип МТТ за базо-

ва станция № RSE0078.B000 - Галопер 

от съществуващ 

стълб на ЕП “Об-

ретеник” до по-

землен имот с 

номер 050075, в 

землището на с. 

Обретеник, общ. 

Борово 

Не 

изх. №  

923/08.04.2015 

г. 

Мобилтел 

ЕАД 

Изграждане на помещение за добив и 

първична обработка на пчелен мед, 

склад за инвентар и амбалаж” с место-

с. Обретеник, 

общ. Борово 
Не 

изх. № 

834/03.04.2015 г 
- 



 

 

 

 

 
15 (104) 

Наименование на ИП/ Програма/ План Местоположение 
Попада 

в ЗЗ 

Документ на 

РИОСВ - Русе 
Възложител 

положение УПИ III-380, кв. 18 по кадаст-

рален и регулационен план на с. Обре-

теник, общ. Борово 

Изграждане на девет броя силози  с 

обем 3 00 куб. м. всеки  на територията 

на съществуваща складова база в гр. 

Борово 

гр. Борово Не 

изх. № 

197/27.01. 2015 

г 

Агроном І 

холдинг 

ЕООД 

Изработване на Подробен устройствен 

план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на 

поземлен имот с идентификатор 

05611.170.8, 05611.170.12 и 05611.170.13 по 

КК и КР на гр. Борово, предвиждащ обе-

диняване на имотите, преустройство на 

съществуваща промишлена сграда с 

пристрояване в цех за производство на 

технически изделия от ПВЦ фолио 

гр. Борово Не 
изх. № 

08/05.01.2015 г. 
Икон ЕООД 

2014     

Възстановяване нормалната проводи-

мост на открит отводнителен канал чрез 

почистването му от дървета и храсти с 

цел превенция на риска от наводнения 

Имот  №000138, с. 

Мечка, община 

Иваново 

Не 

изх. № 

3163/20.11.2014 

г. 

Община 

Иваново 

Горскостопанска програма за ПИ № 

079047, с. Мечка, общ. Иваново 

с. Мечка, общ. 

Иваново 
Не 

изх. № 

2268/08.08.2014 

г. 

ДЛС Дунав 

Горскостопанска програма за ПИ № 

079048, с. Мечка, общ. Иваново 

с. Мечка, общ. 

Иваново 
Не 

изх. № 

2269/08.08.2014 

г. 

ДЛС Дунав 

Горскостопанска програма за ПИ № 

079045, с. Мечка, общ. Иваново 

с. Мечка, общ. 

Иваново 
Не 

изх. № 

685/14.03.2014 

г. 

В. Върбанов 

Горскостопанска програма за ПИ 

№132005, с. Горно Абланово, общ. Боро-

во 

с. Горно Абланово, 

общ. Борово 
Не 

изх. № 

1803/25.06.2014 

г. 

Г. Георгиев 

Горскостопанска програма за ПИ 

№135026, с. Горно Абланово, общ. Боро-

во 

с. Горно Абланово, 

общ. Борово 
Не 

изх. № 

1804/25.06.2014 

г. 

А. Кънева 

Горскостопанска програма за ПИ № 

119004, с. Горно Абланово, общ. Борово 

с. Горно Абланово, 

общ. Борово 
Не 

изх. № 

1757/24.06.2014 

г. 

- 

Горскостопанска програма за ПИ № 

135022, с. Горно Абланово, общ. Борово 

с. Горно Абланово, 

общ. Борово 
Не 

изх. № 

1761/24.06.2014 

г. 

- 

КПИИ за изработване на ПУП-ПЗ за УПИ 

IX-918, кв. 23 по плана на с. Горно Абла-

ново , предвиждащ реконструкция на 

обект Културен център /читалище/ "Игнат 

Канев"- преустройство и пристройка 

с. Горно Абланово, 

общ. Борово 
Не 

изх. № 

990/10.04.2014 

г. 

Читалище 

„Пробуда – 

1924“ 

Горскостопански план (ГСП) за гори, 

собственост на Община Борово, за пе-

риода 2013-2022 г. 

Гори на територия-

та на Борово, Ба-

тин, Брестовица, 

Волово, Горно Аб-

ланово, Екзарх Йо-

сиф и Обретеник 

 

Не 

Решение № 

РУ-07-ОС/2014 

г. 

Община 

Борово 

Обособяване на площадка за търговска 

дейност с ОЧЦМ, излезли от употреба 

Поземлен имот с 

идентификатор 
Не РУ-2-ПР/2014 „Бон Фер" 

ЕООД  
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Наименование на ИП/ Програма/ План Местоположение 
Попада 

в ЗЗ 

Документ на 

РИОСВ - Русе 
Възложител 

МПС, излязло от употреба ЕЕО, негодни за 

употреба батерии и акумулатори  

05611.1.1340  по 

кадастралната 

карта на гр. Боро-

во 

117629301 

„Изграждане на система за пожарога-

сене” с местоположение имот с № 

000131 в землището на с. Обретеник, 

общ. Борово 

с. Обретеник, 

общ. Борово 
Не 

изх. № 

1764/24.06.2014 

г. 

Община 

Борово 

Горскостопанска програма за поземлен 

имот с № 069045, с. Екзарх Йосиф, общ. 

Борово 

с. Екзарх Йосиф, 

общ. Борово 
Не 

изх. № 

608/06.03.2014 

г. 

Трендафи-

лов 

2013     

Горскостопанска програма за имот 

079062 в землището на с. Мечка, общ. 

Иваново 

с. Мечка, общ. 

Иваново 
Не 

изх. № 

4028/16.12.2013 

г. 

- 

Горскостопанска програма с местопо-

ложение имот 472003 в землището на с. 

Мечка, общ. Иваново 

с. Мечка, общ. 

Иваново 
Не 

изх. № 

4029/16.12.2013 

г. 

- 

Инсталиране на приемо-предавателна 

станция за глас и/или данни на БТК ЕАД, 

VT5439 Mechka TVR” с местоположение 

УПИ XII-97, кв. 12 по плана на с. Мечка 

с. Мечка, общ. 

Иваново 
Не 

изх. № 

3673/19.11.2013 

г. 

БТК ЕАД 

Горскостопанска програма с местопо-

ложение имоти 220008 и 623002 в земли-

щето на с. Мечка, общ. Иваново 

с. Мечка, общ. 

Иваново 
Не 

с изх. № 

2969/13.09.2013 

г. 

- 

Горскостопанска програма за ПИ 

472035, с. Мечка, община Иваново 

с. Мечка, общ. 

Иваново 
Не 

изх. № 

817/19.03.2013 

г. 

- 

Горскостопанска програма за ПИ 

472034, с. Мечка, община Иваново 

с. Мечка, общ. 

Иваново 
Не 

изх. № 

818/19.03.2013 

г. 

 

- 

Горскостопанска програма за имот с № 

354033, с. Мечка, общ. Иваново” 

с. Мечка, общ. 

Иваново 
Не 

изх. № 

726/12.03.2013 

г. 

 

Обособяване на площадка за изкупуване 

и временно съхраняване на отпадъци от 

черни и цветни метали – ОЧЦМ, отпадъчна 

хартия и акумулатори 

УПИ II – 908, кв. 99 в 

землището на с. 

Горно Абланово, 

общ. Борово, обл. 

Русе 

Не 

Решение № 

РУ-30-ПР/2013 

г. 

Шулц – 79 

ООД 

План-извлечение за промяна вида и ин-

тензивността на сечта в гори, собственост 

на Община Борово” с местоположение 

имоти 000274, 05611.176.1, 05611.172.1, 

05611.176.3, 05611.164.1, 000131, 064124 по 

плана на с. Обретеник, гр. Борово, с. 

Брестовица и с. Горно Абланово 

с. Обретеник, гр. 

Борово, с. Бресто-

вица и с. Горно 

Абланово 

Не 

изх. № 

1325/29.04.2013 

г. 

Община 

Борово 

План-извлечение за промяна на вида и 

интензивността на сечта през 2014 г. в го-

ри, собственост на ДГС Бяла” с местопо-

ложение землището на Общини Борово, 

Бяла, Две могили и Ценово 

Общини Борово, 

Бяла, Две могили и 

Ценово 

Да 

изх. № 

3685/19.11.2013 

г. 

ДГС Бяла 

Реконструкция и благоустрояване на 

уличната мрежа и тротоари с местопо-

ложение ул. "Хр. Ботев", "Кънчо Бакалов", 

"Първи май", "Дунав” в с. Обретеник, общ. 

Борово 

С. Обретеник, 

общ. Борово 
Не 

изх. № 

2690/15.08.2013 

г. 

Община 

Борово 
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Наименование на ИП/ Програма/ План Местоположение 
Попада 

в ЗЗ 

Документ на 

РИОСВ - Русе 
Възложител 

Изграждане на пункт за изваряване на 

ракия  

УПИ I, кв. 74 по 

плана на село 

Обретеник, общи-

на Борово 

Не 

изх. № 

2437/24.07.2013 

г. 

Община 

Борово 

Създаване на трайни лешникови насаж-

дения с местоположение имот № 043001 

в землището на с. Брестовица, общ. Бо-

рово 

с. Брестовица, 

общ. Борово 
Не 

изх. № 

1853/17.06.2013 

г. 

Община 

Борово 

Горскостопанска програма за имот № 

126005, с. Екзарх Йосиф, община Борово 

Екзарх Йосиф, 

община Борово 
Не 

изх. № 

785/18.03.2013 

г. 

- 

План-извлечение за промяна на вида и 

интензивността на сечта през 2013 г. в го-

ри, собственост на Община Борово 

Община Борово Не 

изх. № 

535/20.02.2013 

г. 

Община 

Борово 

Разполагане на мобилна трошачка в 

границите на кариера "Батин-Канарите" 

за преработка на взривена скална маса 

до фракция 0-60 мм”  

Имоти 000056 и 

000059 в землище-

то на с. Горно Аб-

ланово, общ. Бо-

рово 

Не 

изх. № 

2637/14.08.2013 

г., 

Скални ма-

териали  

АД 

Горскостопанска програма за ПИ 

047003, с. Батин, община Борово 

с. Батин, община 

Борово 
Не 

изх. № 

784/18.03.2013 

г. 

- 

Залесяване на неземеделски земи на 

територията на Община Борово 

ПИ №№ 024001, 

024002, 024003, 

024006, 024007, 

024011, 024016, 

024022, 024023, 

024050, 024051, 

024052, 024053, 

058002, 064107, 

064112, 074050 и 

000376 в землище-

то на с. Горно Аб-

ланово, община 

Борово 

Не 
Решение № 

РУ-7-ПР/2013 

Община 

Борово 

Разполагане на лодкостоянка на р. Дунав 

в землището на село Батин, общ. Борово, 

на обща площ от 3 дка 

000041 в землище-

то на с. Батин (км 

526 на р. Дунав) 

Да 
Решение № 

РУ-64-ПР/2013 

Община 

Борово 

2012     

Външно електрическо захранване базова 

станция № 4609 "Глобул" с. Горно Аблано-

во” не е необходимо извършването на 

процедури по преценяване необходи-

мостта от ОВОС.  

с. Горно Абланово Не 

Изходящ № 

2902/10.09.2012 

г. 

“Космо 

България 

Мобайл” 

ЕАД 

Първично залесяване на неземеделски 

земи 
Община Борово Не 

Изходящ № АО 

3927/18.07.2012 

г. 

Община 

Борово 

Аварийно укрепване на терен на ул. 

"Вихрен" между кв. 48 и 49, прилежащ към 

жилищни имоти 

Община Борово Не 

Изходящ № 

1917/19.06.2012 

г. 

Община 

Борово 

Авариен ремонт и възстановяване на 

централен участък от канализацията на 

ул. "Николаевска 

Гр. Борово Не 

Изходящ № 

1915/19.06.2012 

г. 

Община 

Борово 

Ремонт на Читалище "Искра 1898 г." - гр. 

Борово 
Гр. Борово Не 

Изходящ № 

1660/23.05.2012 

г. 

НЧ "Искра 

1898 г." 
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Наименование на ИП/ Програма/ План Местоположение 
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в ЗЗ 

Документ на 

РИОСВ - Русе 
Възложител 

Ремонт на Народно читалище "Самооб-

разование 1919" 

с. Екзарх Йосиф, 

община Борово 
Не 

Изходящ № 

1659/23.05.2012 

г. 

НЧ „Само-

образова-

ние 1919” 

Основен ремонт на детска градина в с. 

Горно Абланово 
с. Горно Абланово Не 

Изходящ № 

618/24.02.2012 

г. 

Община 

Борово 

Изграждане на външно кабелно електро-

захранване за складове и зърнопочист-

ваща техника в местност "Божене", гр. 

Борово 

Гр. Борово Не 

Изходящ № 

515/15.02.2012 

г. 

“ПТС, ЕОН 

България 

Мрежи” АД 

Извършване на проучвателни работи в 

проучвателна площ "Батин Канарите 2" за 

периода май - октомври 2012 г. 

Горно Абланово, 

община Бороно 
Не 

Изходящ № 

2050/27.06.2012 

г. 

“Скални 

материа-

ли” АД 

Туристическа пътека с места за отдих и 

атракции в поземлен имот 000200, мест-

ност "Умището", в землището на с. Батин, 

община Борово 

с. Батин, община 

Борово 
Де 

Изходящ № АО 

4308/30.07.2012 

г. 

Община 

Борово 

Изграждане на Ветроенергиен парк Об-

ретеник; обща мощност 39 MW; ЗП 42.500 

дка в земл. на с Обретеник, общ Борово 

ПИ № № 000333, 

000335, 000337, 

000338, 000340, 

000341, 000343, 

000344, 000346, 

000347, 000348, 

000349, 000351, 

000294 - за подс-

танция и елект-

ропреносно трасе 

преминаващо 

през ПИ № № 

000216, 000131, 

000130, 000127, 

000251, 000123, 

000230, 000247, 

000128, 054040 в 

землището на с. 

Обретеник, общи-

на Борово 

Не 

Решение № 

РУ-94-ПР/2011 

 

Решение № РУ 

4-5/2012г. 

Уинд Актив 

ООД 

2011     

Изграждане на РСУО за регион Борово-

Бяла 

ПУП-ПЗ за имот № 

000960с площ 100 

дка (Пасище, ме-

ра) в земл. на гр. 

Бяла за изгражда-

не на РСУО за ре-

гион Борово-Бяла 

Не 
Решение № 

РУ-7-ЕО/2011г 

РСУО -  Ян-

тра-Лом 

2008 

Добив на строителни материали от нахо-

дище  

Борово, площ 141.500 дка 

землището на гр. 

Борово 
Не 

Решение № 

РУ-48-ПР/2011 

Теракс и Ко 

АД 

Кравеферма за 50 бр. ЕРД, ЗП 505 кв.м. 

ПИ № 408031 в 

землището на с. 

Обретеник, общи-

на Борово 

Не 
Решение № 

РУ-83-ПР/2011 

Н. Маре-

мов 

Основен ремонт на туристическа хижа град Борово Не 

Изходящ № 

1753/31.05.2011 

г. 

Община 

Борово 

Промяна предназначението на част от 1-

ви етаж на общинска сграда и оформя-
град Борово Не Изходящ № 

355/03.02.2011 

Община 

Борово 
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в ЗЗ 

Документ на 

РИОСВ - Русе 
Възложител 

не на Дневен център за деца с уврежда-

ния 

г. 

2010     

Аварийно възстановяване на мостово 

съоръжение в землището на град Боро-

во, в дясно от път гр. Борово-с. Баниска на 

км. 1+570 

град Борово Не 

Изходящ № 

3979/21.12.2010 

г. 

Община 

Борово 

Основен ремонт, реконструкция и възс-

тановяване (реставрация) на  храм “Ус-

пение Богородично”  в град Борово 

град Борово Не 

Изходящ № 

2736/02.09.2010 

г. 

Църковно 

настоятелс-

тво при 

храм „Ус-

пение Бо-

городично” 

- град Бо-

рово 

Реконструкция и ремонт на храм  „Св. 

апостоли Петър и Павел" в село Мечка 

село Мечка, об-

щина Иваново 
Не 

Изходящ № 

2729/02.09.2010 

г. 

Църковно 

настоятелс-

тво при 

храм „Св. 

апостоли 

Петър и Па-

вел“ 

Обособяване на площадка за временно 

съхранение на отработени масла и от-

падъчни нефтопродукти, излезли от упот-

реба моторни превозни средства и елек-

трическо и електронно оборудване с 

общ капацитет 1 300 т/год. 

имот № 106008 в 

землището на се-

ло Мечка, община 

Иваново 

Не 
Решение № РУ 

– 27 – ПР/2010 

“Евро Ойл” 

ООД 

Подробен устройствен план - План за 

застрояване за изграждане на фотовол-

таична централа 

Имот № 087014 с 

обща площ 61.453 

дка в землището 

на село Волово, 

община Борово 

Не 
РЕШЕНИЕ № РУ 

- 20 - ЕО/2010 г. 

„Джей Ка-

питал“ 

ЕООД, 

 

За периода от началото на 2010 г. до момента в регистрите на РИОСВ – Русе фигурират 

63 инвестиционни предложения, планове и програми за територията на община Борово и 

землището на с. Мечка, община Иваново. От тях за 3 е установено, че попадат в границите на 

изследваните защитени зони – 1 горскостопански план, проект за изграждане на туристичес-

ки маршрут със съоръжения (реализиран) и разполагане на лодкостоянка на р. Дунав в зем-

лището на село Батин площ от 3 дка (частично реализирано). 
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ФИГУРА 2. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИД НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИП, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ В 

ПРОУЧВАНАТА ТЕРИТОРИЯ 

 

 

От описаните инвестиционни предложения – общо 63, най-много (22) касаят горскосто-

пански дейности, основната част от които не засягат защитените зони. Предвидените сечи са 

основно в тополови и акациеви култури. 19 инвестиционни предложения предвиждат строи-

телство и реконструкции на жилищни сгради и промишлени дейности в урбанизирани тери-

тории. Не са установени ИП за строителни дейности в непосредствена близост до защитени-

те зони. 7 ИП са свързани с изграждане на електропреносни и комуникационни трасета и 

базови станции, 5 ИП с реконструкция на пътища, улици и пътна инфраструктура, а 3 с про-

учване и добив на подземни богатства. За проучваната територия е подадено 1 инвестицион-

но предложение за създаване на фотоволтаичен парк и 1 за ветрогенератори. 

Допълнително за територията са подадени инвестиционни предложения за: 

 Туристическа пътека с места за отдих и атракции; 

 Изграждане на РСУО за регион Борово-Бяла; 

 Разполагане на лодкостоянка на р. Дунав; 

 Почистване от дървета и храсти на открит отводнителен канал; 

 Създаване на трайни лешникови насаждения. 

 

Основната част от описаните инвестиционни предложения/планове/програми касаят 

урбанизирани територии и територии на значително разстояние от защитените зони. Не се 

очакват значими негативни наслагвания на влияния от емисии на вредни газове и прах в ат-

мосферния въздух. Не се очаква наслагване на шум и вибрации, които да въздействат нега-

тивно върху представители на фауната. 

На експертите не са известни други планове, програми и инвестиционни намерение на 

територията на община Борово или такива, които да засягат двете защитени зони, които в съ-

четание с оценявания устройствен план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху 

защитените зони. Кумулиране на въздействията се получава при сходни влияния от подобни 

или различни дейности, засягащи едни и същи компоненти или фактори на околната среда 
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или отделни влияния върху различни компоненти, които действащи съвместно формират зна-

чимо по стойност въздействие. Такива не се очакват. 

 

 

3. Елементи на устройствения план, които са-

мостоятелно или в комбинация с други пла-

нове, програми и проекти/ инвестиционни 

предложения биха могли да окажат значи-

телно въздействие върху защитените зони или 

техните елементи 
 

Върху защитените зони и техния предмет на опазване влияние ще окажат онези части на 

ОУП, които касаят територии от защитените зони и предвиждат зониране, което се различава 

от настоящия начин на трайно ползване на земите и/или допускат дейности с по-висока сте-

пен на интензивност. 

В следващата таблица са посочени точните площи от защитените зони, които са обект на 

устройствено планиране от оценявания ОУП. 

 

ТАБЛИЦА 3. ТЕРИТОРИИ ОТ НЕМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВО 

 Вид територия 

Площ на съществува-

щи елементи 

Площ на проектни 

елементи 

в ха в % в ха в % 

А Защитени зони по ЗБР:     

 ЗЗ Батин 2 141.71 0,85 2 141.71 0,85 

 ЗЗ Рибарници Мечка 2 021.86 0,80 2 021.86 0,80 

 Река Янтра 40.88 0,02 40.88 0,02 

А1 Защитена местност „Дойчов остров" 16.05 0,01 16.05 0,01 

 
ОБЩА ПЛОЩ 

(с припокриване) 
2 240.53 0,89 2 240.53 0,89 

 

 

В четвъртата и шестата колони е представено процентното съотношение на съответната 

защитена зона/защитена територия към общата площ на община Борово (площта та ОУП). 

 

Съгласно нормативната уредба като част от ОУП се изработва таблица с териториално 

устройствени показатели за всяка от новите устройствени зони. В таблицата по-долу е предс-

тавена пълната информация за всички обособени зони с техните показатели. За по-добра 

нагледност е добавена колона, включваща указание за застъпване на зоната със защитени 

зони от Натура 2000. 
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ТАБЛИЦА 4. УСТРОЙСВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДВИДЕНИ С ОУП 

Устр. 

зона 

Попада 

в Нату-

ра 2000 

 

 

Да/ Не 

Параметри 

Описание на устройствената 

зона 

Разположение в 

предварителен 

проект 
П

л
ъ

т
н

о
с

т
 

%
 

Е
т
а

ж
н

о
с

т
 

К
и

н
т
 

М
и

н
. 
о

зе
л
е

н
е

н
а

 

П
л
о

щ
 %

 

Жм Не 50% 3 ет., 

10 м 

1 40% Жилищна устрийствена зона с 

преобладаващо застрояване с 

малка височина. Състои се 

предимно от жилищни сгради, 

като се допуска изграждане на 

административни и делови 

сгради, хотели, научни и учебни 

заведения, обекти на социална-

та инфраструктура, културата, 

търговията, услугите, подземни и 

етажни паркинги и гаражи, тър-

говско-складови и безвредни 

производства, обекти на инже-

нерната инфраструктура и дру-

ги. 

В границите на 

съществуващата 

урбанизирана те-

ритория на гр. Бо-

рово. 

Жм1 Не 30% 2 ет., 

7м 

0,6 60% Отнася се за възстановяване на 

жилищни 

функции в терени, изключени в 

действащите регулационни 

планове 

1. Южно от с.Батин 

около дерето и 

между селото и път 

RSE 1001. 

2. Северно и за-

падно по перифе-

рията на с. Екзарх 

Йосиф. 

3. Северно и източ-

но по-

периферията на с. 

Обретеник. 

4. Западно до с. 

Волово. 

5. Западно до гр. 

Борово, между 

граници на насе-

лено място и ново 

трасе на ЖП линия. 

Ор Не 30% 3 ет., 

10м 

1,2 50% Рекреационна зона за изграж-

дане на ваканционни селища, 

хотели, мотели, средношколски 

лагери, жилищни сгради за 

постоянно обитаване в т.ч. и 

места за настаняване на почи-

ващи, сгради за обществено-

обслужващи дейности, обекти 

за хранене , търговия и др. 

Около с. Батин, в 

ареала гр.Борово 

с.Волово източно от 

път I-5. 

Оо Не _ _ _ _ Зона за обществено-

обслужващи дейности. 

Устройва се съгласно Наредба 

7 за Правила и норми за ус-

Територии западно 

от път I-5 в ареала 

между гр. Борово и 

с. Волово, и в ур-
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Устр. 

зона 

Попада 

в Нату-

ра 2000 

 

 

Да/ Не 

Параметри 

Описание на устройствената 

зона 

Разположение в 

предварителен 

проект 

П
л
ъ

т
н

о
с

т
 

%
 

Е
т
а

ж
н

о
с

т
 

К
и

н
т
 

М
и

н
. 
о
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л
е

н
е

н
а

 

П
л
о

щ
 %

 

ройство на отделни видове те-

ритории и устройствени зони, 

чл.39 - чл.44 

банизирани тери-

тории на населени 

места. 

Соп Не 60% 5 ет., 

15м 

2 20% Смесена зона за обществено-

обслужващи и производствено-

складови дейности. Допуска се 

изграждане на сгради за произ-

водствени и обслужващи дей-

ности, сгради за складови дей-

ности и логистични центрове, 

сгради със смесено предназ-

начение и сгради за временно 

и постоянно обитаване, обекти 

на административното и об-

щественото обслужване, търго-

вия, обществено хранене и би-

тови услуги, обекти за спорт, от-

дих и рекреация, разположени в 

партерните нива или в самосто-

ятелни сгради. 

Западно от 

гр.Борово, между 

урбанизирана те-

ритория на 

гр.Борово и нов ЖП 

арел - по изместе-

но трасе. 

Пп Не 60% 3 ет., 

10м 

2 20% Предимно производствена уст-

ройствена зона. За застрояване 

основно с производствени, 

складови, административни, 

търговски и обслужващи сгради 

и съоръжения. Допускат се изг-

раждане на жилищни сгради и 

общежития за магазини и заве-

дения за обществено хранене, 

хотели, здравни заведения, 

професионални гимназии, 

професионални бази и сгради 

на научно - експериментални 

бази. Не се допускат производ-

ства с вредни отделяния. 

1. Северно и източ-

но, непосредстве-

но до границите на 

урбанизираната 

територия на 

гр.Борово. 2. Южно 

от с. Волово в тери-

торията между 

старото и ново 

трасе на I-5. 

3. Източно по пе-

риферията на с. 

Екзарх Йосиф. 

Пс Не 40% 5 ет., 

15м 

1,5 40% Територии за едно или няколко 

предприятия, свързани в техно-

логичен комплекс. За застроя-

ване на предприятия с високо-

технологични производства, ла-

боратории, комплекси и сгради 

за учебна и научно-

експериментална иновационна 

дейност, административни и 

делови сгради и офиси, излож-

бени зали, жилищни сгради и 

общежития за изследователи, 

преподаватели и работещи, 

Западно от 

гр.Борово, между 

града и новото 

трасе на ЖП линия 

. 
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Устр. 

зона 

Попада 

в Нату-

ра 2000 

 

 

Да/ Не 

Параметри 

Описание на устройствената 

зона 

Разположение в 

предварителен 

проект 

П
л
ъ

т
н

о
с

т
 

%
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е
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л
о
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 %

 

магазини и заведения за об-

ществено хранене и битово об-

служване, хотели, здравни заве-

дения, спортни и атракционни 

обекти, озеленени площи. Не се 

допускат производства с вредни 

отделяния. 

Пф Не 30% _ 1 20% Животновъдни комплекси - зони 

за животновъдни ферми и пре-

работка на техните продукти 

(млекопеработващи и месоп-

реработващи) със затворен ци-

къл на производство и пълно 

пречистване на отпадъчни води 

и др. 

Обособяват се 

комплекси към 

всяко населено 

място, включва 

съществуващи, 

както и терени за 

разширение за те-

зи дейности. 

 Не      1. Югоизточно от 

гр.Борово. 

2. Източно от с. 

Брестовица, до път 

RSE 1003 

3. Югозападно от 

с. Обретеник, до 

път III - 5402. 

4. Североизточно 

от с.Екзарх Йосиф 

5. Североизточно 

от с.Горно Абла-

ново 

6. Югозападно от 

с.Батин 

Оз Не _ _ _ _ Извънселищен парк - озеленена 

територия в непосредствена 

близост до населено място с 

паркови елементи, устройва се 

съгласно чл.30 и чл. 32 от На-

редба 7 за Правила и норми за 

усройство на отделни видове 

територии и устройствени зони. 

Обособяват се към 

всяко населено 

място, в горски те-

ритории непос-

редствено до се-

лищата. Около път 

I-5 в ареала между 

гр. Борово и 

с.Волово заема 

площ от западната 

страна на пътя, 

както и територия-

та между обхода 

на I-5 и с.Волово. 

Оз.н Да _ _ _ _ Извънселищен парк в територия 

под защита Натура 2000 - озе-

ленена територия в непосредс-

твена близост до населено мяс-

то с паркови елементи, устрой-

Северно от 

с.Батин, между 

границите на се-

лището и р.Дунав 
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Устр. 

зона 

Попада 

в Нату-

ра 2000 

 

 

Да/ Не 

Параметри 

Описание на устройствената 

зона 

Разположение в 

предварителен 

проект 

П
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ъ
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ва се с Подробен устройствен 

план със съгласувани ЕО и ОС 

Оз1 Не 10% _ 0.2 80% Рекреационен парк - освен 

обектите по чл.30 и чл.32 от На-

редба 7, допуска се изгражда-

не на открити обекти за развле-

чение и забава, летни амфите-

атри, концертни естради, из-

ложбени павилиони и др. 

В ареала между 

гр.Борово и 

с.Волово, източно 

по протежение на 

път I-5. 

Оз1.н Да _ _ _ _ Рекреационен парк в територия 

под защита Натура 2000, уст-

ройва се с Подробен устройст-

вен план със съгласувани ЕО и 

ОС 

Северно от 

с.Батин, между 

границите на се-

лището и извънсе-

лищния парк. 

Оз2.н Да _ _ _ _ Спортен парк в територия под 

защита Натура 2000 - допуска 

се режим на застрояване на 

сгради и съоръжения обслуж-

ващи спорта - гребен канал, 

яхтинг и спортен риболов, уст-

ройва се с Подробен устройст-

вен план и съгласувани ЕО и ОС 

Гребен канал на р. 

Дунав, включва 

част от акватория-

та, част от укрепи-

телни съоръжения, 

северозападно от 

с.Батин 

Ог.н Да _ _ _ _ Лесопарк в територия под за-

щита Натура 2000, не се допус-

ка промяна на предназначение 

на земята от горски фонд в ур-

банизирана територия, допуска 

се изграждане на туристическа 

инфраструктура - пътеки, обра-

зователни съоръжения, места за 

почивка и други обекти, които не 

са трайно свързани с терена. 

Южната част на 

о.Батин 

Ог1.н Да _ _ _ _ Ловен парк в територия под за-

щита Натура 2000, не се допус-

ка промяна на предназначение 

на земята от горски фонд в ур-

банизирана територия, допуска 

се изграждане на хранилки за 

животни, навеси и други обекти, 

които не са трайно свързани с 

терена. 

Северната част на 

о.Батин 

 

 

Всички нови устройствени зони, попадащи на територията на ЗЗ, са означени с разграни-

чаващи се съкращения („*.н“). За тези зони ОУП не дефинира устройствени показатели, кое-

то цели да направи наложителни допълнителните устройствени процедури при всяко конк-

ретно инвестиционно предложение в тези зони. 
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Всички нови зони (припокриващи ЗЗ) попадат в землището на с. Батин. Те са: 

J Оз.н – Извънселищен парк в територия под защита Натура 2000 – озеленена тери-

тория в непосредствена близост до населено място с паркови елементи, уст-

ройва се с Подробен устройствен план със съгласувани ЕО и ОС; 

Северно от с.Батин, между границите на селището и р.Дунав. Преди 2 години е 

изпълнен проект за създаване на туристическа инфраструктура, пътеки, паркова 

мебел, тоалетни и други поставяеми съоръжения. ОУП не предвижда по-

интензивни дейности от тези, които в момента са разрешени. 

J Оз1.н – Рекреационен парк в територия под защита Натура 2000, устройва се с 

Подробен устройствен план със съгласувани ЕО и ОС; 

Северно от с.Батин, между границите на селището и извънселищния парк. Всяко 

инвестиционно предложение за тази зона ще изисква допълнителни проучвания и 

процедури по оценка на въздействията. Устройствени показатели за застрояване 

на се дефинират с ОУП. 

J Оз2.н – Спортен парк в територия под защита Натура 2000 – допуска се режим 

на застрояване на сгради и съоръжения обслужващи спорта – гребен канал, ях-

тинг и спортен риболов, устройва се с Подробен устройствен план и съгласувани 

ЕО и ОС; 

 

 

ФИГУРА 3. ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОУП, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА ЗАСЕГНАТ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ 

НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 
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Територията е заета от тополови насаждения в най-ниската речна тераса на ре-

ката. 

J Ог.н – Лесопарк в територия под защита Натура 2000, не се допуска промяна на 

предназначение на земята от горски фонд в урбанизирана територия, допуска 

се изграждане на туристическа инфраструктура – пътеки, образователни съо-

ръжения, места за почивка и други обекти, които не са трайно свързани с тере-

на; 

Южната част на о.Батин. Територията е част от ловно стопанство със съществу-

ваща сграда. Не се предвиждат по-интензивни дейности. 

J Ог1.н – Ловен парк в територия под защита Натура 2000, не се допуска промяна 

на предназначение на земята от горски фонд в урбанизирана територия, допус-

ка се изграждане на хранилки за животни, навеси и други обекти, които не са 

трайно свързани с терена. 

Северната част на о.Батин. Територията е част от ловно стопанство. Не се пред-

виждат по-интензивни дейности. 

 

 

На територията на ЗЗ попада и предвиждане на нов пътен участък от път 2-52, който е с 

дължина малко над 4 км и преминава върху съществуващ в момента черен път. В основната 

си част пътния участък е ограничен от издигащо се възвишение в южна посока и отводнителен 

канал – южна граница на земеделските земи. Пътят в момента е преграден с ограда и се 

използва изключително от частните собственици на земите. Новият асфалтов участък ще е с 

дължина около 3 км с трасето на съществуващия път. 

 

 

ФИГУРА 4. ПЪТЕН УЧАСТЪК ОТ ПЪТ 2-52, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ДЪЛЖИНА 

 

Новият участък ще е част от така наречения Крайдунавски път, който е частично изграден 

като общински път в землището на с. Горно Абланово. 

Съществуващо асфал-
тово покритие 

Ново асфалтово 
покритие 
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4. Описание на защитените зони, местообита-

нията, видовете и целите на опазването им и 

тяхното отразяване (отчитане) при изготвяне-

то на ОУП 
 

4.1 Общо описание на ЗЗ „Река Янтра” BG00000610 

 

ЗЗ „Река Янтра" BG0000610 е включена в списъците, приети с Решение № 122 от 02.03.2007 

г. на Министерския съвет за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите 

птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна (ДВ 21/2007 г.). Приета е от ЕК с Решение от 12 декември 2008 година. 

Териториално защитената зона попада в три области – Русе, Габрово и Велико Търново и 

съответно с общините Бяла, Ценово, Борово, Габрово, Дряново, Велико Търново, Горна Оряхо-

вица, Полски Тръмбеш, Лясковец, Стражица и Свищов. 

В границите на община Борово защитената зона включва само площи от землището на 

с. Брестовица с площ от 40.88 ха. 

 

За защитената зона е издадена Заповед № РД-966 от 20 декември 2013 г. на Министъра 

на околната среда и водите (ДВ 9/2013) за налагане на временни забрани за период от две 

години за: 

J Издаване на нови разрешителни по Закона за водите (ЗВ) на р. Янтра и притоци-

те и за инвестиционни намерения с цел производство на електроенергия от ВЕЦ, 

включително и на нови разрешителни за ВЕЦ, за които се предвижда надгражда-

не и/или реконструкция на съществуващите бентове, прагове и други съоръже-

ния, изгубили първоначалното си предназначение; 

J Издаване на нови разрешителни по ЗВ за инвестиционни намерения с цел изг-

раждане на нови корекции в участъци на р. Янтра и притоците и, попадащи извън 

границите на урбанизирани територии; 

J Издаване на нови и удължаване на срока на действие на разрешителни за полз-

ване на воден обект по ЗВ с цел изземване на наносни отложения от р. Янтра и 

притоците и, с изключение на случаите по чл. 140, ал. 6 на ЗВ; 

J Усвояване на повече от 30 % от средно многогодишния от ток на р. Янтра и при-

тоците и за инвестиционни намерения за ВЕЦ, намиращи се в процедура по из-

даване на разрешително по ЗВ към датата на издаване на заповедта; 

J Залесяване на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработва-

еми земи и трайни насаждения; 

J Планиране и извеждане на планирани сечи в границите на природни местооби-

тания 91F0 и 91Е0*. 

 

В таблицата по-долу общата площ е отбелязана с размера, такъв какъвто е посочен в 

Заповед № РД-966 от 20 декември 2013 г. на Министъра на околната среда и водите. 
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ТАБЛИЦА 5. ЗЗ „РЕКА ЯНТРА” – АДМИНИСТРАТИВНИ ЕДИНИЦИ И ПЛОЩ 

Код Име Област Община Обща площ (ха) Територия (ха) Акватория (ха) 

BG0000610 Река Янтра 

Русе 

Бяла 

13 991.96 13 991.96 - 

Ценово 

Борово 

Габрово 
Габрово 

Дряново 

Велико 

Търново 

Велико Търново 

Горна Оряхови-

ца 

Полски Тръмбеш 

Лясковец 

Стражица 

Свищов 

 

 

ФИГУРА 5. ЗЗ „РЕКА ЯНТРА”  – BG0000610 

 

 

Качество и значимост: 

Защитена зона „Река Янтра“ е една от много значимите за опазване на типични речни 

екосистеми – речни течения с макрофилни съобщества, алувиални гори, стари речни корита 

(мъртвици), степни съобщества, включително ендемични находища на Salvia scabiosifolia. 
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Уязвимост 

Основните заплахи са промените във водния режим, изграждане на водно-електрически 

централи, сечи в крайречните и дъбовите гори, изземване на чакъл и пясък от речното корито, 

кариерите за трошен камък, интензивната паша и рудерализирането на пасищата. 

 

4.2 Общо описание на ЗЗ „Батин” BG0000232 

 

ЗЗ „Батин" BG0000232 е включена в списъците, приети с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на 

Министерския съвет за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и 

на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна (ДВ 21/2007 г.). Приета е от ЕК с Решение от 12 декември 2008 година. 

Защитената зона включва земи от територията на две общини – Иваново и Борово от об-

ласт Русе. 

Площта е както е посочено в следващата таблица. 

 

 

ТАБЛИЦА 6. ЗЗ „БАТИН” – АДМИНИСТРАТИВНИ ЕДИНИЦИ И ПЛОЩ 

Код Име Област Община Обща площ (ха) Територия (ха) Акватория (ха) 

BG0000232 Батин Русе 

Иваново 

2 691.05 2 691,05 - 

Борово 

 

 

Зоната включва част от един от най-големите острови на р. Дунав – Батин и голяма част от 

бившата заливна долина на реката, превърната понастоящем в много големи рибарници. 

Голяма част от рибарниците е изоставена и има естествен воден режим. 

 

 

ТАБЛИЦА 7. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗЗ „БАТИН” – BG0000232 ПО КЛАСОВЕ ЗЕМНО ПОКРИТИЕ 

Класове земно покритие % Покритие 

Крайбрежни пясъчни дюни, пясъчни плажове 2 

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти) 1 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 35 

Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища 10 

Сухи тревни съобщества, степи 30 

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар) 1 

Друга орна земя 2 

Широколистни листопадни гори 19 

Общо покритие 100 
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ФИГУРА 6. ЗЗ „БАТИН”  – BG0000232 

 

 

Качество и значимост: 

Важен за безгръбначната фауна. Рибарници по Дунав с просторни тръстикови легла и 

друга водна растителност. Много важно място за мигриращите и местни гнездещи водни 

птици, а също и като хранителна среда за птиците от съседния румънски остров в Дунав (си-

ви, нощни, гривести чапли и малки корморани). 

 

Уязвимост 

Нелегален улов на застрашени видове птици се наблюдава през цялата година и особе-

но по време на размножителния период. 

 

 

4.3 Общо описание на ЗЗ „Рибарници Мечка” BG00002024 

 

ЗЗ „Рибарници Мечка“ е обявена със Заповед № РД-561 от 5 септември 2008 г. на Минис-

търа на околната среда и водите (ДВ 84/ 2008 г). Съгласно заповедта в границите на защите-

ната зона се забранява: 

J Строителството на пристанища, терминали и на промишлени предприятия; 

J Унищожаването на островни образувания; 

J Залесяването на ливадите и пасищата, както и превръщането им в обработвае-

ми земи и трайни насаждения; 

J Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дър-

вета) при ползва нето на земеделските земи като такива; 

J Извършването на дейности, свързани с пресушаване или промяна на хидроло-

гичния режим, освен при изпълнение на такива, свързани с подобряване състоя-

нието на водните екосистеми и местообитанията; 

J Извършването на сечи в горите от местни видове, които водят до намаляване на 

тяхното площ но разпространение или до смяна на видовете; 
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J Извършването на сечи в радиус 300 м около гнезда на грабливи птици и около 

гнездови колонии на чапли и корморани през периода на гнездене (1 март—31 

юли); 

J Паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 

J Косенето на тръстика, папур и плаваща водна растителност в каналите и басей-

ните, по брегове те и дигите в периода от 1 март до 15 август. 

 

 

Защитената зона попада в землищата следните населени места: с. Батин, с. Горно Аб-

ланово – община Борово и с. Мечка – община Иваново. Площта е както е посочено в след-

ващата таблица. 

 

ТАБЛИЦА 8. ЗЗ „РИБАРНИЦИ МЕЧКА” – BG0002024, АДМИНИСТРАТИВНИ ЕДИНИЦИ И ПЛОЩ 

Код Име Област Община 
Обща площ 

(ха) 

Територия 

(ха) 

Акватория 

(ха) 

BG0002024 
Рибарни-

ци Мечка 
Русе 

Иваново 

2 582,3437 2 582,3437 - 

Борово 

 

За да придобием пълна представа за състоянието на флората и фауната в района на 

инвестиционното предложение сме използвали данни от Стандартен натура 2000 формуляр  

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG0000232/BG00002

32_PS_16.pdf, последно актуализиран месец септември 2011 г. 

 

Зоната заема бивше крайдунавско блато, превърнато в рибарници, обрасли с блатна 

растителност, заедно с устието на малка река в западния му край и река Дунав в участъка 

между км 522-516 с два острова. Разположено е на 4-5 км западно от село Мечка. На север 

границата му съвпада с държавната граница, на юг и запад е обградено от склоновете на 

високия дунавски бряг, на изток достига до вилно селище в местността „Стълпище”. Срещу 

западния край на рибарниците е разположен о-в Батин, а срещу източния – Безименен ост-

ров. Видът на мястото се определя от басейните на рибарниците, обрасли с мочурна хиг-

рофитна и хидрофитна растителност с преобладаване на обикновена тръстика (Phragmites 

australis), дяволски орех (Trapa natans), водна лилия (Nymphaea alba), на места с папур 

(Typha spp.), различни треви и храсти. По дигите, включително и по дунавската, са засадени 

овощни и тополови дървета. Около рибарниците се простират влажни ливади с преоблада-

ване на ливадна власатка (Festuca pratensis), броеничеста ливадина (Poa sylvicola) и др. 

Склоновете са обрасли с широколистни смесени гори от мъждрян (Fraxinus ornus), сребро-

листна липа (Tilia tomentosa), бряст (Ulmus minor) и на места с полски клен (Acer campestrе) 

(Бондев, 1991). Южно от склоновете теренът става равнинен и е зает от обработваеми площи. 

 

 

ТАБЛИЦА 9. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗЗ „РИБАРНИЦИ МЕЧКА” – BG0002024 ПО КЛАСОВЕ ЗЕМНО ПОКРИТИЕ 

Класове земно покритие % Покритие 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) 45 

Друга орна земя 1 

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти) 3 

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар) 1 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG0000232/BG0000232_PS_16.pdf
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SPA/BG0000232/BG0000232_PS_16.pdf
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Класове земно покритие % Покритие 

Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или екзотични дървета) 2 

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

вета) 
1 

Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници 0 

Сухи тревни съобщества, степи 10 

Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища 0 

Храстови съобщества 7 

Широколистни листопадни гори 30 

Общо 100 

 

 

ФИГУРА 7. ЗЗ „РИБАРНИЦИ МЕЧКА” – BG0002024 

 

 

Качество и значимост 

Рибарниците „Мечка” заедно с островите в близост до тях са характерен за поречието на 

Дунав комплекс от ценни местообитания за водолюбивите птици през гнездовия период, по 

време на миграция и през зимата. Тук са установени 177 вида птици, от които 62 вида са 

включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 72 са от европейско 

природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в ка-

тегория SPEC1 са включени 12 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 

19 вида, в SPEC3 - 53 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 71 вида, включени 

в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални 

мерки за защита. От тях 63 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Ри-

барниците Мечка са място от световно значение за гнезденето на белооката потапница 

(Aythya nyroca) и от международно значение за гнездящия тук малък воден бик (Ixobrychus 

minutus). По време на миграция и зимуване те са от изключително значение за световно заст-
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рашените малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) и къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), 

както и за големия корморан (Рhalacrocorax carbo). Рядко тук могат да се наблюдават още 5 

световно застрашени вида - големият креслив (Aquila clanga) и царският орел (Aquila heliaca) 

и водното шаварче (Acrocephalus paludicolа) по време на миграция и малката белочела гъс-

ка (Anser erythropus) и червеногушата гъска (Branta ruficollis) през зимата. Рибарниците са ед-

но от най-важните места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на гнез-

дящите тук белоока потапница, малък воден бик и белобузата рибарка (Chlidonias hybridus), 

черната рибарка (Chlidonias niger), както и за къдроглавия пеликан, малкия и големия кормо-

ран. 

 

Уязвимост 

Рибарниците изцяло зависят от тяхната изкуствена връзка с река Дунав и поддържането на 

водния режим в тях. Екстензивния начин на рибовъдство, който позволява наличието на водна 

плаваща и крайбрежна водолюбива растителност е от ключово значение за опазването на 

мястото. Промяната на практиките по управлението на рибарниците, включително пресуша-

ването им за продължителен период от време – от септември до април, премахването на ес-

тествената растителност в отделни басейни, както и превръщането на някои от басейните в 

обработваеми земи са основните дейности, които имат отрицателно влияние върху влажната 

зона и характерните за нея местообитания. Поради малката си площ територията е чувстви-

телна към всички видове безпокойство - лов, риболов през гнездовия сезон, събиране на рас-

тения и животни и др. Интензификацията на рибопроизводството ще доведе до по-нататъшно 

влошаване на ключовите за птиците местообитания. Мащабен проект за повишаване плава-

телния капацитет на река Дунав транспортен коридор №1, ще доведе до постоянна промяна 

на водния режим на влажната зона, тъй като тя е свързана директно с Дунав, и съответно до 

влошаване качествата на местообитанията, важни за птиците. 

 

 

 

4.4 Цели на опазване на защитените зони 

4.4.1 Цели на опазване на ЗЗ „Батин“ BG0000232 и ЗЗ „Река 

Янтра“ BG0000610 

 

J Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на ви-

дове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

J Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местоо-

битанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, вклю-

чително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове 

и условия на средата. 

J Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на при-

оритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на попу-

лации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

4.4.2 Цели на опазване на ЗЗ „Рибарници Мечка“ BG0002024 

 

Защитената зона е обявена с цел: 

J Опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици, предмет на 

опазване, за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

J Възстановяване на местообитания на видове птици, предмет на опазване, за кои-

то е необходимо подобряване на природозащитното им състояние. 

 



 

 

 

 

 
35 (104) 

4.5 Описание на елементите на защитените зони 

4.5.1 Типове природни местообитания предмет на опазване 

в ЗЗ „Батин“ 

 

Предмет на опазване в ЗЗ „Батин“ са 10 типа природни местообитания, включени в При-

ложение 1 на ЗБР: 

J Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 

Salicion albae) (91E0*) 

J Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea 

uniflorae и/или Isoeto- Nanojuncetea (3130) 

J Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 

Hydrocharition (3150) 

J Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. (3270) 

J Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 

(6110*) 

J Панонски льосови степни тревни съобщества (6250*) 

J Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийс-

кия пояс (6430) 

J Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 

Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) (91F0) 

J Панонски гори с Quercus pubescens (91H0 *) 

J Мизийски гори от сребролистна липа (91Z0) 

 

 

4.5.2 Животински и растителни видове, предмет на опазва-

не в ЗЗ „Батин“ 

 

Предмет на опазване в зоната са местообитанията на 7 вида бозайници, 3 вида земно-

водни и влечуги включени, 12 вида риби и 6 вида безгръбначни. 

 

Бозайници: 

J Видра (Lutra lutra) 

J Европейски вълк (Canis lupus) 

J Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni) 

J Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) 

J Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 

J Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 

J Пъстър пор (Vormela peregusna) 

 

Земноводни и влечуги, чийто местообитания са предмет на опазване: 

J Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata) 

J Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 

J Добруджански тритон (Triturus dobrogicus) 

 

Видове риби, чийто местообитания са предмет на опазване 

J Малка вретенарка (Zingel streber) 
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J Распер (Aspius aspius) 

J Голям щипок (Cobitis elongata) 

J Обикновен щипок (Cobitis taenia) 

J Украинска минога (Eudontomyzon mariae) 

J Белопера кротушка (Gobio albipinnatus) 

J Високотел бибан (Gymnocephalus baloni) 

J Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer) 

J Виюн (Misgurnus fossilis) 

J Сабица (Pelecus cultratus) 

J Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) 

J Голяма вретенарка (Zingel zingel) 

 

Безгръбначни: 

J Биселна мида (Unio crassus) 

J Ценагрион (Coenagrion ornatum) 

J Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) 

J Бръмбар рогач (Lucanus cervus) 

J Буков сечко (Morimus funereus) 

J *Алпийска розалия (Rosalia alpina) 

 

 

4.5.3 Видове птици, предмет на опазване в ЗЗ „Рибарници 

Мечка“ 

 

Предмет на опазване в ЗЗ „Рибарници Мечка“ са местообитанията на 59 вида птици, 

включени в Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици и включени в 

приложение № 2 на ЗБР: 

J Mалък корморан (Phalacrocorax pygmeus), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), 

голям воден бик (Botaurus stellaris), mалък воден бик (Ixobrychus minutus), нощна 

чапла (Nycticorax nycticorax), гривеста чапла (Ardeola ralloides), малка бяла чапла 

(Egretta garzetta), голяма бяла чапла (Egretta alba), червена чапла (Ardea 

purpurea), черен щъркел (Ciconia nigra), бял щъркел (Ciconia ciconia), блестящ 

ибис (Plegadis falcinellus), бяла лопатарка (Platalea leucorodia), поен лебед 

(Cygnus cygnus), mалка белочела гъска (Anser erythropus), червеногуша гъска 

(Branta ruficollis), червен ангъч (Tadorna ferruginea), белоока потапница (Aythya 

nyroca), малък нирец (Mergus albellus), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), осо-

яд (Pernis apivorus), черна каня (Milvus migrans), белоопашат мишелов (Buteo 

rufinus), морски орел (Haliaeetus albicilla), орел змияр (Circaetus gallicus), тръсти-

ков блатар (Circus aeruginosus), полски блатар (Circus cyaneus), степен блатар( 

Circus macrourus), малък креслив орел (Aquila pomarina), голям креслив орел 

(Aquila clanga), скален орел (Aquila chrysaetos), царски орел (Aquila heliaca), 

малък орел (Hieraaetus pennatus), орел рибар (Pandion haliaetus), Вечерна вет-

рушка (Falco vespertinus), малък сокол (Falco columbarius), голяма пъструшка 

(Porzana porzana), малка пъструшка (Porzana pusilla), ливаден дърдавец (Crex 

crex), сив жерав (Grus grus), кокилобегач (Himantopus himantopus) , саблеклюн 

(Recurvirostra avosetta), бойник (Philomachus pugnax), малък горски водобегач 

(Tringa glareola), малка чайка (Larus minutus), каспийска рибарка (Sterna caspia), 

речна рибарка (Sterna hirundo), белочела рибарка (Sterna albifrons), белобуза 

рибарка (Chlidonias hybridus), черна рибарка (Chlidonias niger), бухал (Bubo 
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bubo), земеродно рибарче (Alcedo atthis), синявица (Coracias garrulus), черен 

кълвач (Dryocopus martius), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), водно 

шаварче (Acrocephalus paludicola), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черно-

чела сврачка (Lanius minor), градинска овесарка (Emberiza hortulana); 

 

и 53 вида птици, извън тези по Приложение 2 на ЗБР, които се струпват в значителни коли-

чества в границите на ЗЗ по време на размножаване, линеене, зимуване или мигразия: 

J Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), голям гмурец (Podiceps cristatus), червено-

гуш гмурец (Podiceps grisegena), черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), голям 

корморан (Phalacrocorax carbo), сива чапла (Ardea cinerea), ням лебед (Cygnus 

olor), посевна гъска (Anser fabalis) , голяма белочела гъска (Anser albifrons), сива 

гъска (Anser anser), бял ангъч (Tadorna tadorna), фиш (Anas penelope), сива пати-

ца (Anas strepera), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), шилоопашата пати-

ца (Anas acuta), лятно бърне (Anas querquedula), клопач (Anas clypeata), кафяво 

глава потапница (Aythya ferina), качулата потапница (Aythya fuligula), планинска 

потапница (Aythya marila), кадифена потапница (Melanitta fusca), звънарка 

(Bucephala clangula), среден нирец (Mergus serrator), голям нирец (Mergus 

merganser), малък ястреб (Accipiter nisus), обикновен мишелов (Buteo buteo), 

черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), сoкол орко (Falco subbuteo), 

зеленоножка (Gallinula chloropus), лиска (Fulica atra), стридояд (Haematopus 

ostralegus), речен дъждосвирец (Charadrius dubius), сребриста булка (Pluvialis 

squatarola), обикновена калугерица (Vanellus vanellus), сив брегобегач (Calidris 

temminkii), кривоклюн брегобегач (Calidris ferruginea), тъмногръд брегобегач 

(Calidris alpina), малка бекасина (Lymnocryptes minimus), средна бекасина 

(Gallinago gallinago), черноопашат крайбрежeн бекас (Limosa limosa), голям 

свирец (Numenius arquata), голям червеноног водобегач (Tringa erythropus), малък 

червеноног водобегач (Tringa totanus), малък зеленоног водобегач (Tringa 

stagnatilis), голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia), голям горски водобегач 

(Tringa ochropus), камъкообръщач (Arenaria interpres), речна чайка (Larus 

ridibundus), чайка буревестница (Larus canus), белокрила рибарка (Chlidonias 

leucopterus), пчелояд (Merops apiaster), брегова лястовица (Riparia riparia), жълток-

рака чайка (Larus cachinnans). 

 

 

4.5.4 Други видове от съществено значение за структурата 

и функциите на екосистемите в защитените зони 

 

При проучване на територията за изготвяне на документацията на защитените зони са 

описани други по-важни видове, които имат отношение към екологичното състояние на еко-

системите в защитените зони, но не са включени в предмета на опазване. В следващата таб-

лица са обобщени данни от стандартния формуляр на ЗЗ „Батин“, последна актуализация 

месец септември 2011 г. 

 

 

ТАБЛИЦА 10. ДРУГИ ВИДОВЕ, ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

Наименование на вида Местна популация Мотивация 

Безгръбначни 

Венерина седефка (Argynnis paphia) Типичен за региона 
Включен в международни 

конвенции 

Бронзов бегач (Calosoma inquisitor) Типичен за региона Важен за защитената зона 
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Наименование на вида Местна популация Мотивация 

Златист гъсеничар (Calosoma sycophanta) Типичен за региона Важен за защитената зона 

Empusia fasciata Типичен за региона Важен за защитената зона 

Helix lucorum Типичен за региона Важен за защитената зона 

Lycaena ottomana Типичен за региона Важен за защитената зона 

Neptis sappho Типичен за региона Важен за защитената зона 

Orictes nasicornis Типичен за региона Важен за защитената зона 

Saturnia pyri Типичен за региона Важен за защитената зона 

Scolitantides orion Типичен за региона Важен за защитената зона 

Растения 

Едроплоден хрян (Armoracia macrocarpa) Типичен за региона 
Включен в международни 

конвенции 

 

 

 

 

4.5.5 Територии, изпълняващи функциите на естествен бу-

фер по отношение на типовете природни местооби-

тания, и местообитанията на видовете – предмет на 

опазване в защитените зони 

 

Територии от този вид могат да изпълняват защитна роля по отношение на антропогенен 

натиск при непосредствена близост до населени места, могат да са релефни форми или 

територии с висока природна стойност, но извън границите на защитените зони. 

ОУП се изработва за всички землища на територията на община Борово. Значителни 

части от ЗЗ „Батин“ и ЗЗ „Рибарници Мечка“ попадат в оценявания план, а също и прилежа-

щите територии от землищата на с. Батин и с. Горно Абланово. 

В значима близост до тези две защитени зони няма налични големи замърсители, кори-

дори с интензивен трафик и източници на антропогенен натиск. Околните терени (извън гра-

ниците на ЗЗ) са предимно земеделски територии, маломерни горски масиви, пасища и 

ливади, които ОУП не планира да бъдат предложени за промяна. 

Обследването не установи наличие на обща защитна роля или свързаност между конк-

ретни територии извън ЗЗ и местообитания на видове, предмет на опазване. 

 

 

4.5.6 Компоненти на околната среда от съществено значе-

ние за местообитанията и видовете – предмет на 

опазване в защитената зона 

Съгласно чл. 4 от ЗООС компонентите на околната среда са: 

 

J Атмосферен въздух и атмосфера 

Съгласно класификацията по чл. 30, ал. 1 от Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и уп-

равление качеството на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г., в сила от 

1.01.2000 г.) Община Борово не попада в район за оценка и управление на КАВ, респ. не е 

включена в националната система за мониторинг, поради което няма и представителни дан-
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ни за качеството на атмосферния въздух. На територията на общината няма постоянно дейс-

тващи пунктове за контрол на атмосферния въздух. 

За територията на община Борово е характерно слабо развита промишленост, съсре-

доточена основно в общинския център. Значителна част е заета от селскостопански и горски 

територии.  

Характерно за района е липсата на промишлени замърсители на атмосферния въздух, 

и наличието предимно на замърсители от битов характер – по време на отоплителния сезон. 

Основен проблем, както и на всички общини в Р България е замърсяването с прахови частици 

през отоплителния период на годината, поради използването на твърди горива за отопление 

от жителите на общината. 

Качеството на атмосферния въздух в района на община Борово се определя като „мно-

го добро”, а средата – с много добра асимилационна и възстановителна способност. 

 

J Води 

Община Борово е с равнинно-хълмист терен с общ наклон на север. През територията й 

не преминават реки. По суходолията се отичат само временно повърхностни води, които не 

формират постоянен воден отток. 

Територията на община Борово почти изцяло попада в поречието на река Дунав – повърх-

ностен воден обект „Река Дунав от границата при с. Ново село до границата при гр. Силист-

ра“ с код BG1DU000R001. Водното тяло е определено в умерено екологично и лошо химично 

състояние. 

Малка част от землището на с. Брестовица (северозападно) попада в поречието на ре-

ка Янтра – повърхностно водно тяло „Река Янтра от с. Джулюница до устие“ с Код 

BG1YN130R029. Водното тяло е определено в умерено екологично и добро химично състояние. 

Дерето през гр. Борово е част от поречие Русенски Лом, ляв приток на река Баниски Лом 

с код BG1RL200R007. 

Язовирите и езерата на територията на Община Борово са общо 17 бр., като от тях няма 

самостоятелни водни тела, а общата им площ е 1,272757 км2.  

Територията на община Борово, както и почти целия Дунавски басейн попада в т.нар. 

„уязвима зона” и „чувствителна зона“. На територията на община Борово няма зони за защи-

та на питейни води от повърхностни водни обекти. 

 

Основните водоизточници на подземни води се подхранват от порови води в Кватернера 

Вардим-Новградска низина, карстови води в русенската формация и карстови води в Малм-

Валанжския басейн. Оценките за химичното, количественото и това в зоната на защита състо-

яние са повече негативни за първите  и частично добри за последните карстови води.  

Всички водоизточници имат отредени санитарно-охранителни зони, но има потенциални 

източници на замърсяване, което изисква системна политика на контролните органи, за да 

се запазят качествата на водата за битови и питейни нужди.  

Належащите действия следва да са насочени към предотвратяване на санитарния риск 

и опазване чистотата на водоизточниците, както и снижаване загубите на вода, което ще га-

рантира  резерв за надеждното водоснабдяване в перспектива . 

 

J Почва 

Според схемата за почвено-географско райониране на страната, община Борово по-

пада в Севернобългарска лесостепна почвена зона. Тя заема платовидна, дълбоко нарязана 

част от Лудогорието. Почвообразуващите материали са представени предимно от глинест 

льос и льосовидни глинести материали. Най-разпространени почви са сивите горски почви, 

които по свойства и особености са сходни с аналозите си от съседните райони. Известна 

част от тях са засегнати от средна степен на ерозия. В североизточната част на района се 

срещат доста обширни площи деградирани черноземи и тъмносиви горски почви. Те се от-
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личават със средномощен хумусен хоризонт (около 50cm), мощен профил, тежко песъчли-

во-глинест механичен състав и средна текстурна диференциация (текстурен коефициент 

1.1-1.3), средна запасеност с органично вещество (1.5-2.4% хумус) и неутрална до слабо ки-

села реакция. Част от площите им са засегнати от слаба до средна степен на ерозия. 

Ерозията е най-широко разпространеният и интензивен протичащ деградационен про-

цес върху почвената покривка на земята. Крайният резултат от действието на ерозията е без-

възвратното разрушаване на почвата, както като природно тяло и средство за селскостопан-

ско производство, така и като основа на природната среда.  

 

J Земни недра 

На територията на Община Борово фирма „Теракс и ко" АД извърши търсене и проучва-

не, с цел разкриване на кариери за добив и преработка на скална маса на територията на 

град Борово. За инвестиционното предложение е стартирана процедура по преценка от 

ОВОС и издадено Решение № РУ -48-ПР/2011 г. Инвестиционното предложение е свързано с 

осъществяване на открит кариерен добив на ломен камък при целогодишен режим на ра-

бота. Находище „Борово" се намира в землището на град Борово и засяга обработваеми и 

пустеещи земи, държавни, общински и частни земи от горски и земеделски фонд. Общата 

площ на находището възлиза на 190 612 кв.м. 

Кариера „Батин Канарите“, разположена в землището на с. Горно Абланово се експло-

атира от „Скални материали“ АД – Русе. В кариерата се добива ломен камък, като запасите 

й към 2013 г. не са изчерпани. Площ на находището: 10.5 дка 

 

J Ландшафт 

ОУП предвижда създаване на нови крайселищни паркови и рекреационни зони. Осно-

вен принос за подобряване на общото качество на типичните за района ландшафтни еле-

менти е отбелязването и посочването на конкретни мерки за нарушените зами. 

 

J Природни обекти 

Не се засягат защитени територии или други природни обекти. За територията на защи-

тена местност „Дойчов остров“ не се предвиждат дейности, които да са в разрез нейния ре-

жим на опазване. 

 

J Минералното разнообразие 

Този компонент на околната среда не е от значение за местообитанията на конкретните 

видове. 

 

J Биологичното разнообразие и неговите елементи – оценява се подробно в док-

лада 

Настоящият доклад подробно оценява въздействието върху биологичното разнообразие и 

неговите елементи. 

 

 

 

4.5.7 Характерни елементи на ландшафта от съществено 

значение за миграцията, географското разпростране-

ние на видовете и генетичния обмен между популаци-

ите им 

По смисъла на чл. 30, ал. (3) от ЗБР – основни елементи на ландшафта са реките и техни-

те брегове и оводнените стари речни корита; естествените блата, езера, преовлажнени ли-
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вади и другите влажни зони; пещерите, скалните венци и стени и дюните; седловините и дру-

гите естествени територии, свързващи отделни планински масиви; полските синори, полеза-

щитните пояси, ливадите и пасищата; заливните речни тераси и крайречната растителност; и 

горите, разположени до 500 м надморска височина. 

 

4.5.7.1 Реки и техните брегове и оводнени стари речни корита 

В графичната част на ОУП са отбелязани всички значими водни обекти на територията на 

община Борово. 

Река Дунав е основния определящ елемент на двете защитени зони. Тя е най-

съществения фактор, който е определил предмета и целите на опазване на ЗЗ „Батин“ и ЗЗ 

„Рибарници Мечка“ 

ОУП не предвижда дейности и нови устройствени показатели, които биха могли да повли-

яят на реката, нейното течение и видовете в нея. 

На брега на край с. Батин се предвижда зона за спортен парк и насърчаване на гребни 

спортове по Дунав, но в реката не се предвижда строителство на съоръжения. Спортното 

гребане, дори и по-интензивно от извършваното до момента, не носи потенциал за въздейст-

вие върху речните екосистеми, популациите но видовете – предмет на опазване или техните 

местообитания. 

4.5.7.2 Естествени блата, езера, преовлажнени ливади и други 

влажни зони 

Заблатени територии се образуват на остров Батин.при определени водни стоежи в р. 

Дунав. ОУП не включва предвиждания, които биха могли да окажат въздействие. Територията 

на остров Батин ще се урегулира в съответствие с досегашното ползване на острова. 

4.5.7.3 Пещери, скални венци и стени и дюни 

ОУП не включва територии от този тип. 

4.5.7.4 Седловини и други естествени територии, свързващи от-

делни планински масиви 

ОУП не включва територии от този тип. 

4.5.7.5 Полски синори, полезащитни пояси, ливади и пасища 

Основната част от ливадите и пасищата остават без промяна. Изключение правят описа-

ните в т. 3 устройствени зони. 

4.5.7.6 Заливни речни тераси и крайречна растителност 

По протежение на р. Дунав се урегулират зони за превантивна защита. Там не се допус-

ка ново строителство, освен за превенция на наводнения. 

4.5.7.7 Гори, разположени до 500 м надморска височина 

Горските територии в обхвата на ОУП ще бъдат запазени и увеличени по площ са сметка 

на изоставени земи. 
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5. Описание и анализ на степента на въздейст-

вие на ОУП върху предмета и целите на опаз-

ване на защитените зони 
 

Разработваният ОУП засяга площи от три защитени зони „Река Янтра” с код BG 0000610, 

„Батин” с код BG 0000232 и „Рибарници Мечка” с код BG 0002024. 

 

 

ФИГУРА 8. ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ И ОБХВАТ НА ОУП 
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5.1 Описание и анализ на въздействието на предвижда-

нията в ОУП върху типовете природни местообита-

ния и видовете – предмет на опазване в защитените 

зони 

5.1.1 Описание и анализ на въздействието на ОУП върху ти-

повете природни местообитания, предмет на опазване 

в ЗЗ „Река Янтра" 

 

Площта от защитената зона, попадаща в предвижданията на ОУП е едва 41 ха. В този 

участък не се предвижда нов тип зониране и предвиждане за нов вид начин на трайно полз-

ване на територията. 

 

 

ФИГУРА 9. ОБХВАТ НА ОУП И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЗЗ „РЕКА ЯНТРА” BG0000610 

 

 

В попадащия в землището на с.  Брестовица участък от ЗЗ (41 ха) се срещат следните 

начини на трайно ползване: 

J Пасище, мера; 

J Гора; 

J Гора в земеделски земи; 

J Нива. 

 

Настоящото състояние ще бъде изцяло запазено. Въздействие не се очаква. 

Община Борово, 
обхват на ОУП 

ЗЗ Река Янтра 
BG 0000610 
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5.1.2 Описание и анализ на въздействието на ОУП върху ти-

повете природни местообитания, предмет на опазване 

в ЗЗ „Батин" 

 

Потенциалните рискове за негативно въздействие на предвидените с ОУП насоки за тери-

ториално развитие върху природните местообитания се изразяват с възможни нови антропо-

генни въздействия, повишаване интензивността на човешкото присъствие в района, загуба на 

местообитания при ИП за строителства на сгради и инфраструктура и др. Основна част от 

територията се устройва по начин съвпадащ със съществуващия начин на трайно ползване 

на земите. Всички новообособени зони, които би могло да доведат до различно ползване и 

създават риск за отрицателни въздействия са описани подробно в т. 3. 

По-долу е направен пълен анализ на степента на очакваните влияния за всяко едно при-

родно местообитание от списъка с предмета на опазване на ЗЗ „Батин“. Според докумен-

тацията, в зоната се опазват 10 типа природни местообитания, характерни за този район, 4 от 

които с приоритетно значение. 

В следващата таблица са отразени основните характеристики на опазваните природни 

местообитания. 

 

 

ТАБЛИЦА 11. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ, ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ 

Наименова-

ние 
Описание Въздействие 

Сладководни местообитания 

Код 3130 

 

Олиготроф-

ни до мезот-

рофни сто-

ящи води с 

растител-

ност от 

Littorelletea 

uniflorae 

и/или Isoeto-

Nanojuncete

a 

Низинни пионерни съобщества от едногодишни хигрофити, 

развиващи се върху изсъхващите влажни наноси (тиня и пя-

съци) през втората половина на лятото в периферията на 

обширни плитки езера и по бреговете на големите реки. 

Имат динамичен характер и всяка година се изменят в зави-

симост от водното ниво и от периода на засушаване. Спадат 

към класа Isoeto-Nanojuncetea и съюз Nanocyperion 

flavescenstis. 

 

Растения: 

Dichostylis michelianus, Lindernia procumbens, L. dubia, 

Eleocharis аcicularis, Mentha pulegium, Cyperus fuscus, Pycreus 

glomeratus, Persicaria lapathifolia, Pulicaria vulgaris, Astragalus 

contortuplicatus, Echinochloa crus-galli, Elatine triandra, Rorippa 

sylvestris, Butomus umbellatus, Lythrum hyssopifolia, Crypsis 

alopecuroides, Plantago altissima, Glinus lotoides, Filaginella 

uliginosum, Portulaca oleracea, Verbena officinalis. 

 

Разпространение в България: 

Среща се по цялото крайбрежие на р. Дунав и някои по-

големи реки във вътрешността на страната – Марица, Тун-

джа, както и край някои големи рибарници и пресъхващи 

езера. 

 

Местообитания, с които най-често се свързва или формира 

комплекси: 
Aсоциира се с 3270, от който се отличава с по-малък брой 

рудерални видове и често се разглежда като негов по-ранен 

сукцесионен стадий. 

Това местообитание в 

защитената зона заема 

териториите пред 

защитните диги на Дунав и 

е описано с покритие 10% 

от територията на зоната. 

 

Най-близката територия, 

където то се открива е 

разположена в посока 

изток-от новата зона за 

извънселищен парк в 

землището на с Батин. 

Територията не е включена 

в новите устройствени зони 

Предвидените дейности не 

формират риск от пренос 

на вредни емисии на 

споменатото разстояние. 

Отрицателни въздействия 

на се очакват. 

 

Въздействие 0. 
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Наименова-

ние 
Описание Въздействие 

Код 3150 

 

Естествени 

еутрофни 

езера с рас-

тителност от 

типа 

Magnopota

mion или 

Hydrocharitio

n 

 

Еутрофни до мезотрофни крайречни езера, старици, лима-

ни най-вече с мътни, богати на органика води, в които обик-

новено рН е >7. В тях се срещат много разнообразни хид-

рофитни съобщества: на свободно плаващи растения по 

повърхността на водата от съюз Hydrocharition; на вкоренени 

на дъното растения с плаващи листа от съюз Nymphaeion, 

или в по-дълбоките и открити води с асоциации от подводни 

макрофити от съюз Potamonion. Тук се включват и водоеми с 

частично антропогенен произход напр. изоставени наводне-

ни баластриери, стари корита, ако са обрасли с такава 

растителност. В тях не се включват поясите от тръстика и па-

пур или изцяло обраслите с хигрофити водоеми. 

 

Растения 

Hydrocharition - Lemna spp., Spirodela polyrhiza, Wolffia arrhiza, 

Salvinia natans, Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides, 

Utricularia vulgaris, Aldrovanda esiculosa, Azolla spp., Riccia spp. 

Ricciocarpus natans, Ceratophyllum demersum; Nymphaeion – 

Nymphaea alba, Nuphar lutea, Nymphoides peltata, Trapa 

natans, Persicaria amphibia, Potamogeton natans; 

Magnopotamion - Potamogeton lucens, P. trichoides, P. 

perfoliatus, P. gramineus, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, 

Elodea canadensis. 

 

Разпространение в България: 

В цяла България, основно в ниските райони. Най-много такива 

езера има в Дунавската равнина, Тракийската низина и по 

Черноморското крайбрежие. 

 

 

Това местообитание заема 

4 % от площта на ЗЗ. При 

проучванията е установена 

в най-източните части на 

бившите рибарници край 

с. Батин. 

Тази територия се използва 

за отглеждане на оборотни 

култури, но тъй като 

отводнителните съоръжения 

не работят при високи нива 

на Дунав на повърхността 

се появява вода. Големи 

площи са обрасли с 

тръстика. 

 

Предвидените нови 

устройствени зони не 

засягат тази територия. 

Отрицателни въздействия 

на се очакват. 

 

Въздействие 0. 

3270 

 

Реки с кални 

брегове с 

Chenopodio

n rubri и 

Bidention p.p. 

Кални речни брегове в низините с едногодишни пионерни 

нитрофилни, включително рудерални съобщества от съюзите 

Bidention p.p. и Chenopodion rubri. През пролетта и в началото 

на лятото местата изглеждат като кални брегове без расти-

телност; тя се развива по-късно през лятото. Ако условията не 

са благоприятни – например продължително заливане, тази 

растителност може да се развие ограничено или въобще да 

не се появи. Най-често това представляват гъсти обраствания 

на Bidens spp., Xanthium italicum и др. неофити по бреговете 

на големи реки. 

 

Растения: 

Chenopodium rubrum, Ch. glaucum, Bidens frondosa, B. 

tripartita, B. cernua, Myosoton aquaticum, Xanthium italicum, 

Persicaria lapathifolia, P. hydropiper, P. mitis, Potentilla supina, 

Echinochloa crus-galli, Catabrosa aquatica, Ranunculus 

sceleratus, Rumex palustris, R. maritimus, Veronica anagallis-

aquatica. 

 

Разпространение в България: 

По долните течения на всички големи реки в България, които 

са с тинести (кални) брегове – Дунав, Марица, Искър, Тунджа 

и др.  

 

Местообитания, с които най-често се свързва или формира 

комплек-си: 

По бреговете на Дунав това местообитание често формира 

комплекси с 3130 и понякога може да се разглежда като по-

късен негов сукцесионен стадий. 

 

 

Това местообитание е 

представено в защитената 

зона с 4% от площта й. 

В зоната се открива по 

брега на Дунав източно от 

с. Батин и на остров Батин 

приблизително срещу 

първото находище. 

 

Предвидените нови 

устройствени зони не 

засягат споменатите 

територии. Отрицателни 

въздействия на се очакват. 

 

Въздействие 0. 

 

Под таблицата е направено 

допълнително описание, 

допълнено от схема на 

разпространението и 

ключови предвиждания на 

ОУП. 
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Наименова-

ние 
Описание Въздействие 

Естествени и полуестествени тревни формации 

Код 6110 

 

Отворени 

калцифилни 

или бази-

филни трев-

ни съобщес-

тва от Alysso-

Sedion albi 

Отворени ксерофилни пионерни съобщества върху плитки 

варовикови или алкални почви с преобладаване на пролетни 

едногодишни и сукулентни растения, най-често Sedum album, 

S. acre, S. hispanicum от съюз Alysso alyssoidis-Sedion albi. Фор-

мират неголеми петна в карстовите райони в ниските - до 

700-1000 m н.в., континентални региони на страната. Подобни 

съобщества могат да възникнат върху изкуствени субстрати - 

депозити от кариери, но те не бива да се вземат под внима-

ние. От тях също трябва да се изключат и терофитните среди-

земноморски степи - клас Thero-Brachypodietea, които се 

срещат в най-южните части на страната. 

 

Растения: 

Alyssum alyssoides, Acinos arvensis, Arabis recta, Arenaria 

serpillifolia, Cerastium spp., Erophila verna, Jovibarba heuffelii, 

Holosteum umbellatum, Medicago minima, Minuartia setacea, 

Poa bulbosa, Paronychia cephalotes, Saxifraga tridactylites, 

Scleranthus annuus, Sedum spp., Sempervivum spp., Teucrium 

montanum, Syntrichia ruralis, Grimmia pulvinata. 

 

Разпространение в България: 

Ниските карстови райони в цяла България - Предбалкана, су-

ходолията на Лудогорието, каньоните в Дунавската равнина, 

ниските планини в Западна България (Софийско). 

 

Местообитания, с които най-често се свързва или формира 

комплекси: 
40A0, 6210, 6240, 6250, 62А0, 91H0, 91M0. 

Навсякъде това местообитание заема малки площи и обра-

зува комплекси в зависимост от съотношението на голите 

скални разкрития и местата с тънката почвена покривка с 

многогодишните тревни съобщества от клас Festuco-

Brometea и с отворените ксеротермни гори и храсталаци, 

които на такива места са доминирани най-често от Quercus 

pubescens, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Paliurus spina-

christi. 

На територията на 

защитена зона „Батин“ това 

местообитание се открива 

на площ с размери едва 

0,15 % от ЗЗ. Локализирани 

са 4 находища на 

местообитанието – три от 

тях се намират източно от с. 

Батин в землищата на 

селата Горно Абланово и 

Мечка, където не се 

предвиждат изменения на 

вида устройствена зона. 

Едно от находищата 

попада на границата 

между двете нови зони 

северно от с Батин – 

Рекреационен парк и 

извънселищен парк. На 

това място теренът е 

просечен от малък поток и 

образува дълбок дол с 

разкриващи се на 

повърхността варовици, 

които са най-показателния 

определящ елемент на 

тава местообитание. 

 

Увреждане би могло да се 

получи при разширение на 

съществуващия път, но 

такова не се планира с 

ОУП в този участък. Тук пътят 

е в добро състояние. 

Възможно е устройствените 

зони да се дефинират по 

такъв начин, че да намалят 

да минимум рискът от 

увреждане на 

местообитанието. 

 

Въздействие -1. 

 

Под таблицата е направено 

допълнително описание, 

допълнено от схема на 

разпространението и 

ключови предвиждания на 

ОУП. 
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Наименова-

ние 
Описание Въздействие 

Код 6250 

 

*Панонски 

льосови 

степни трев-

ни съобщес-

тва 

Доминирани от житни треви степи и пасища на льосови въз-

вишения. Дебелината на льоса достига до 30-50 м и е покрит 

с черноземни почви с различна степен на деградация. В за-

висимост от мощността на почвата преобладават или гъсто-

туфести степи, доминирани от Chrysopogon gryllus, 

Dichanthium ischaemum, Stipa tirsa, или на местата с разкри-

тия на льоса - по-отворени съобщества на Stipa capillata, 

Agropyron cristatum, Kochia prostrata. Запазени са само по 

склоновете на някои стръмни льосови форми. В състава на 

тези съобщества се срещат много типични степни видове. 

 

Растения: 

Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa tirsa, 

Artemisia austriaca, Astragalus vesicarius, A. austriacus, A. 

onobrychis, A. ponticus, A. pubiflorus, Agropyron cristatum, 

Centaurea stereophylla, Dianthus pontederae ssp. kladovanus, 

Crambe tataria, Nonea pulla, Salvia nemorosa, S. nutans, S. 

argentea, S. aethiopis, Rindera umbellata, Phlomis tuberosa, 

Festuca valesiaca, Falcaria vulgaris, Sternbergia colchiciflora, 

Elymus elongatus, Chamaecytisus supinus, Ch. austriacus, Ch. 

kovacevii. 

 

Разпространение в България: 

В Северната Дунавска равнина – около Бяла, Свищов, Нико-

пол, Оряхово, Козлодуй, Лом и др. 

 

 

В защитената зона е 

установено на 151.84 ха 

За новите устройствени 

зони в землището на с. 

Батин то се среща в 

източната ½ на зоната за 

рекреационен парк и на 

по-голямата част от зоната 

за извънселищен парк. 

 

Съществува слаб риск от 

увреждане. 

 

Очаквано въздействие -1 

 

Под таблицата е направено 

допълнително описание, 

допълнено от схема на 

разпространението и 

ключови предвиждания на 

ОУП. 

Код 6430 

 

Хидрофилни 

съобщества 

от високи 

треви в рав-

нините и в 

планинския 

до алпийс-

кия пояс 

 

Подтипове: 

Съобщества на еутрофни високи треви от 2 подтипа: 

37.7 - Влажни и нитрофилни високи тревни съобщества по 

водните течения и по границите на горите, принадлежащи на 

разредите lechometalia hederaceae и Convolvuletalia sepium 

(съюз Aegopodion podagrariae).  

37.8 - Съобщества от високи многогодишни треви в планинс-

кия и алпийския пояс от клас Betulo-Adenostyletea. 

 

Растения: 

37.7 - Glechoma hederacea, Epilobium hirsutum, Filipendula 

ulmaria, Petasites hybridus, Chaerophyllum hirsutum, 

Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Geranium 

robertianum, Silene dioica, Lamium album, Lysimachia punctata, 

Lythrum salicaria, Crepis paludosa, Angelica sylvestris, 

Scrophularia nodosa. 

37.8 - Aconitum lamarckii, Aconitum variegatum, Geranium 

sylvaticum, Trollius europaeus, Adenostyles alliariae, Cicerbita 

alpina, Digitalis grandiflora, Calamagrostis arundinacea, Cirsium 

appendiculatum, Angelica pancicii, Heracleum verticillatum. 

 

Разпространение в България: 

В цялата страна покрай реки и потоци. 

 

Местообитания, с които най-често се свързва или формира 

комплекси: 
3220, 4070, 91Е0, 9410. 

 

 

 

 

 

 

В защитената зона се 

открива на площ от 53 ха с 

едно находище в най-

източните части от зоната 

на територията на 

Рибарниците Мечка 

 

В обхвата на ОУП не 

попадат находища от това 

местообитание. Не се 

очакват отрицателни 

въздействия. 

 

Въздействие 0 
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Наименова-

ние 
Описание Въздействие 

Гори 

Код 91E0 * 

 

Алувиални 

гори с Alnus 

glutinosa и 

Fraxinus 

excelsior (Al-

no Pandion, 

Alnion 

incanae, 

Salicion 

albae) 

Крайречни гори в низините и планините. Развиват се на бога-

ти алувиални почви, периодично наводнявани от сезонното 

издигане нивото на реката. 

 

Подтипове: 

А) Монодоминантни гори на Alnus glutinosa с единично учас-

тие на Fraxinus oxycarpa (съюз Alno-Pandion) в долните течения 

на реките от Черноморско-Средиземноморския басейн. 

Почвите са богати, много влажни до преовлажнени, дълбоки, 

с признаци на оглеяване и намалена проветривост. Понякога 

съобществата на черната елша са с прекъснато, ивичесто 

разположение покрай реките, поради което имат характер 

на „галерии”. 

Б) Крайречни съобщества на Alnus glutinosa и/или Alnus 

incana в горните и средните течения на реките (Alnion 

incanae). Почвите са влажни до преовлажнени, спорадично 

заливани, отцедливи и проветриви. В ниския планински пояс 

основен едификатор е Alnus glutinosa, а в средния планински 

елово-буков пояс основен едификатор е Alnus incana. 

В) Крайречни, заливни гори или галерии, доминирани 

основно от Salix alba, Populus alba и Populus nigra и по-малко 

от Salix fragilis, които принадлежат към съюза Salicion albae. 

Почвите са преовлажнени блатни и алувиални. По брега на 

Дунав в непосредствена близост до водата тези гори 

преминават в храсталаци на Salix purpurea и Salix triandra. На 

много места, особено по р. Дунав, първичната им структура 

е силно променена от масовото участие в храстовия етаж на 

инвазивния американски вид Amorpha fruticosa. 

 

Растения: 

А) Alnus glutinosa, Fraxinus oxycarpa, Cornus sanguinea, 

Sambucus nigra, Rubus hirtus, Frangula alnus, Hedera helix, 

Periploca graeca, Carex remota, C. sylvatica, Symphytum 

officinale, Parietaria officinalis, Sparganium ramosum, Iris 

pseudacorus, Equisetum maximum, Leucojum aestivum. 

Б) Alnus incana, A. glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix fragilis, S. 

alba, Carex remota, C. sylvatica, Equisetum spp., Filipendula 

ulmaria, Angelica 

sylvestris, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Lycopus europaeus, 

Rumex 

sanguineus, Stellaria nemorum, Oxalis acetosella. 

В) Salix alba, S. fragilis, S. triandra, S. purpurea, Populus nigra, P. 

alba, 

Ulmus laevis, U. minor, Quercus robur, Morus alba, Аmorpha 

fruticosa, 

Clematis vitalba, Humulus lupulus, Vitis sylvestris, Calystegia 

sepium, 

Solanum dulcamara, Rubus caesius var. aquaticus, Erigeron 

annuus, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Althaea officinalis, 

Euphorbia lucida, Stachys palustris, Symphytum officinale, 

Glycyrrhiza echinata, Cirsium arvense, Iris pseudacorus, 

Phragmites australis, Typha latifolia, Leucojum aestivum. 

 

Разпространение в България: 

А) Ограничено по долното течение на реките Батова, Камчия, 

Ропотамо, Тунджа и други вътрешни реки. 

Б) Фрагментарно около реките в ниския планински пояс (500-

1000 м) и в средния планински елово-буков пояс (1000-1500 м 

н.в.). 

В) Основно в поречието на р. Дунав и по долните течения на 

 

 

 

Това приоритетно за 

опазване местообитание е 

с обща площ в защитената 

зона 88.95  ха. 

Открива се по поречието 

на р. Дунав в землището на 

с. Мечка; по периферията 

на о. Батин в западната му 

част и на о. Дойчов остров 

 

В обхвата на ОУП не 

попадат находища от това 

местообитание. Не се 

очакват отрицателни 

въздействия. 

 

Въздействие 0 
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Наименова-

ние 
Описание Въздействие 

неговите притоци. 

 

Местообитания, с които най-често се свързва или формира 

комплекси: 
Повечето от тези гори са в контакт с влажните ливади или гори 

от тесните долини (6510, 9180, 91G0). Може да се наблюдава 

сукцесия от и към 9170 и 9130. 

Код 91F0 

 

Крайречни 

смесени 

гори от 

Quercus 

robur, Ulmus 

laevis и 

Fraxinus 

excelsior или 

Fraxinus 

angustifolia 

покрай го-

леми реки 

(Ulmenion 

minoris) 

Периодично заливани крайречни смесени широколистни 

гори. Почвата може добре да изсъхва между заливанията или 

да остава преовлажнена. Тези гори са се развили на по-нови 

алувиални наслаги. В зависимост от водния режим домини-

ращите дървесни видове принадлежат към родовете Fraxinus, 

Ulmus или Quercus. Тревната растителност е добре развита. 

 

Подтипове: 

A) Лонгозни гори (асоциация Smilaco excelsae-Fraxinetum 

oxycarpae). Заливни гори с участие на Quercus robur, Fraxinus 

oxycarpa и Ulmus minor и наличие на лиани. Видовият състав 

на съобществата е богат, а вертикалната структура е слож-

на. 

Тревната покривка е с непостоянен състав, зависещ от ло-

кални особености и динамични процеси. 

Б) Влажни низинни дъбови гори - асоциация Scutellaria 

altissimae-Quercetum roboris. 

Високи многоетажни гори, доминирани от Quercus robur или 

Quercus pedunculiflora и участие на лиани, но значително по-

малко в сравнение с лонгозните гори. В тревния етаж видово-

то разнообразие е сравнително по-малко, участват редица 

ранно-пролетни видове. 

B) Тракийски гори от Quercus pedunculiflora. Представляват 

най-сухия вариант на низинните влажни дъбови гори. Това са 

съобщества от Quercus pedunculiflora или с преобладаване 

на този вид в равнините, главно върху смолници и по-рядко 

върху черноземи. В повечето случаи са стари гори. Обикно-

вено са сравнително малки по площ и са заобиколени от 

селскостопански територии. 

 

Растения: 

A) Quercus robur, Ulmus laevis, U. minor, Fraxinus oxycarpa, F. 

pallisiae, Populus nigra, P. alba, Alnus glutinosa, Prunus padus, 

Smilax excelsa, Periploca graeca, Humulus lupulus, Vitis vinifera 

ssp. sylvestris, Tamus communis, Hedera helix, Poa sylvicola, 

Brachypodium sylvaticum, Geum urbanum, Galium aparine, 

Scilla bithynica, Leucojum aestivum, Fritillaria pontica, Urtica 

dioica, Parietaria  officinalis, Rumex sanguineus, Stellaria media. 

Б) Quercus robur, Q. pedunculiflora, Q. cerris, Ulmus minor, 

Fraxinus oxycarpa, Tilia spp., Acer tataricum, Scilla bifolia, 

Anemone ranunculoides, Ranunculus ficaria, Polygonatum ssp., 

Viola odorata, Ranunculus constantinopolitanus, Geum 

urbanum, Buglossoides purpurocaerulea, Scutellaria altissima, 

Urtica dioica, Smyrnium perfoliatum. 

B) Quercus pedunculiflora, Acer tataricum, A. campestre, Ulmus 

minor, Quercus cerris, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, 

Geum urbanum, Dactylis glomerata, Alliaria petiolata, Galium 

aparine, Arum elongatum, Buglossoides purpurocaerulea. 

 

Разпространение в България: 

A) Долините на някои реки, вливащи се в Черно море – Кам-

чия, Батова, Ропотамо, Дяволска, Велека и Резовска; по-

ограничено по Тунджа, Марица. 

Б) Малки, изолирани горски масиви в Дунавската равнина, 

 

 

 

Това местообитание е с 

обща площ в защитената 

зона 59,01 ха. 

 

В обхвата на ОУП се 

открива на о. Батин в 

обособената зона за ловен 

парк. Предвижданията на 

плана не формират риск 

за увреждане, не се 

предвиждат нови дейности, 

различни от тези до 

момента. 

 

 

Въздействие 0. 
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Наименова-

ние 
Описание Въздействие 

Лудогорието.  

B) Изолирани масиви в Тракийската равнина и Тунджанската 

низина. Такива са: Айтоска кория, Юлевска кория в Казан-

лъшко, кориите в Сливенско и Новозагорско, гората Чекери-

ца край Пловдив и др. 

Местообитания, с които най-често се свързва или формира 

комплекси 

9170, 91Е0, 91G0, 9110, 91М0. 

Код 91H0 

 

* Панонски 

гори с 

Quercus 

pubescens 

Разредени, ксерофитни дъбови гори, доминирани от Quercus 

pubescens, върху много сухи (често с южно изложение) мес-

та със скелетни, плитки почви на варовикова основа, която се 

разкрива като различни по големина скални блокове. Заради 

континенталните условия и антропогенното влияние горите са 

предимно фрагментарни и имат храсталачен облик. Видо-

вият им състав е богат, често включва сухолюбиви видове от 

ксеротермните пасища или окрайнините на горите. Това 

местообитание е свързано с варовиковите възвишения на 

местата с континентален климат. 

 

Растения: 

Quercus pubescens, Q. virgiliana, Q. frainetto, Q. cerris, Fraxinus 

ornus, Acer monspessulanum, Carpinus orientalis, Sorbus 

domestica, Cornus mas, Geranium sanguineum, Pyrus pyraster, 

Buglossoides purpurocaerulea, Campanula bononiensis, 

Filipendula vulgaris, Carex michelii, Euphorbia polychroma, 

Lactuca quercina, Limodorum abortivum, Acanthus balcanicus, 

Orchis purpurea, O. simia, Paeonia peregrina, Dictamnus albus, 

Scorzonera hispanica, Echinops sphaerocephalus, Laser trilobum, 

Helleborus odorus, Althaea cannabina, Chamaecytisus albus, 

Potentilla micrantha, Pulmоnaria mollis, Tanacetum corymbosum, 

Viola suavis, V. hirta. 

 

Разпространение в България: 

В Северна България – в Предбалкана и части от Дунавската 

равнина; в Североизточна България и в предпланините и нис-

ките планини на Западна България. 

 

Местообитания, с които най-често се свързва или формира 

комплекси: 
40A0, 91АА, 91I0, 91M0. Горите от космат дъб често формират 

мозайки със сухите, варовити пасища и храсталачните гори 

на Carpinus orientalis. 

 

Това природно 

местообитание в границите 

на защитената зона се 

открива на площ от 7.68 ха в 

едно находище западно то 

с. Батин. 

Територията не е 

определена за 

териториално развитие, не 

се предвиждат дейности, 

развични от извършваните 

до момента. 

Въздействие не се очаква 

 

Въздействие 0 

 

 

Под таблицата е направено 

допълнително описание, 

допълнено от схема на 

разпространението и 

ключови предвиждания на 

ОУП. 

Код 91Z0 

 

Мизийски 

гори от 

сребролист-

на липа 

Ксерофитни до мезоксерофитни гори с доминиране на Tilia 

tomentosa, разпространени в континенталните региони на 

Северна България. Срещат се главно в хълмистите равнини и 

в предпланините - най-големи са масивите в Лудогорието, на 

северни и източни склонове върху разнообразна основа: 

льос, варовик и др. На места липата вторично е разширила 

разпространението си основно в резултат на избирателното 

изсичане на дъбовете - Quercus cerris, Q. petraea agg., Q. 

robur, с които често образуват смесени ценози. В състава на 

тези гори влизат както ксеротермни видове от разред 

Quercetalia (Helleborus odorus, Ligustrum vulgare), така и по-

мезофилни от разред Fagetalia и съюз Carpinion (Scilla bifolia, 

Staphylea pinnata). 

 

Растения: 

Fraxinus ornus, Staphylea pinnata, Ruscus aculeatus, R. 

hypoglossum, Melica uniflora, Hedera helix, Helleborus odorus, 

На територията на 

защитената зона се среща 

на площ от 0.35 ха на едно 

малко находище в 

землището на с. Горно 

Абланово 

 

Територията не е 

определена за 

териториално развитие, не 

се предвиждат дейности, 

развични от извършваните 

до момента. Новите 

устройствени зони са на 

значително отстояние и 

пренос на въздействие не е 

възможен. Въздействие не 
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Наименова-

ние 
Описание Въздействие 

Corydalis spp., Polygonatum odoratum, Convallaria majalis, 

Galanthus elwesii, Gagea minima, Scilla bifolia, Anemone 

ranunculoides, Isopyrum thalictroides. 

 

Разпространение в България: 

В Северна България – главно Лудогорието и Дунавската рав-

нина. 

 

Местообитания, с които най-често се свързва или формира 

комплекси: 
91Н0, 91М0. Това местообитание не включва съобществата, в 

които сребролистната липа участва като примес при доми-

ниране на други дървесни видове. 

се очаква 

 

Въздействие 0 

 

 

За по-добра нагледност по-долу са представени графични изображения на разпрост-

ранение на част от местообитанията, така както са представени в официалния сайт на 

мрежата Натура 2000 след извършени подробни картирания от независими експерти. В наг-

ледните материали са използвани изготвените от проучването карти, като са нанесени клю-

чови предвиждания от ОУП. 

 

 

ФИГУРА 10. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МЕСТООБИТАНИЕ 3270 СПРЯМО КЛЮЧОВИ ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОУП 

 

Природно местообитание 3270 попада в зоната „За превантивна защита“. В тази зона не 

се предвиждат строителство, обособяване на специализирани площадки, концентриране на 

конкретен тип дейности или др. Второ находище е описано на остров Батин в зоната „За ле-

сопарк“. В тази зона са направени предвиждания за поставяне на съоръжения и други дей-

ности свързани с насърчаване на посещенията, но тъй като острова е ловна зона с ограни-

Оз.н

Оз1.н
Оз2.н

Ог.н Ог1.н

3270
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чен достъп, а ОУП не променя този статут, то няма риск за увреждане или загуба на тези 

площи. Въздействие не се очаква. 

 

ФИГУРА 11. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МЕСТООБИТАНИЕ 6110 СПРЯМО КЛЮЧОВИ ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОУП 

 

Природно местообитание 6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщест-

ва от Alysso-Sedion albi е приоритетно за опазване. В ЗЗ са описани няколко находища, както 

се вижда на изображението по-горе. Едно от тях се намира в долината между две от новите 

устройствени зони. Съществува, макар и малък, риск от увреждане в случай на инвестицион-

но предложение за осъществяване на предвиждания за зоната на рекреационния парк (Оз.н) 

и по тази причина са предложени мерки за смекчаване на потенциалното въздействие с въ-

веждане на ограничение при следващ етап на устройствено планиране, така че да се нама-

ли допълнително установения риск. Площтна оценка на засегнати площи не би могла да бъ-

де направена. За всички инвестиционни предложения ще се изисква повторна процедура по 

Наредбата за ОС. 

 

ФИГУРА 12. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МЕСТООБИТАНИЕ 6250 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЗЗ „БАТИН“ 

Оз.н

Оз1.н

Оз2.н

6110
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ФИГУРА 13. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МЕСТООБИТАНИЕ 6250  СПРЯМО КЛЮЧОВИ ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОУП 

 

 

Общо на територията на нови устройствени зони, предвидени с ОУП, природно местоо-

битание Панонски льосови степни тревни съобщества (6250*) се открива на площ от 11,1 ха. 

От тях в устройствена зона Оз.н (Извънселищен парк) попадат 6,8 ха, където се предвиждат 

обособяване на територия за разходки и наблюдение и краткотрайно пребиваване. За тази 

зона се предвижда само изграждане на екопътеки и поставяне на паркова мебел, беседки, 

перголи, табели и др. По инициатива на Община Борово тази територия от 2 години се изпол-

зва с това предназначение, поставени са паркови елементи и теренът се посещава. При-

родното местообитание не е повлияно негативно, тъй като туристическите елементи заемат 

незначителна част от терена, а посетителите използват само най-високата част от територия-

та поради стръмния терен. 

ОУП не предвижда различна интензивност или нови дейности, които да повлияят негативно 

в тази част на природното местообитание. За осигуряване опазването на местообитанието 

по-долу в т. 6 са предложени мерки за намаляване риска от отрицателни въздействия в тази 

зона. 

 

В устройствена зона Оз1.н (Рекреационен парк) попадат 4,3 ха от природно местооби-

тание Панонски льосови степни тревни съобщества (6250*). Тук не е известно с точност какъв 

вид инвестиционно предложения ще бъдат предложени и по какъв начин ще бъдат повлияни 

тези площи. За целите на настоящата оценка предполагаме, че цялата площ ще бъде под-

ложена на риск и е необходимо прилагане на смекчаващи мерки. В таблицата по-долу е 

обобщено въздействието като процента на засегнатите площи спрямо площите в защитена-

та зона и мрежата от ЗЗ като цяло. 

Предложените дейности в зона Оз1.н не предвиждат строителство на масивни постройки 

и като цяло предложения устройствен режим е допустим. Възможно е да се реализира идея-

та за рекреационен парк без да бъде засегнато местообитанието в съществена степен. 

Оз.н

Оз1.н

Оз2.н
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Всички набелязани мерки за тази зона целят запазване на неговото благоприятно природо-

защитно състояние и неговата цялост. 

 

 

ФИГУРА 14. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МЕСТООБИТАНИЕ 91H0 СПРЯМО КЛЮЧОВИ ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОУП 

 

 

Приоритетното за опазване природно местообитание 91Н0 Панонски гори с Quercus 

pubescens няма да бъде засегнато от предвидени с ОУП нови устройствени зони и изгражда-

не на нова инфраструктура. Предвидения нов пътен участък преминава в подножието на въз-

вишение, където е установено местообитанието. Не съществува риск от увреждане или 

фрагментация. 

 

 

 

ТАБЛИЦА 12. ПРЕДСТАВЕНОСТ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В ЗЗ „БАТИН“, ЗАСЕГНАТИ ПЛОЩИ И 

ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ТЯХ И ЦЯЛАТА ПЛОЩ НА МЕСТООБИТАНИЕТО В ЗЗ 

№ 
Местооби-

тание код 

Площ в 

зоната 

(ха) 

Участие в 

ЗЗ "Батин" 

(%) 

Предвиждане 

за засегнати 

площи 

(ха) 

Спрямо 

площта в ЗЗ 

(%) 

Процент в мрежата 

на ЗЗ по обща оцен-

ка* 

(%) 

1 3130 269,00 10,00 0,00 0,00 - 

2 3150 24,86 0,92 0,00 0,00 - 

3 3270 5,50 0,20 0,00 0,00 - 

4 6110* 1,64 0,06 0,00 0,00 - 

5 6250* 151,84 5,64 4,30 2,83 ˂0,035 

6 6430 51,55 1,92 0,00 0,00 - 

7 91E0* 88,95 3,31 0,00 0,00 - 

Оз.н

Оз1.н

Оз2.н

Ог.н

Ог1.н

91H0
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№ 
Местооби-

тание код 

Площ в 

зоната 

(ха) 

Участие в 

ЗЗ "Батин" 

(%) 

Предвиждане 

за засегнати 

площи 

(ха) 

Спрямо 

площта в ЗЗ 

(%) 

Процент в мрежата 

на ЗЗ по обща оцен-

ка* 

(%) 

8 91F0 59,01 2,19 0,00 0,00 - 

9 91H0* 7,68 0,29 0,00 0,00 - 

10 91Z0 0,35 0,01 0,00 0,00 - 

 

Забележка: *Съотношение между засегнатата от ОУП площ спрямо цялата площт на 

местообитанието в мрежата Натура 2000 на България. 

 

 

Както се вижда от таблицата по-горе ОУП предвижда устройствени зони, засягащи час-

тично местообитание 6250, което е приоритетно за опазване.  

 

Съобразно данните от проведеното картиране, за природно местообитание 6250* в ЗЗ 

„Батин“ не е наблюдавано наличие на антропогенно създадени структури в полигоните на 

разпространение на природно местообитание 6250*. Няма фрагментация на местообита-

нието. 

Като бъдещи заплахи и влияния върху местобитанието са определени: 

J Интензивност на пашата във всяко находище - В част от полигоните пашата е с 

интензивност над 1,5 Жив Ед/ха в над 50 % от площта им. 

J Използване на торове и пестициди и акумулация на биогени от съседни терито-

рии. 

Върху състоянието на местообитанието неблагоприятно въздействие оказват прекомер-

ната паша около селата, разораването за ниви и разкопаването от иманяри в местата около 

антични останки. За подобрявяне на състоянието на местообитанието би допринесло предп-

риемането на мерки за регулиране на пашата на територията на местообитанието и конт-

рол върху инвазивните видове, особено Ailanthus altissima. 

 

Съгласно резултатите от проекта за картиране и определяне природозащитното състоя-

ние на висши растения, мъхове и природни местообитания н ЗЗ „Батин“ BG 0000232, състоя-

нието на природно местообитание 6250 ще бъде определено като – „Неблагоприятно (лошо) 

природозащитно състояние“ при следните показатели за площ: Намаляване еквивалентно на 

загуба повече от 1% на година (15 дка на година) или повече от 10% по-малка от референтна-

та площ за зоната (150 дка обща загуба за зоната). 

На територията на ЗЗ Батин няма други инвестиционни предложения или плано-

ве/програми, които да засягат това природно местообитание. Районът е слабо развит и няма 

големи инвестиционни интереси, които да създадат кумулативни въздействия – загуба на 

площи или влошаване на структурата. 

Общата площ на 6250 на територията на устройствена зона Оз1.н е 4,3 ха. За предотвра-

тяване на съществена загуба на площ при формулиране на конкретните инвестиционни 

предложения е необходимо да не се допуска увреждане на местообитанието по-голямо от 

1,5 ха. 

В устройствена зона Оз1.н (Рекреационен парк) не се предвиждат строителство на ма-

сивни постройки и като цяло предложения устройствен режим е допустим. Възможно е да се 

реализира идеята за рекреационен парк без да бъде засегнато местообитанието в същест-

вена степен. 

 

Общата оценка за въздействието върху природните местообитания, предмет на опазва-

не в ЗЗ „Батин“ е слабо отрицателно въздействие (потенциален риск), оценява се с (-1). На-
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белязани са мерки за намаляване на риска от отрицателни въздействия и тяхното прилагане 

допълнително стойността ще намалее. 

 

 

5.1.3 Описание и анализ на въздействието на ОУП върху жи-

вотински видове и техните местообитания, предмети 

на опазване в ЗЗ „Батин" BG 0000232 и ЗЗ „Рибарници 

Мечка" BG 0002024 

 

По зоогеографско райониране (География на България, 2002) територията на ОУП се 

намира в Дунавскоравнинен фаунистичен район, с фауна съставена главно от европейски, 

европосибирски и други северни видове. 

За изготвяне на максимално достоверен списък на реално срещащите се местообита-

ния, видове животни и растения сме използвали данни от собствени наблюдения на територи-

ята на ОУП и данни от стандартните формуляри за защитени зони „Батин" BG 0000232 и „Ри-

барници Мечка" BG 0002024. 

Проучванията са извършвани през светлата част на денонощието. Специални проучвания 

на нощно активните видове (Совоподобни и Козодоеподобни) не е правена. При проучвания-

та са обходени местообитания, намиращи се на територията на зони от ОУП с предвиждания 

за развитие на нови или по-интензивни дейности в землището на с. Батин, както и територии в 

непосредствена близост до новите рекреационни територии които ОУП предлага за обосо-

бяване. 

Видовете са регистрирани визуално с помощта на оптика (7Х; 10Х50 и оптична тръба 20-

60Х50) и по песен. 

 

5.1.3.1 Описание и анализ на въздействието на върху видове пти-

ци 

За целите на оценката по този компонент е въведена следната матрица за остойностя-

ване на влиянията: 

 

ТАБЛИЦА 13. МАТРИЦА ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ В ЗАЩИТЕНИТЕ 

ЗОНИ 

Оценка Критерии 

0 Дейността не оказва отрицателно въздействие 

1 Дейността има много слабо отрицателно въздействие. 

2 Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия 

3 Дейността може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия 

4 Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия 

5 Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия 

6 Дейността може да предизвика синергични въздействия 

7 
Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, синергични отрицателни въздействия. 

Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи мерки. 

8 

Дейността може да предизвиква значителни, вторични, кумулативни, синергични отрицател-

ни въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи 

мерки. 
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Оценка Критерии 

9 

Дейността предизвиква значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни отрицателни 

въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи 

мерки. 

10 
Дейността предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно въздействие. Въз-

действието не може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсиращи мерки. 

 

При прилагането на горната матрица за оценка могат да бъдат диференцирани 4 ин-

тервала: 

 

 

ТАБЛИЦА 14. ИНТЕРВАЛИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО ВЪРХУ 

ВИДОВЕТЕ 

0 Липсва въздействие 

1 - 3 
Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки, ос-

вен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация; 

4 - 6 
Средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в комбинация с други фак-

тори и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване 

7 - 10 
Значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез избор на алтернати-

ви или прилагане на смекчаващи и компенсиращи мерки 

 

Видовете птици предмет на опазване в защитена зона ЗЗ „Рибарници Мечка" BG 0002024 

са общо 112. Те се разделят както следва: 

J Видове, включени в Приложение I на ДП – 59 вида; 

J Редовно мигриращи видове, невключени в Приложение I на ДП – 53 вида. 

 

 

ТАБЛИЦА 15. ОЧАКВАНОТО ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ВИДОВЕ ПТИЦИ ПО ЧЛ.6, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА 

ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ЗАЩИТЕНА ЗОНА „РИБАРНИЦИ МЕЧКА” BG0002024 

№ Вид Описание 

Не се очаква 

отрицателно 

въздействие, 

защото: 1 

Очаква се 

отрицателно 

въздействие 

1.  

Mалък корморан 

(Phalacrocorax 

pygmeus) 

Корморана населява крайбрежията на Азовско, Арал-

ско и каспийско море, Мала Азия и Близкия изток. Оби-

тава сладководни и полусолени водоеми с обилна 

растителност, често с чапли, блестящи ибиси и лопа-

тарки. При миграции и зимуване образува ята. Кормо-

ранът се храни с риба. 

Б 0 

2.  

Къдроглав пели-

кан (Pelecanus 

crispus) 

Освен в Сребърна пеликани в Европа гнездят още са-

мо на 3 места - по Волга, делтата на Дунав и в Гърция. 

Пеликаните обитават крайбрежията на големи водни 

басейни, богати на риба, като повечето се срещат 

край реки и езера. Хранят се с риба — цаца, шаран, 

моруна, пъстърва. 

А 0 

                                                           
1
Обозначения в колона „Не се очаква отрицателно въздействие, защото:”: 

А. Видът целогодишно или в отделен сезон не се среща в местообитанията, които са част от терена на ИП или в непо-
средствена близост. 

Б. Видът може да се среща в местообитанията, които са част от терена на ИП или в непосредствена близост, но това 
е нередовно, епизодично, случайно и/или фигурира в Стандартния формуляр за защитената зона с цялостна оцен-
ка „D”. 

В. Видът редовно само прелита над терена на ИП по време на миграции. 
Г. Видът е синантропен или нечувствителен към антропогенно въздействие, произлизащо от реализирането на ИП. 
Д. Видът не е установен като гнездещ на територията За реализиране на ИП. 



 

 

 

 

 
58 (104) 

№ Вид Описание 

Не се очаква 

отрицателно 

въздействие, 

защото: 1 

Очаква се 

отрицателно 

въздействие 

3.  
Голям воден бик 

(Botaurus stellaris) 

Големия воден бик е прелетна птица. Долита през март 

и отлита през септември - октомври. Зимува в Среди-

земноморието. Отделни екземпляри остават у нас 

(Драгоманско блато, Алдомировското блато). Среща 

се в равнините. Обитава блата с бавно течаща или зас-

тояла вода, гъсто обрсли с блатна растителност и 

крайбрежни храсти, брегове и разливи на реки, езера 

и други водни площи. 

Д 0 

4.  

Mалък воден бик 

(Ixobrychus 

minutus) 

Малкият воден бик е прелетна птица. Долита през март 

- април и отлита през септември - октомври. Зимува в 

Средиземноморието. Обитава блата, обрасли с ка-

мъш и тръстика, речни брегове с храсти и дървета, раз-

ливи на реки и други водни басейни. Малкият воден бик 

е нощна птица. Храната си търси след залез слънце. 

Лови малки рибки, жаби, пиявици, водни насекоми, 

миди, охлюви и червеи. Рядко напада гнездата на 

дребни блатни птици и унищожава яйцата и малките 

им. 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки, освен спазване на 

най-добрите практики при строеж и експлоатация; 

- 2 

5.  

Нощна чапла 

(Nycticorax 

nycticorax) 

Нощната чапла е прелетен вид. В България обикновено 

пристига през март и отлита през септември-октомври. 

По време на прелет се среща из цялата страна, а през 

размножителния период - предимно по Дунавското и 

Черноморското крайбрежия. Нощната чапла обикно-

вено живее на големи колонии, достигащи до 2 500 

птици. В гнездовите колонии и при миграция издава ха-

рактерния звук „коак-коак-коак" с кратки паузи. Храни 

се предимно с животни - риби, водни охлюви, ракооб-

разни, насекоми, жаби, гущери, гризачи и други малки 

водни и наземни животни. Храната си търси през нощ-

та. 

А 0 

6.  
Гривеста чапла 

(Ardeola ralloides) 

Обитава разнообразни сладководни водоеми с обилна 

растителност, влажни равнинни гори, често с нощната 

и малката бяла чапла. Мигрира на малки ята. 
Д 0 

7.  

Малка бяла чап-

ла (Egretta 

garzetta) 

Хранят се с насекоми, земноводни, ракообразни и 

влечуги. Улавят плячката си в плитки води, често с разпе-

рени крила и пристъпвайки с крака, за да подплашат 

малките рибки. Могат също така да стоят на едно мяс-

то изчаквайки в засада плячката си. 

А 0 

8.  
Голяма бяла чап-

ла (Egretta alba) 

В България гнезди в езерото Сребърна, ЗМ "Калимок-

Бръшлен" и в Драгоманското блато. Храни се предим-

но с риба, змии, мишки, водни насекоми, земноводни, 

яйца, останки от мъртви животни. Подобно на сивата 

чапла когато ловува се движи бавно и често замръзва 

дебнейки плячката си. По време на размножителния 

период може да се отдалечи до 15 км от гнездото в 

търсене на храна. 

А 0 

9.  
Червена чапла 

(Ardea purpurea) 

Обитава блата, езера, разливи на реки и влажни зони. 

При миграции се среща и в разнообразни изкуствени 

водоеми. Мигрира на малки ята, понякога с други видо-

ве чапли. 

Б 0 
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10.  
Черен щъркел 

(Ciconia nigra) 

Обитава равнинни и полупланински широколистни го-

ри, проломи, ждрела, язовири, оризища и рибарници с 

богата растителност. Мигрира на ята до 250 - 300 инди-

вида, рядко в смесени групи с бели щъркели, пеликани 

и едри грабливи птици. 

Б 0 

11.  
Бял щъркел 

(Ciconia ciconia) 

България е страната, над която преминава най-

големият миграционен поток на вида в посока към 

Африка и обратно. Тук се събират птиците от източната 

миграционна популация и образуват огромни ята, кои-

то почиват и набират сили по Българското Черномо-

рие.В България белият щъркел обитава райони от мор-

ското ниво до 1317 m надморска височина. 

Г 0 

12.  

Блестящ ибис 

(Plegadis 

falcinellus) 

Птиците от този вид имат дълъг, извит на долу клюн, с 

който ловят различни водни безгръбначни. Блестящият 

ибис обитава мочурливи терени, като в България гнезди 

предимно по дунавските острови и блата, а по време 

на прелет може да бъде видян по черноморското 

крайбрежие и във вътрешността на страната. 

А 0 

13.  

Бяла лопатарка 

(Platalea 

leucorodia) 

Живее във влажни райони, на колонии от 6 до 160 птици. 

Предпочита малки сладководни или соленоводни во-

доеми, или бавнотечащи реки. 

Храни се с дребни риби и жаби, личинки на насекоми, 

червеи, ракообразни, а понякога и с водни растения. 

Д 0 

14.  
Поен лебед 

(Cygnus cygnus) 

Среща се в разнообразни водоеми и обширни блоко-

ве със зимни посеви и фуражни култури. Образува 

различни по големина ята. 
А 0 

15.  

Mалка белочела 

гъска (Anser 

erythropus) 

Монотипен палеарктичен вид с гнездови ареал от 

Скандинавския полуостров до полуостровите Ямал, 

Таймир и Чукотка. Зимува в Източна и Мала Азия, около 

Каспийско и Черно море, Унгария и на Балканите. В 

Северна Гърция е рядък и нередовен зимен посетител с 

30 документирани зимовища. 

Обитава крайбрежни водоеми с различна соленост и 

морската акватория до брега, сладководни езера и 

язовири, зимни посеви и др. 

Б 0 

16.  

Червеногуша 

гъска (Branta 

ruficollis) 

Среща се в обширни блокове със зимни посеви в бли-

зост до сладководни или полусолени водоеми. В край-

морските райони на Добруджа образува многохиляд-

ни ята, често с голямата белочела гъска. Малки ята и 

едичични птици се срещат и навътре в сушата. 

А 0 

17.  

Червен ангъч 

(Tadorna 

ferruginea) 

Обитава водоеми с различна соленост, разположени 

сред открити пространства. Гнезди в дупки и хралупи, 

понякога далеч от водата. През размножителния период 

се среща на двойки, а през другите сезони образува 

малки ята. 

Д 0 

18.  

Белоока потап-

ница (Aythya 

nyroca) 

Прелетна птица, зимува в северна Африка и южните 

части на Азия. Обитава сладководни езера, блата или 

бавно течащи реки, гъсто обрасли с водна растител-

ност. Храни се с растителна и животинска храна: 

дребни мекотели, личинки на насекоми, ракообразни. 

Д 0 
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19.  
Малък нирец 

(Mergus albellus) 

В България е представен с не много голяма численост – 

основно край езерата по Дунавското и Черноморското 

крайбрежие.Обитава езера и реки в тундрата и тайга-

та. Обществена птица. Живее на малки групи, с изклю-

чение на периода на мътене. Социален вид е и може 

да живее в група и с други видове патици. Храни се 

предимно с животинска храна, дребни безгръбначни, 

риби до 6 см дължина, водни насекоми, много малък 

дял от диетата и заема растителната храна. Обикнове-

но търси храна в плитки води, денем. 

Д 0 

20.  

Късопръст ястреб 

(Accipiter 

brevipes) 

Прелетна птица. Обитава гористи местност в околнос-

тите на езера и реки, в предпланините и основно в рав-

нините. На територията на България е странстващ и 

мигриращ вид. Храната на ястреба е разнообразна. 

Храни се с дребни птици, гущери, насекоми. 

Д 0 

21.  
Осояд (Pernis 

apivorus) 

Обитава гори, а при миграции – и открити пространст-

ва. 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки, освен спазване на 

най-добрите практики при строеж и експлоатация; 

- 3 

22.  
Черна каня 

(Milvus migrans) 

Гнездещо-прелетнен, преминаващ и отчасти зимуващ 

вид. През размножителния сезон е най-често по по р. 

Дунав и притоците му, поречието на реките Марица, 

Тунджа и техните притоци, Сакар, Дервенски възвише-

ния. По време на скитания и миграции е навсякъде из 

страната, но по-значима е миграцията по Черноморс-

кото крайбрежие. 

Местообитания. Равнинни и хълмисти райони на стра-

ната, без планинската зона над 1000 m н. в. Има пред-

почитание към места в близост до влажни зони, дори 

при засилен антропогенен натиск. 

Д 0 

23.  

Белоопашат 

мишелов (Buteo 

rufinus) 

Прелетна птица, в България гнезди. Храни се предимно 

с дребни бозайници (много от Белоопашатите мише-

лови специализират в лова на мишки) и друга подобна 

по размери плячка, което се дължи на сравнително къ-

сите му и слаби пръсти на краката. Ловува изчаквайки 

скрит на някое по-високо място (жиците на далекопро-

водите са препрочитано място) или оглеждайки от го-

ляма височина с планиращ полет. 

Д 0 

24.  

Морски орел 

(Haliaeetus 

albicilla) 

Обитава райони около реки, езера и морски басейни 

и океани, богати на храна (риба и водолюбиви птици), 

с високи дървета. През есенно-зимния период се сре-

ща и край изкуствени водоеми – язовири, рибарници и 

други. 

Д 0 

25.  

Орел змияр 

(Circaetus 

gallicus) 

Прелетна птица, в България гнезди. Храни се предимно 

със змии, но ловува също и гущери, жаби, птици, гриза-

чи, мекотели. 
Д 0 

26.  

Тръстиков блатар 

(Circus 

aeruginosus) 

Обитава водоеми, обрасли с гъста растителност. Поня-

кога образува малки разредени колонии. При мигра-

ции и зимуване се среща и в открити места. 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки, освен спазване на 

- 2 
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най-добрите практики при строеж и експлоатация; 

27.  
Полски блатар 

(Circus cyaneus) 

Среща се из открити места в равнини и хълмисти ра-

йони. Б 0 

28.  
Степен блатар( 

Circus macrourus) 

Среща се в открити места, далеч от водоеми. Мигрира 

и зимува предимно поединично. В 0 

29.  

Малък креслив 

орел (Aquila 

pomarina) 

Обитава широколистни и смесени гори до открити 

пространства. При миграции образува разредени ята в 

смесени групи с мишелови, кани и други видове орли. 

Птиците от европейската популация са прелетни. Хра-

ни се предимно с дребни бозайници и друга подобна 

по размери плячка. 

В 0 

30.  

Голям креслив 

орел (Aquila 

clanga) 

Преминаващ, зимуващ и вероятно гнездещ вид. Прели-

та по Черноморското крайбрежие, Пирин и Славянка, 

зимува в Камчийския лонгоз, около Шабленското и Ду-

ранкулашкото езеро, р. Ропотамо, яз. "Овчарица" и др. 

Местообитания. Влажни зони с концентрации на водо-

любиви птици и високи дървета наоколо, заливни и дру-

ги широколистни гори, брегове на водоеми, открити 

югоизточни склонове с възходящи въздушни течения по 

миграционния път. 

В 0 

31.  

Скален орел 

(Aquila 

chrysaetos) 

Обитава широколистни и смесени гори до открити 

пространства. При миграции образува разредени ята в 

смесени групи с мишелови, кани и други видове орли. 

Птиците от европейската популация са прелетни. Хра-

ни се предимно с дребни бозайници и друга подобна 

по размери плячка. 

Д 0 

32.  
Царски орел 

(Aquila heliaca) 

Част от птиците в Европа зимуват в Гърция и Турция, а 

при по-меки зими и в България. 

В България нездещо-прелетен, преминаващ и отчасти 

зимуващ вид. През последните 20 години са регистри-

рани общо 19 сигурни гнездови находища, които попа-

дат в 3 физико-географски области: Средногорие, Ро-

допи и Среднотунджанско поречие. 

Местообитания. Предимно окрайнини на широколист-

ни и иглолистни гори, ливади или пасища, но винаги в 

близост до течаща вода на разстояние до 300–350 m. 

Д 0 

33.  

Малък орел 

(Hieraaetus 

pennatus) 

Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Сега е разп-

ространен в цялата страна, но с ниска плътност – ос-

новно в Стара планина и Предбалкана, Средна гора, 

Източните Родопи, Странджа, Сакар, Добруджа и Лудо-

горието. По-многоброен е в Източна България. В Дунав-

ската равнина и Тракийската низина е по-рядък. Гнез-

довата популация е между 150 и 200 двойки. По време 

на прелет е често срещан, особено по Черноморското 

крайбрежие. Обитава стари широколистни гори в по-

лупланинските и хълмисти райони до около 2000 m н. в. 

и ниските части на по-високите планини. 

Д 0 

34.  

Орел рибар 

(Pandion 

haliaetus) 

В момента се среща в североизточните части на Бъл-

гария и някои райони на средиземноморието. Обита-

ват райони с бистра вода и наличие на достатъчно ко-

- 2 



 

 

 

 

 
62 (104) 

№ Вид Описание 

Не се очаква 

отрицателно 

въздействие, 

защото: 1 

Очаква се 

отрицателно 

въздействие 

личество риба. Ловуват в езера, реки или понякога 

морски крайбрежия. Много е чувствителен към човешко 

присъствие и притеснения. Високо специализирана в 

избора си на плячка птица. Храни се предимно с риба, 

но все пак малък дял имат и дребните бозайници, па-

тици, жаби, водни змии, костенурки, ракообразни и 

охлюви. 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки, освен спазване на 

най-добрите практики при строеж и експлоатация; 

35.  

Вечерна ветруш-

ка (Falco 

vespertinus) 

В България може да се наблюдава предимно в Дунавс-

ката равнина и в близост до самата река Дунав. Пред-

почита равнинни местности с редки групички дървета, 

култивирани площи, градини. Живее най-често на коло-

нии заедно с други вечерни ветрушки и по-рядко сме-

сени с други видове птици. Прелетен вид. Храни се 

предимно с насекоми, като едри скакалци, водни кон-

чета. При липса на достатъчно насекоми улавят и гу-

щери, мишки и жаби. 

Д 0 

36.  

Малък сокол 

(Falco 

columbarius) 

В Ирландия, Исландия и западните части на Великобри-

тания води уседнал начин на живот, а в цялата останала 

част на Европа и Мала Азия може да бъде срещнат 

като зимуващ вид. Обитава тундра, полутундра и игло-

листни гори, по време на зимните миграции може да 

се срещне и в друг тип области, но като цяло не силно 

залесени. На територията на България се среща много 

рядко. 

Д 0 

37.  

Голяма пъструш-

ка (Porzana 

porzana) 

Гнездещо-прелетнен вид. Сега гнезди по Дунавското 

крайбрежие, нередовно по Черноморското крайбре-

жие (Бургаските езера, утайниците до Малко Търново) и 

във вътрешността на страната. 

Местообитания. Обширни мочурища и мочурливи ли-

вади. Предпочита оризища, торфени блата и влажни 

ливади по периферията им. В бракичните водоеми по 

Черноморието се наблюдават предимно скитащи и 

мигриращи птици. 

Д 0 

38.  

Малка пъструш-

ка (Porzana 

pusilla) 

Храни се с безгръбначни животни. Обитава блата и 

други водоеми, гъсто обрасли с тръстика, папур и дру-

га крайбрежна растителност. Гнезди сред крайбреж-

ната растителност. Снася 5 – 9 яйца, има 1 – 2 поколе-

ния годишно през периода май-август. У нас има еди-

нични находища в ниските части на страната, повече 

са в Софийското поле и около Бургас. Зимува в Афри-

ка. Пролетната миграция е през март-април, а есенна-

та – през септември-октомври. 

Д 0 

39.  
Ливаден дърда-

вец (Crex crex) 

Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Има мозаечно 

разпространение предимно в Западна България. По 

значимите находища се намират в Софийско, Запад-

на Стара планина и Централен Балкан, Понор планина. 

Сравнително малоброен е по Дунавското и Черно-

морското крайбрежие, Добруджа и Източни Родопи. 

Обитава влажни и мезофитни тревни съобщества с 

доминиране на Poa pratensis, Alopecurus pratensis, 

Gallium aparine и др. 

Д 0 
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№ Вид Описание 

Не се очаква 

отрицателно 

въздействие, 

защото: 1 

Очаква се 

отрицателно 

въздействие 

40.  
Сив жерав (Grus 

grus) 

Обитава разнообразни влажни зони в равнини и плани-

ни. При миграция може да се наблюдава и в ливади, 

оризища, солени езера и други. Често миграцията мо-

же да се установи и нощем по харакерните викове. 

В 0 

41.  

Кокилобегач 

(Himantopus 

himantopus) 

Обитава блата и езера с различна степен на соленост. 

Тези птици събират храната си от пясъка или я ловят в 

плитчините на водоемите. Те основно се хранят с насе-

коми и ракообразни. 

Б 0 

42.  

Саблеклюн 

(Recurvirostra 

avosetta) 

Обитава на колонии солени водоеми. При миграции и 

през зимата се среща на ята в разнообразни влажни 

зони. 
Б 0 

43.  

Бойник 

(Philomachus 

pugnax) 

На Балканския полуостров се среща по морски и реч-

ни крайбрежия само по време на миграция и през зи-

мата, понякога летува, без да гнезди. 
Б 0 

44.  

Малък горски 

водобегач (Tringa 

glareola) 

На Балканския полуостров се среща предимно по 

морски крайбрежия само по време на миграция. Б 0 

45.  
Малка чайка 

(Larus minutus) 

Среща се предимно по черноморското крайбрежие, 

където може да се наблюдава целогодишно, но най-

вече по време на миграция. Храни се с различни безг-

ръбначни и рибки. 

Б 0 

46.  

Каспийска ри-

барка (Sterna 

caspia) 

Преминаващ и скитащ вид. Всички наблюдавани в Бъл-

гария птици са есенни мигранти и скитащи млади пти-

ци. Среща се в разнообразни влажни зони, както по 

Черноморското крайбрежие, така и във вътрешността 

на страната. Храни се с дребни риби, водни безгръб-

начни и насекоми. 

В 0 

47.  
Речна рибарка 

(Sterna hirundo) 

Гнездещо-прелетна и преминаваща. Сега гнезди в 13 

находища, по-важни от които са Атанасовско езеро, 

Поморийско езеро, ЗМ "Пода", Змийския остров, устие-

то на р. Ропотамо, острови и блата на р. Дунав и някои 

от по-големите вътрешни реки. Обитава разнообразни 

сладководни, бракични и свръхсолени естествени и 

изкуствени влажни зони. Храни се с риба, скариди, на-

секоми. 

Д 0 

48.  

Белочела рибар-

ка (Sterna 

albifrons) 

Гнездещо-прелетнен и преминаващ вид. Сега основ-

ната гнездова популация в страната е съсредоточена в 

Бургаските влажни зони: Атанасовското езеро, Помо-

рийското езеро и местн. Пода. Сладководни, бракични 

и свръхсолени влажни зони. Вън от размножителния пе-

риод скита по езера, блата, бавнотечащи реки, солни-

ци и др. 

Д 0 

49.  

Белобуза рибар-

ка (Chlidonias 

hybridus) 

Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. По време на 

миграции се наблюдава в редица вътрешни водоеми и 

микроязовири, както и по Черноморското крайбрежие 

и крайчерноморските езера. Блата, мочурища, посто-

янни сладководни езера, рибарници, гъсто обрасли с 

надводна и околоводна растителност. По време на 

миграция се среща и в соленоводни водоеми. Храни 

се с дребни рибки, жаби и голям брой насекоми, кои-

то лови предимно над водата и в полет. 

Д 0 
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№ Вид Описание 

Не се очаква 

отрицателно 

въздействие, 

защото: 1 

Очаква се 

отрицателно 

въздействие 

50.  
Черна рибарка 

(Chlidonias niger) 

Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В миналото е 

гнездил по блатата около Дунав и по Черноморското 

крайбрежие. Сега е с неясно разпространение и чис-

леност. Видът мигрира до късно през май, като в сре-

дата на месеца все още се наблюдава интензивен 

прелет. Тогава се среща в много от езерата покрай 

Черноморското крайбрежие, но това не може да се 

приеме за гнездене. По време на миграцията се сре-

ща по водоемите в цялата страна, като ятата понякога 

наброяват стотици птици. 

Обитава сладководни водоеми (блата, езера, рибар-

ници), гъсто обрасли с плаваща водна растителност. В 

извънгнездовия период – водоеми от различен характер. 

Храната включва ларви на водни насекоми, дребни 

ракообразни и др. 

Д 0 

51.  
Бухал (Bubo 

bubo) 

Постоянен вид. Най-често в места със 100–300 m н. в., 

по-често в карстовия пояс на Предбалкана.  

Местообитания. Слабо посещавани от човека трудно-

достъпни места, главно в скални масиви и сипеи, пе-

щери, окрайнини на гори, разредени стари гори, често 

в речни долини, близо до реката. 

Д 0 

52.  

Земеродно ри-

барче (Alcedo 

atthis) 

Постоянен и скитащ, широко разпространен вид. Оби-

тава льосови и земни брегове на реки, езера, блата и 

канали. Храни се с малки рибки, които лови по водната 

повърхност, водни насекоми и техните ларви, мекотели 

и дребни земноводни. 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки, освен спазване на 

най-добрите практики при строеж и експлоатация; 

- 1 

53.  

Синявица 

(Coracias 

garrulus) 

Обитава широколистни гори и открити сухи места. 

Гнезди в хралупи, по-рядко в отвесни земни брегове. Б 0 

54.  

Черен кълвач 

(Dryocopus 

martius) 

Постоянен вид. Среща се в Стара планина, Рило-

Родопския масив, Странджа, Средна гора и по-рядко в 

равнините. Храната включва бръмбари корояди, ларви-

те им и мравки. Предпочита обширни стари иглолист-

ни, букови и смесени гори. 

Б 0 

55.  

Сирийски пъстър 

кълвач 

(Dendrocopos 

syriacus) 

Постоянен вид. Среща се в равнини и планини да око-

ло 900 м. надм. височина. Обитава селища, широко-

листни гори, паркове и стари овощни градини. 
Б 0 

56.  

Водно шаварче 

(Acrocephalus 

paludicola) 

Обитава с малки популации Унгария, Германия, Пол-

ша, Беларус, Русия, Украйна и Литва. Изчезнал е от Авс-

трия, Словакия, Сърбия и Черна гора. Зимува в делтата 

на Сенегал и по време на прелет е установявано по 

Черноморското крайбрежие на България. 

Водното шаварче обитава обширни отворени низинни 

торфени мочурища, обрасли с острица (Carex sp.), с 

воден слой обикновено под 10 cm. 

Б 0 

57.  

Червеногърба 

сврачка (Lanius 

collurio) 

Обитава предимно открити, обрасли с храсти мест-

ности и покрайнини на гори, до горната граница на 

гората. Червеногърбата сврачка, подобно на другите 

сврачки, може да бъде определена по-скоро като 

Б 0 
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№ Вид Описание 

Не се очаква 

отрицателно 

въздействие, 

защото: 1 

Очаква се 

отрицателно 

въздействие 

хищник, защото се храни често с животни, сходни на 

нея самата по размер, като дребни птици, гризачи, гу-

щери, дребни змии, дребни жаби, тритони, едри насе-

коми, попови прасета, скакалци и др. 

58.  

Черночела 

сврачка (Lanius 

minor) 

Има разпръснато разпространение в ниските части на 

страната, по-многочислена в Дунавската равнина, 

Добруджа и Югоизточна България. 

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-

май, а есенната - през август-септември. 

Храни се основно с едри насекоми, но лови и дребни 

гущери, птици и бозайници. Обитава пасища и обра-

ботваеми земи с единични дървета и храсти. 

Б 0 

59.  

Градинска ове-

сарка (Emberiza 

hortulana) 

Гнездещо-прелетен вид. Обитава храсталаци и тревни 

съобщества, селскостопански площи и изкуствени 

ландшафти, широколистни листопадни гори. 
Б 0 

Въздействие не се очаква/ очаква се за общо: 54 вида 5 вида 

 

Очакваното отрицателно въздействие върху видове по чл.6, ал. 1, т. 4 от Закона за биоло-

гичното разнообразие е представено в следващата таблица. 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 16. ОЧАКВАНОТО ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ВИДОВЕ ПТИЦИ ПО ЧЛ.6, АЛ. 1, Т. 4 ОТ ЗАКОНА 

ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ЗАЩИТЕНА ЗОНА „РИБАРНИЦИ МЕЧКА” BG0002024 

№ Вид Описание 

Не се очаква 

отрицателно 

въздействие, 

защото:2 

Очаква се 

отрицателно 

въздействие 

1.  

Малък гмурец 

(Tachybaptus 

ruficollis) 

Гнездещ, мигриращ и зимуващ вид. Приема се за пов-

семестно разпространен вид край блата, реки и виро-

ве, макар и не много често мътещ. Храни се с дребна 

риба, ракообразни, миди, малки жаби, попови лъжич-

ки, насекоми и техните ларви, водорасли. 

А 0 

2.  

Голям гмурец 

(Podiceps 

cristatus) 

Гмурците обикновено обитават вътрешни водоеми, об-

расли с рядка растителност. При опасност малките се 

крият в оперението на майка си, която се гмурка. Хра-

ни се с риби, ракообразни, жаби и други. Птицата е 

гнездящ, мигриращ и зимуващ вид за България. 

Д 0 

                                                           
2 Обозначения в колона „Не се очаква отрицателно въздействие, защото:”: 

А. Видът целогодишно или в отделен сезон не се среща в местообитанията, които са част от терена на ИП или в непо-
средствена близост. 

Б. Видът може да се среща в местообитанията, които са част от терена на ИП или в непосредствена близост, но това 
е нередовно, епизодично, случайно и/или фигурира в Стандартния формуляр за защитената зона с цялостна оцен-
ка „D”. 

В. Видът редовно само прелита над терена на ИП по време на миграции. 
Г. Видът е синантропен или нечувствителен към антропогенно въздействие, произлизащо от реализирането на ИП. 
Д. Видът не е установен като гнездещ на територията За реализиране на ИП. 
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№ Вид Описание 

Не се очаква 

отрицателно 

въздействие, 

защото:2 

Очаква се 

отрицателно 

въздействие 

3.  

Червеногуш гму-

рец (Podiceps 

grisegena) 

Гнездещо-прелетен, рядко зимуващ вид. Гнезди основ-

но в по-големите блата и рибарници край р. Дунав. Не-

редовно се размножава в рибарниците при Пазар-

джик, с. Соколица, Пловдивско и в Дуранкулашкото 

езеро. 

Храни се с дребна риба, ракообразни, миди, водо-

расли, водни насекоми и техните ларви. 

Д 0 

4.  

Черногуш гму-

рец (Podiceps 

nigricollis) 

Обитава различни по големина сладководни водоеми, 

обрасли с тръстика и богата подводна растителност. 

При миграции и зимуване се среща на групи в разно-

образни влажни зони, предимно по морски крайбре-

жия. 

Д 0 

5.  

Голям корморан 

(Phalacrocorax 

carbo) 

Гнездещ, мигриращ и зимуващ вид. Гнезди често пок-

рай р. Дунав и Черноморското крайбрежие. По рядко 

гнезди и около вътрешни водоеми богати на риба. Зи-

мува по Черноморието и покрай незамръзнали големи 

реки. Обитава морски и речни крайбрежия и вътрешни 

водоеми, заливни гори и язовири до 100 м. надморска 

височина, по изключение до 500 м. надм. в.. При мигра-

ции и зимуване се среща в разнообразни влажни зони. 

Мигрира на ята с V-образна форма. 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки, освен спазване на 

най-добрите практики при строеж и експлоатация; 

- 1 

6.  
Сива чапла 

(Ardea cinerea) 

Гнездещо-прелетнен, преминаващ и зимуващ вид. Ре-

гистрирани са 86 гнездови находища със сигурно гнез-

дене, предимно по Дунавското и Черноморското 

крайбрежие, Предбалкана и долините на по-големите 

реки. Сладководни езера и блата, заливни и дъбови 

гори, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни 

стопанства. По време на миграции и зимуване се 

среща и в крайбрежни езера, както и в язовири, лю-

цернови ниви, оризища, канали за напояване, главно в 

ниските части на страната. 

Б 0 

7.  
Ням лебед 

(Cygnus olor) 

Гнездещ, мигриращ и зимуващ вид. Гнезди по р. Дунав 

и Черноморието. Изолирани находища има във вът-

решността на страната. По време на миграция и през 

зимата се среща в цялата страна, включително и в по- 

високите полета и язовирите в предпланините, но ос-

новно по Черноморието. Предпочита по-големи слад-

ководни или солени водоеми, с обширни тръстикови 

масиви и открита водна площ. Храни се с водни рас-

тения, семена и попадащи с тях дребни безгръбначни 

животни. През зимата се храни и в посеви. 

Б 0 

8.  
Посевна гъска 

(Anser fabalis) 

Разпространена, но с ниска плътност на популацията в 

Европа и Азия. Прелетна птица, зимува в южните части 

на Европа и Азия. Обитава блата, езера и реки, разпо-

ложени в планински и гористи местности, а също така 

и заблатените делти на големи реки, обрасли с храсти 

и друга растителност. 

А 0 
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№ Вид Описание 

Не се очаква 

отрицателно 

въздействие, 

защото:2 

Очаква се 

отрицателно 

въздействие 

9.  

Голяма белочела 

гъска (Anser 

albifrons) 

Среща се само по време на прелета и през зимата 

главно в равнинните части и по Черноморското крайб-

режие. През размножителният период обитава райони 

от лесотундрата с богата мрежа от реки и езера. По 

време на миграциите и през зимата се среща край 

реки, блата, езера и изкуствени водоеми, които са в 

близост до обработваеми площи със зимни зърнено-

житни култури. Храни се предимно с растителна храна 

- основно зърнени култури. 

Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без 

прилагане на специални мерки, освен спазване на 

най-добрите практики при строеж и експлоатация 

- 2 

10.  
Сива гъска 

(Anser anser) 

Гнездещ, мигриращ и зимуващ вид. Гнезди предимно в 

по-големите блата по р. Дунав и езерата по Черно-

морското крайбрежие. По време на миграция по-

големи струпвания са регистрирани по р. Дунав. Зиму-

ва по р. Дунав, като от основно значение е ез. Сребър-

на. Храната включва различни ливадни растения. През 

зимата птиците се хранят по блоковете със зимници, 

заедно с голямата белочела гъска. 

Г 0 

11.  
Бял ангъч 

(Tadorna tadorna) 

Овитава крайбрежни водоеми, морски плитчини, ка-

менисти брегове, отвесни брегове на каменни и пясъч-

ни кариери, солници, утайници. Гнездещо-прелетен, 

преминаващ и зимуващ вид. Гнезди основно по Чер-

номорското крайбрежие, в миналото и по Дунавското 

крайбрежие. По време на миграция и зимуване се 

концентрира основно по Черноморското крайбрежие, 

и по-рядко във вътрешността на страната. 

А 0 

12.  
Фиш (Anas 

penelope) 

У нас се среща по време на миграции и зимуване 

около разнообразни водоеми в цялата страна до около 

700 m н.в. Най-висока е числеността на популацията му 

около Бургаските езера, но се среща и около р. Дунав 

и езерата Шабла и Дуранкулак. Любимите местооби-

тания на фиша през зимата са сладководните водое-

ми, гъсто обрасли с крайбрежна растителност. 

Птицата се храни преди всичко с растителна храна. 

Д 0 

13.  
Сива патица 

(Anas strepera) 

Типична прелетна птица. Обитава езера или бавно те-

чащи реки, богати на водна растителност. Приема 

предимно растителна храна, като зимно време се 

храни и с неголеми количества животинска. 

Б 0 

14.  

Зеленоглава па-

тица (Anas 

platyrhynchos) 

Гнездещ, постоянен, мигриращ и зимуващ вид. Зеле-

ноглавата патица е най-многобройният вид патица в 

България. Среща се основно в блатата и езерата край 

р. Дунав и Черноморското крайбрежие, както и по вът-

решни водоеми из цялата страна. Зимува по водоеми-

те в цяла България, като най-многобройна е по Север-

ното черноморие. Храни се поравно с растителна и 

животинска храна. 

Б 0 

15.  

Шилоопашата 

патица (Anas 

acuta) 

Отделни двойки гнездят рядко в страната; по-често в 

Атанасовско езеро. Мигриращ и зимуващ вид. Храни 

се с растителна и животинска храна. 
Д 0 
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16.  

Лятно бърне 

(Anas 

querquedula) 

Днес вида е относително рядък през размножителния 

период. Мъти предимно по долините на големите реки, 

в Софийско поле, край р. Дунав и Черно море, а поня-

кога и в планински езера. Гнездещ, прелетен, като изк-

лючение зимуващ вид. Храни се основно с животинска 

храна – мекотели, ракообразни, насекоми и техните 

ларви и по-малко с растителни зелени части и семена. 

Б 0 

17.  
Клопач (Anas 

clypeata) 

Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Хра-

ни се предимно със зоопланктон: дребни ракообразни 

и мекотели, които улавя на повърхността на водата, 

прецеждайки я през добре развития си филтриращ 

апарат на човката. Гнезди във влажни зони – езера, бла-

та в близост до водата, под прикритието на храсти или 

висока трева. 

Б 0 

18.  

Кафявоглава по-

тапница (Aythya 

ferina) 

Гнезди главно край р. Дунав: резерватите "Белене" и 

"Сребърна", риарниците при с. Мечка, Русенско, и бла-

тото при с. Гарван, Силистренско. Среща се и в езера-

та по Черноморското крайбрежие. По време на прелет 

се среща в цялата страна. У нас зимува главно по 

Черноморското крайбрежие. Обширни, дълбоки и отк-

рити водоеми, с големи водни огледала и растителност 

по периферията. При миграция и зимуване обитава 

разнообразни влажни зони, включително големи езера 

и язовири. Храната и е от мекотели, ракообразни и 

дребни рибки до семена и части на водни и водолюби-

ви растения. 

Б 0 

19.  

Kачулата потап-

ни ца (Aythya 

fuligula) 

Обитава сладководни езера, блата или бавно течащи 

реки, гъсто обрасли с водна растителност. Често сре-

щана е в делтите на големи реки и по морските 

крайбрежия на малки групи. Храни се предимно с жи-

вотинска храна: дребни мекотели, личинки на насеко-

ми, ракообразни, дребна риба. Търси храната си 

обикновено на дълбочина до 3–4 м, но понякога се 

гмурка и до 14 м. 

А 0 

20.  

Планинска по-

тапница (Aythya 

marila) 

Обитава сладководни езера и реки, гъсто обрасли с 

водна растителност. Понякога се среща и в близост до 

соленоводни басейни. Храни се поравно с растителна 

и животинска храна: дребни мекотели, личинки на на-

секоми, ракообразни, дребна риба, корени, листа и 

семена на водни растения. 

Д 0 

21.  

Кадифена по-

тапница 

(Melanitta fusca) 

Гнезди в северните части на Европа, Азия и Северна 

Америка. Зимува много рядко и в района на Балканс-

кия полуостров (включително и в България), Великобри-

тания и южните части на Северна Америка. Обитава 

езера и реки в тундрата и тайгата. Храни се предимно 

с животинска храна, дребни безгръбначни, риби. По 

време на хранене се гмурка до около 14 метра дълбо-

чина и прекарва под водата повече от минута. 

Д 0 
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22.  

Звънарка 

(Bucephala 

clangula) 

Разпространена е в Европа (включително България), 

Азия и Северна Америка. Прелетна птица, зимата пре-

карва около Средиземно море, южна Азия и по брего-

вете на Тихия и Атлантическия океан. Придържа се в 

близост до сладководни басейни, езера и големи ре-

ки.Приема предимно животинска храна, дребни безг-

ръбначни. Когато се храни се гмурка на дълбочина 

около 4 м. 

Д 0 

23.  
Среден нирец 

(Mergus serrator) 

Разпространена е в Европа (включително България), 

Азия и Северна Америка. Прелетна птица, зимата пре-

карва около Средиземно море. Обитава езера, реки, 

морски и океански крайбрежия. Като цяло предпочита 

соленоводните басейни. Храни се предимно с живо-

тинска храна, дребни риби (до 6 см дължина), водни 

насекоми, ракообразни, червеи, дребни земноводни и 

съвсем малко количество водни растения. 

Д 0 

24.  

Голям нирец 

(Mergus 

merganser) 

Гнезди в северните части на Европа, Азия и Северна 

Америка. Зимува в останалата част на Европа (включи-

телно и в България), южните части на Азия и Северна 

Америка. Обитава езера и реки с бистра вода и бога-

ти на живот по време на размножителния период, а 

извън него езера, блата, язовири, морски крайбрежия 

Д 0 

25.  
Малък ястреб 

(Accipiter nisus) 

Постоянен и преминаващ вид. По-рядък е в равнините и 

низините. Обитава гори и окрайнините им в равнините, 

предпланините и планините до алпийския пояс. През 

гнездовия период по-чест в планините и в широколист-

ните гори. 

Б 0 

26.  

Обикновен ми-

шелов (Buteo 

buteo) 

Обитава разнообразни местообитания, но най-често 

култивирани земи, изпъстрени с горички. Мигрира на 

разредени ята и зимува на групи в равнини. Птиците от 

по-северните популации са прелетни. Понякога млади-

те птици се отправят на юг, а възрастните остават цяла 

зима в размножителната си територия. Има сравни-

телно къси и слаби крака и нокти, което не му позволя-

ва да ловува прекалено едра плячка. Храни се пре-

димно с дребни бозайници, влечуги, земноводни, едри 

насекоми и друга подобна по размери плячка. Поняко-

га яде и мърша. 

Г 0 

27.  

Черношипа вет-

рушка (Керке-

нез) (Falco 

tinnunculus) 

През размножителния период в цялата страна, през 

останалото време в равнини и планински склонове. 

Предпочита открити местности и избягва гъсти и затво-

рени гори. Често може да се види да лети над поляни, 

ниви и ливади. Понякога се среща в градска среда. 

Храни се основно с едри скакалци, мишки, гущери, 

жаби, млади птици, възрастни чучулиги, врабчета и дру-

ги, които успее да изненада. Най-едрите животни, които 

напада, са невестулка, хомяк, кос и пъдпъдък. 

Г 0 
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28.  
Сoкол орко 

(Falco subbuteo) 

Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Обитава пред-

планински и планински гори в близост до открити прос-

транства, залесителни пояси. Мигрира поединично и на 

ята. Гнезди основно в Горнотракийската низина, Дунав-

ската равнина, предпланинските райони в Стара пла-

нина, Рила, Пирин, Родопи, Влахина, Малешевска, а 

също и във високите полета на Западна България. Хра-

ни се главно с дребни птици и едри насекоми, които 

улавя във въздуха, по- рядко с прилепи, малки наземни 

бозайници и влечуги. 

Б 0 

29.  

Зеленоножка 

(Gallinula 

chloropus) 

Обитава разнообразни влажни зони, както в равнини, 

така и в предпланини. При миграции се среща поеди-

нично в равнинни водоеми. Храни се с животински и 

растителни произход. 

Г 0 

30.  
Лиска (Fulica 

atra) 

Лиската е широко разпространен в Европа и Азия вид. 

Тя обитава сладководни и полусолени басейни, където 

има достатъчно крайбрежна растителност, предоста-

вяща укрития и място за гнездене. Там тя се среща 

през размножителния период, докато през зимата се 

събира на големи ята в морето, близо до бреговете, в 

езера и язовири. Лиската се среща целогодишно в Бъл-

гария. В южните части на страната тя е постоянен вид, 

докато тези от северна България отлитат в края на лято-

то. Лиските си търсят храната във водните басейни къде-

то живеят. Може да се гмуркат до 2 м под водата с отс-

кок от повърхността. Ядат главно водни растения, водо-

расли, насекоми и ларви на насекоми. 

Г 0 

31.  

Стридояд 

(Haematopus 

ostralegus) 

Гнездещо-прелетен, преминаващ и рядко зимуващ 

вид. Гнезди по песъчливи и чакълести речни острови 

сред течащи води, диги на солници и оризища, ливади 

до рибарници и др. Храна – дребни ракообразни, ми-

ди, ларви на насекоми, рядко и рибки. 

Д 0 

32.  

Речен дъждосви-

рец (Charadrius 

dubius) 

Гнездящо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. 

Среща се край водоеми в ниските части на страната. 

По Черноморието гнезди по всички плажове, в близост 

до сладка вода с численост 100–130 двойки. Обитава 

реки, потоци, постоянни сладководни езера, блата и 

водоеми, чакълести брегове, пясъчни коси, острови, 

дюни, градски райони, райони за съхраняване на отпа-

дъчни води, хвостохранилища, канали, дренажни кана-

ли и др. Храни се с твърдокрили насекоми и ларвите 

им, ларви на ручейници, червеи, дребни миди и семе-

на и др. 

Б 0 

33.  

Сребриста бул-

ка (Pluvialis 

squatarola) 

Сребристата булка е прелетна птица и е разпростра-

нена във всички континенти с изключение на Антаркти-

да. Гнезди в Северното полукълбо в тундровите райони. 

В България се среща в месеците от септември до ап-

рил. 

Д 0 
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34.  

Обикновена ка-

лугерица 

(Vanellus vanellus) 

Гнезди в подходящи биотопи край р. Дунав, в Дунавска-

та равнина, по Черноморието, в Софийската котлови-

на, Горнотракийската низина и по долината на р. 

Струма. Предпочита влажни ливади и заблатени учас-

тъци, но обитава също и поляни, пасища, острови, диги 

и селскостопански площи, разположени до водоем.  В 

зимните си местообитания калугериците формират 

огромни ята върху обработваеми земи и блатисти пла-

та. Храни се с червеи, охлюви, насекоми и ларвите им. 

А 0 

35.  
Сив брегобегач 

(Calidris temminkii) 

Гнезди в тресавища, блата или речни делти по високи 

места или голи скалисти склонове в тайгата и тундрата, 

също и в крайморски местообитания. Зимува в Афри-

ка. При прелет по бреговете на езера, блата и реки. 

А 0 

36.  

Kривоклюн бре-

гобегач (Calidris 

ferruginea) 

Прелетна, летуваща, рядко зимуваща у нас птица. Оби-

тава плитки открити езера с богата хранителна база, 

различни равнинни водоеми – плитки езера, блата, ре-

ки и техните разливи, рибарници, мокри ливади с мал-

ки водни огледала. Храни се с насекоми и техните лар-

ви, червеи, дребни миди, рачета, семена и зелени час-

ти на растения. 

А 0 

37.  

Tъмногръд бре-

гобегач (Calidris 

alpina) 

На Балканския полуостров се среща само по време 

на миграция и през зимата в различни крайморски и 

блатни водоеми. Най-многоброен по приливно-

отливните глинести полета или по плитчини с морски 

треви по брега. 

А 0 

38.  

Малка бекасина 

(Lymnocryptes 

minimus) 

Рядко срещана зимуваща и мигрираща у нас птица, 

задържаща се по водоемите ни от август до април. 

Обитава плитки открити езера с богата хранителна ба-

за, различни равнинни водоеми – плитки езера, блата, 

реки и техните разливи, рибарници, мокри ливади с 

малки водни огледала. Храни се с насекоми и техните 

ларви, червеи, дребни миди, рачета и части на расте-

ния. 

А 0 

39.  

Средна бекаси-

на (Gallinago 

gallinago) 

Гнездещо-прелетен, летуващ, преминаващ и зимуващ 

вид. Блата, мочурища торфища. Предпочита равнинни-

те, но заселва и удобни биотопи до 2000 m н. в.. По 

време на миграции и зимуване – най-разнообразни 

влажни зони, предимно по Черноморското крайбре-

жие и Южна България. Храна – насекоми охлюви, поня-

кога и семена. 

А 0 

40.  

Черноопашат 

крайбрежeн бе-

кас (Limosa 

limosa) 

При миграции и зимуване се среща по крайбрежия на 

реки и блата, влажни ливади, морски брегове. Черноо-

пашатите крайбрежни бекаси се хранят с безгръбнач-

ни, но също така и с водни растения през зимата или 

по време на миграцията си на юг. 

А 0 
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41.  

Голям свирец 

(Numenius 

arquata) 

У нас е гнездил в миналото — докъм началото на XX-ти 

век. Понастоящем е възможно гнезденето на отделни 

двойки, но не е потвърдено. По време на миграция и 

широко разпространен из влажните зони в цялата 

страна, най-вече в крайморските езера. Храни се с 

насекоми и техните ларви, червеи, дребни миди, раче-

та, семена на растения и плодчета. 

Б 0 

42.  

Голям червено-

ног водобегач 

(Tringa erythropus) 

На Балканския полуостров се среща само по време 

на миграция и през зимата в различни крайморски и 

блатни водоеми. Най-многоброен по приливно-

отливните глинести полета или по плитчини с морски 

треви по брега. 

А 0 

43.  

Малък червено-

ног водобегач 

(Tringa totanus) 

Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. 

Крайбрежни бракични, солени и сладководни лагуни, 

морски заливи, пясъчни коси и плитководия, блата, мо-

чурища, влажни ливади и сезонно заливаеми селскос-

топански земи, утайници, рибарници, поливни площи и 

канали, речни брегове. Храни се основно с дребни 

водни безгръбначни (Hydrobia, Corophium и др.), насе-

коми и сухоземни червеи. 

Б 0 

44.  

Малък зеленоног 

водобегач (Tringa 

stagnatilis) 

На Балканския полуостров се среща само по време 

на миграция и през зимата в различни крайморски и 

блатни водоеми. Най-многоброен по приливно-

отливните глинести полета или по плитчини с морски 

треви по брега. 

Б 0 

45.  

Голям зеленоног 

водобегач (Tringa 

nebularia) 

На Балканския полуостров се среща само по време 

на миграция и през зимата в различни крайморски и 

блатни водоеми. Най-многоброен по приливно-

отливните глинести полета или по плитчини с морски 

треви по брега. 

Б 0 

46.  

Голям горски во-

добегач (Tringa 

ochropus) 

Мигрираща, гнездеща и зимуваща птица у нас. Обита-

ва заблатени гори и горски участъци в близост до водо-

еми, обрасли с дървета и храсти брегове на езера, 

блата, реки, канали, край мочурища и ливади. Храни 

се с червеи, дребни охлюви и миди, плодчета и много 

насекоми и техните ларви. 

Б 0 

47.  

Камъкообръщач 

(Arenaria 

interpres) 

Среща се на ята или поединично, предимно по морс-

ки крайбрежия по време на прелет. 
Д 0 

48.  
Речна чайка 

(Larus ridibundus) 

Гнездещо-прелетен и зимуващ вид. През втората поло-

вина на XX в. гнезди само в ПП "Персина" и в ез. Сре-

бърна. По време на миграции и зимуване е една от 

най-често срещаните и многобройни видове чайки в 

ниските части на страната. Обитава блата и езера с 

обилна водна растителност; вън от размножителния 

период – рибарници, язовири, канали, сметища. Храни 

се с риба, скариди, насекоми. 

Г 0 

49.  

Чайка буревест-

ница (Larus 

canus) 

На Балканския полуостров зимува и мигрира по морс-

ки и речни крайбрежия. 
Д 0 
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№ Вид Описание 

Не се очаква 

отрицателно 

въздействие, 

защото:2 

Очаква се 

отрицателно 

въздействие 

50.  

Белокрила ри-

барка (Chlidonias 

leucopterus) 

Преминаващ и рядко гнездещ вид по Дунавските пясъч-

ни коси. Храната включва ларви на водни насекоми, 

дребни ракообразни и др. 
Б 0 

51.  
Пчелояд (Merops 

apiaster) 

Прелетна птица. На пролет пристига от Африка към 

средата - края на април. Есента отлита масово през 

август - септември. Тогава големи ята могат да се наб-

людават, накацали по жици и дървета за нощувка. Хра-

ни се с едри насекоми като пчели и водни кончета, ко-

ито лови в полет. 

- 2 

52.  
Брегова лястови-

ца (Riparia riparia) 

Бреговата лястовица е прелетна, моногамна птица – 

двойките се запазват за цял живот. Гнезди по вертикални 

земни брегове (с по-рохка и мека земя) на реки и дру-

ги водоеми. Живее и ловува най-често на ята, в покрай-

нините на богати на дребни летящи насекоми сладко-

водни водоеми, като реки и блата. Храни се предимно 

с летящи насекоми, комари, мушици, водни кончета, 

които улавя много ловко по време на полет. 

Д 0 

53.  

Жълтокрака чай-

ка (Larus 

cachinnans). 

Разпространена е по цялото Черноморие, като от око-

ло 30 години навлиза и в големи градове. Със сигурност 

гнезди в Русе, Силистра, Плевен, Видин, Добрич, Плов-

див и др. Храни се със всичко което става за ядене. Ти-

пичен епифаг. 

Г 0 

Въздействие не се очаква/ очаква се за общо: 50 вида 3 вида 

 

Общо 8 вида птици ще бъдат повлияни от новите предвиждания на ОУП в защитена зона 

„Рибарници Мечка” BG0002024. 

За да бъде определена количествено степента, в която може да бъдат повлияни отрица-

телно, 8 -те вида птици предмет на опазване в защитена зона „Рибарници Мечка” BG0002024 

са разгледани както следва: 

 

 

Малък воден бик (Ixobrychus minutus) 

Малкият воден бик е прелетна птица. Долита през март – април и отлита през септември 

– октомври. Зимува в Средиземноморието. Обитава блата, обрасли с камъш и тръстика, 

речни брегове с храсти и дървета, разливи на реки и други водни басейни. Малкият воден бик 

е нощна птица. Храната си търси след залез слънце. Лови малки рибки, жаби, пиявици, водни 

насекоми, миди, охлюви и червеи. Рядко напада гнездата на дребни блатни птици и унищо-

жава яйцата и малките им. 

В защитената зона е регистриран с 15 – 50 гнездящи двойки птици с цялостна оценка „С”. 

Планираните с ОУП нови ползвания и дейности не засягат терени, които могат да бъдат изпол-

звани от вида за гнездене и хранене. Очаква се отрицателното въздействие върху вида да е с 

малка степен. 
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ТАБЛИЦА 17. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОУП ВЪРХУ ВИДА МАЛЪК ВОДЕН БИК (IXOBRYCHUS MINUTUS) 

Защитена зона „Рибар-

ници Мечка” BG0002024 

 

Малък воден бик 

(Ixobrychus minutus) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оцен-

ка 

Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнезде-

не 

Хране-

не 
Термика 

Нощува-

не 

Хране-

не 

Нощува-

не 

Унищожаване (0.8 т)*         

Увреждане (0.5 т)**         

Влошаване (0.3 т)**         

Обезпокояване (0.1 т)**  0.1 0.1     0.2 

Фрагментация (0.1 т)         

Замърсяване (0.2 т)         

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8 т.)  0.8 

Общо  0.1 0.1     1.8 

 

Орел рибар (Pandion haliaetus) 

В момента се среща в североизточните части на България и някои райони на Средизем-

номорието. Обитават райони с бистра вода и наличие на достатъчно количество риба. Лову-

ват в езера, реки или понякога морски крайбрежия. Много е чувствителен към човешко при-

съствие и притеснения. Високо специализирана в избора си на плячка птица. Храни се пре-

димно с риба, но все пак малък дял имат и дребните бозайници, патици, жаби, водни змии, 

костенурки, ракообразни и охлюви. 

В защитената зона е регистриран с 0 гнездящи двойки птици с цялостна оценка „С”. Пла-

нираните с ОУП нови ползвания и дейности не засягат терени, които могат да бъдат използва-

ни от вида за гнездене. В слаба степен се засягат терени, които могат да се използват за хра-

нене. Очаква се отрицателното въздействие върху вида да е с малка степен. 

 

ТАБЛИЦА 18. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОУП ВЪРХУ ВИДА ОРЕЛ РИБАР (PANDION HALIAETUS) 

Защитена зона „Рибар-

ници Мечка” BG0002024 

Орел рибар  

(Pandion haliaetus) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оцен-

ка 

Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнезде-

не 

Хране-

не 
Термика 

Нощува-

не 

Хране-

не 

Нощува-

не 

Унищожаване (0.8 т)*         

Увреждане (0.5 т)**         

Влошаване (0.3 т)**         

Обезпокояване (0.1 т)**  0.1 0.1 0.1 0.1   0.4 

Фрагментация (0.1 т)         

Замърсяване (0.2 т)         

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8 т.)  0.8 

Общо  0.1 0.1 0.1 0.1   2.0 
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Осояд (Pernis apivorus) 

Гнездящо – прелетен вид, включен в Червената книга на България. Размножава се в широ-

колистни гори (предимно букови). По време на миграция се среща и в открити пространства 

с малки гори и единични дървета предимно по Черноморското крайбрежие. 

В защитената зона е регистриран с 1 гнездящи двойки и птици с цялостна оценка „D”. 

Планираните с ОУП нови ползвания и дейности не засягат терени, които могат да бъдат изпол-

звани от вида за гнездене. В слаба степен се засягат терени, които могат да се използват за 

хранене. Очаква се отрицателното въздействие върху вида да е с малка степен. 

 

ТАБЛИЦА 19. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОУП ВЪРХУ ВИДА ОСОЯД (PERNIS APIVORUS) 

Защитена зона „Рибар-

ници Мечка” BG0002024 

 

Осояд (Pernis apivorus) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оцен-

ка 

Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнезде-

не 

Хране-

не 
Термика 

Нощува-

не 

Хране-

не 

Нощува-

не 

Унищожаване (0.8 т)*         

Увреждане (0.5 т)**         

Влошаване (0.3 т)**   0.3     0.3 

Обезпокояване (0.1 т)**  0.1 0.1 0.1 0.1   0.4 

Фрагментация (0.1 т)         

Замърсяване (0.2 т)         

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8 т.)  0.8 

Общо  0.1 0.4 0.1 0.1   2.2 

 

Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) 

Обитава водоеми, обрасли с гъста растителност. Понякога образува малки разредени 

колонии. При миграции и зимуване се среща и в открити места. 

В защитената зона е регистриран с 0 двойка птици с цялостна оценка „D”. Планираните 

с ОУП нови ползвания и дейности не засягат терени, които могат да бъдат използвани от вида 

за гнездене. В слаба степен се засягат терени, които могат да се използват за хранене. Очак-

ва се отрицателното въздействие върху вида да е с малка степен. 

 

ТАБЛИЦА 20. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОУП ВЪРХУ ВИДА ТРЪСТИКОВ БЛАТАР (CIRCUS AERUGINOSUS) 

Защитена зона „Рибар-

ници Мечка” BG0002024 

 

Тръстиков блатар (Circus 

aeruginosus) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оцен-

ка 

Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнезде-

не 

Хране-

не 
Термика 

Нощува-

не 

Хране-

не 

Нощува-

не 

Унищожаване (0.8 т)*         

Увреждане (0.5 т)**         

Влошаване (0.3 т)**   0.1     0.1 
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Защитена зона „Рибар-

ници Мечка” BG0002024 

 

Тръстиков блатар (Circus 

aeruginosus) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оцен-

ка 

Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнезде-

не 

Хране-

не 
Термика 

Нощува-

не 

Хране-

не 

Нощува-

не 

Обезпокояване (0.1 т)**   0.1  0.1   0.2 

Фрагментация (0.1 т)         

Замърсяване (0.2 т)         

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8 т.)  0.8 

Общо   0.2  0.1   1.9 

 

 

Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 

Постоянен и скитащ, широко разпространен вид. Обитава льосови и земни брегове на 

реки, езера, блата и канали. Храни се с малки рибки, които лови по водната повърхност, 

водни насекоми и техните ларви, мекотели и дребни земноводни. 

В защитената зона е регистриран с 2 двойки птици с цялостна оценка „D”. Планираните 

с ОУП нови ползвания и дейности не засягат терени, които могат да бъдат използвани от вида 

за гнездене. В слаба степен се засягат терени, които могат да се използват за хранене. Очак-

ва се отрицателното въздействие върху вида да е с малка степен. 

 

ТАБЛИЦА 21. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОУП ВЪРХУ ВИДА ЗЕМЕРОДНО РИБАРЧЕ (ALCEDO ATTHIS) 

Защитена зона „Рибар-

ници Мечка” BG0002024 

 

Земеродно рибарче 

(Alcedo atthis) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оцен-

ка 

Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнезде-

не 

Хране-

не 
Термика 

Нощува-

не 

Хране-

не 

Нощува-

не 

Унищожаване (0.8 т)*         

Увреждане (0.5 т)**         

Влошаване (0.3 т)**         

Обезпокояване (0.1 т)**  0.1 0.1  0.1 0.1 0.1 0.5 

Фрагментация (0.1 т)         

Замърсяване (0.2 т)         

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8 т.)  0.8 

Общо  0.1 0.1  0.1 0.1 0.1 2.1 

 

Голям корморан (Phalacrocorax carbo) 

Гнездящ, мигриращ и зимуващ вид. Гнезди често покрай р. Дунав и Черноморското 

крайбрежие. По рядко гнезди и около вътрешни водоеми богати на риба. Зимува по Черно-

морието и покрай незамръзнали големи реки. Обитава морски и речни крайбрежия и вът-
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решни водоеми, заливни гори и язовири до 100 м. надморска височина, по изключение до 500 

м. надм. в. При миграции и зимуване се среща в разнообразни влажни зони. Мигрира на ята 

с V-образна форма. 

В защитената зона е регистриран с 0 - 30 двойки с цялостна оценка „В”.  

 

Планираните с ОУП нови ползвания и дейности не засягат терени, които могат да бъдат 

използвани от вида за гнездене. В слаба степен се засягат терени, които могат да се използ-

ват за хранене. В слаба степен са засегнати територии, които могат да бъдат използвани от 

вида за гнездене и хранене. Очаква се отрицателното въздействие върху вида да е с малка 

степен. 

 

ТАБЛИЦА 22. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОУП ВЪРХУ ВИДА ГОЛЯМ КОРМОРАН (PHALACROCORAX CARBO) 

Защитена зона „Рибар-

ници Мечка” BG0002024 

 

Голям корморан 

(Phalacrocorax carbo) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оцен-

ка 

Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнезде-

не 

Хране-

не 
Термика 

Нощува-

не 

Хране-

не 

Нощува-

не 

Унищожаване (0.8 т)*         

Увреждане (0.5 т)**         

Влошаване (0.3 т)**         

Обезпокояване (0.1 т)**   0.1   0.1 0.1 0.3 

Фрагментация (0.1 т)         

Замърсяване (0.2 т)         

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8 т.)  0.8 

Общо   0.1   0.1 0.1 1.9 

 

Пчелояд (Merops apiaster) 

Прелетна птица. На пролет пристига от Африка към средата - края на април. Есента от-

лита масово през август - септември. Тогава големи ята могат да се наблюдават, накацали 

по жици и дървета за нощувка. Храни се с едри насекоми като пчели и водни кончета, които 

лови в полет. 

В защитената зона е регистриран с 677 гнездящи двойки птици с цялостна оценка „С”. 

ОУП предвижда по-интензивни дейности на терени, които се използват за гнездене и хранене. 

Популацията в защитената зона е стабилна и се очаква се отрицателното въздействие върху 

вида да е с малка степен. 

 

ТАБЛИЦА 23. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОУП ВЪРХУ ВИДА ПЧЕЛОЯД  (MEROPS APIASTER) 

Защитена зона „Рибар-

ници Мечка” BG0002024 

 

Пчелояд  

(Merops apiaster) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оцен-

ка 

Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнезде-

не 

Хране-

не 
Термика 

Нощува-

не 

Хране-

не 

Нощува-

не 

Унищожаване (0.8 т)* 0.8 0.8      1.6 

Увреждане (0.5 т)**         



 

 

 

 

 
78 (104) 

Защитена зона „Рибар-

ници Мечка” BG0002024 

 

Пчелояд  

(Merops apiaster) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оцен-

ка 

Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнезде-

не 

Хране-

не 
Термика 

Нощува-

не 

Хране-

не 

Нощува-

не 

Влошаване (0.3 т)**         

Обезпокояване (0.1 т)**  0.1 0.1   0.1 0.1 0.4 

Фрагментация (0.1 т)         

Замърсяване (0.2 т)         

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8 т.)  0.8 

Общо 0.8 0.9 0.1   0.1 0.1 3.6 

 

 

Голяма белочела гъска (Anser albifrons) 

 

Среща се само по време на прелета и през зимата главно в равнинните части и по Чер-

номорското крайбрежие. През размножителният период обитава райони от лесотундрата с 

богата мрежа от реки и езера. По време на миграциите и през зимата се среща край реки, 

блата, езера и изкуствени водоеми, които са в близост до обработваеми площи със зимни 

зърнено-житни култури. Храни се предимно с растителна храна - основно зърнени култури. 

В защитената зона е регистриран с до 3000 зимуващи птици с цялостна оценка „В”. Обс-

ледваните терени се използват от вида за хранене. Очаква се отрицателното въздействие вър-

ху вида да е с малка степен. 

 

ТАБЛИЦА 24. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОУП ВЪРХУ ВИДА ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА (ANSER ALBIFRONS) 

Защитена зона „Рибар-

ници Мечка” BG0002024 

 

Голяма белочела гъска 

(Anser albifrons) 

Степен на въздействие 

Размножаване Миграция Зимуване 

Обща 

оцен-

ка 

Птици 

Гнезда 

Яйца 

Места за Места за Места за 

Гнезде-

не 

Хране-

не 
Термика 

Нощува-

не 

Хране-

не 

Нощува-

не 

Унищожаване (0.8 т)*         

Увреждане (0.5 т)**         

Влошаване (0.3 т)**      0.3  0.3 

Обезпокояване (0.1 т)**     0.1 0.1  0.2 

Фрагментация (0.1 т)      0.1  0.1 

Замърсяване (0.2 т)         

Биокоридори (0.8 т)  0.8 

Геогр. свързаност (0.8 т.)  0.8 

Общо     0.1 0.5  2.2 

 

 

Забележки: 

* Когато се касае за видове от Червената книга, точките се удвояват. 
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** Когато при увреждане, влошаване и обезпокояване се засяга между 10 % и 70 % от по-

пулацията на дадения вид в територията на ИП, точките се удвояват, а над 70 % – точките се ут-

рояват. 

 

В най-лявата колона на таблицата са подредени категориите (видовете) отрицателно въз-

действие върху дадения вид. Особеностите на всяка една от тези категории са разгледани 

последователно: 

Унищожаване – отрицателно въздействие, което причинява нулев гнездови успех; причиня-

ва пълно унищожаване по различни начини на гнезда, яйца, на места за гнездене, миграция 

и зимуване; с 38% тежест от цялостното въздействие. 

 

Увреждане – отрицателно въздействие, което причинява съществено (над 50%) намалява-

не на гнездовия успех, прогонване на преобладаващата част от двойките, които са заели 

гнездова територия, или са направили гнезда, на малки пред излитане и пр; съществено на-

маляване на възможностите за гнездене, хранене и нощуване; с 23% тежест от цялостното 

въздействие. 

 

Влошаване – отрицателно въздействие, което причинява намаляване (под 50%) на гнездо-

вия успех; прогонване на малка част от двойките, които са заели гнездова територия или са 

направили гнезда, на малки пред излитане и пр; незначително намаляване на възможностите 

за гнездене, хранене и нощуване; съществено нарушаване нормалната денонощна актив-

ност на птиците; с 14% тежест от цялостното въздействие. 

 

Обезпокояване – отрицателно въздействие, което не се отразява съществено на гнездо-

вия успех, но нарушава нормалната денонощна активност на птиците; с 5% тежест от цялост-

ното въздействие. 

 

Фрагментация – отрицателно въздействие, което причинява разкъсване, надробяване, 

насичане на местата за гнездене, миграция и зимуване; с 5% тежест от цялостното въздейст-

вие. 

 

Замърсяване – отрицателно въздействие от няколко вида: 

J Замърсяване с твърди битови отпадъци; 

J Замърсяване с промишлени отпадъци; 

J Замърсяване с нефтени продукти; 

J Замърсяване с химически препарати за торене, за борба с вредители и др. по-

добни; 

J Шумово замърсяване; 

J Светлинно замърсяване. 

В таблицата се нанася само степента, а характера на замърсяването се уточнява в текс-

та към дадения вид; с 9°% тежест от цялостното въздействие. Тук се включва и зацапване, ома-

зутяване на отделни птици. 

Категориите въздействие „Биокоридори" и „Географската свързаност" са включени в таб-

лицата само като обща оценка. 

В следващата колона са включени трите фази от годишния цикъл на птиците. 

 

Размножителен период – разделен е на: 

J Гнезда и яйца – имат се предвид както новопостроени гнезда, така и такива с яй-

ца в различен стадий на развитие; 

J Места за гнездене – естествените субстрати, на който са разположени гнездата 

– дървета, храсти, скали и скални комплекси, тръстикови масиви, пасища, лива-
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ди, пясъчни коси (тук не се включват, ел. стълбове, комини, покриви, кубета на 

църкви и др.). 

J Места за хранене – всякакви хранителни биотопи с естествен характер. 

 

Миграция – разделена е на: 

J Места за термики – терени, над които се образуват възходящи въздушни потоци, 

които реещите се птици използват за набиране на височина по време на мигра-

цията. Без тях тази група мигранти не може да достигне до местата за зимуване в 

Африка. 

J Места за нощуване – преобладаващата част от водолюбивите птици използват за 

нощуване естествени и изкуствени водоеми с голямо водно огледало, където се 

намират в безопасност. Мигриращите ята от обикновени щъркели и жерави из-

ползват открити пространства, отдалечени от пътища и селища – стърнища, уга-

ри, ливади, пасища. 

J Мигриращите грабливи птици нощуват в обширни горски комплекси. Към места-

та за нощуване следва да се прибавят и онези терени, които патици и гъски из-

ползват за убежища по време на линеенето (смяната на оперението, когато гу-

бят способността да летят и стават уязвими). 

J Мигриращите пойни птици използват за нощуване горски и тръстикови масиви, 

храсталаци. 

Зимуване – разделено на: 

J Места за хранене – ниви със зимни житни култури, люцерни, езера и блата, ри-

барници и рибовъдни стопанства, язовири и микроязовири, черноморския шелф. 

J Места за нощуване – езера и блата, язовири и микроязовири, рибарници и ри-

бовъдни стопанства, черноморския шелф; заливни и лонгозни гори по Дунава, 

Тунджа, Марица и Черноморието, пясъчни коси по Дунава, Марица и др. 

В най-дясната колона е посочена обобщената степен на въздействие от съответната ка-

тегория въздействие, която е сума от отделните оценки. В най-долната част на тази колона е 

посочена обобщената степен на въздействие от всички категории. Това е крайната оценка за 

степента на въздействие върху дадения вид: 

J от 0 до 1 – няма въздействие 

J от 1 до 5 – малка степен на въздействие, което може да бъде избегнато без при-

лагане на специални мерки освен спазване на най-добрите практики при стро-

еж и експлоатация; 

J от 5 до 10 – средна степен на въздействие, което е необходимо да се намали 

или премахне чрез прилагане на смекчаващи мерки; 

J от 10 до 15 – голяма степен на въздействие, което е необходимо да се намали 

или премахне чрез избор на алтернативи или прилагане на компенсаторни 

мерки. 

 

Потенциалното отрицателно въздействие върху видовете птици предмет на опазване в 

защитената зона е обобщено в следващата таблица. 

 

 

ТАБЛИЦА 25. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА БРОЯ НА ПОВЛИЯНИТЕ ВИДОВЕ ПТИЦИ – ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ В 

ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯ 

Н ОУП 

Категория отрицателно 

въздействие 

Брой видове предмет на опазване в 

ЗЗ „Рибарници Мечка” BG0002024 

% от общия брой 

видове 

Няма въздействие 109 97.32 
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Категория отрицателно 

въздействие 

Брой видове предмет на опазване в 

ЗЗ „Рибарници Мечка” BG0002024 

% от общия брой 

видове 

С малка степен 8 2.68 

Със средна степен 0  

С голяма степен 0  

Общо 112 100.00% 

 

Под 3 % от общия брой видове има вероятност да бъдат засегнати и оценката показва, че 

въздействието ще е в незначителна степен. 

 

 

ТАБЛИЦА 26. ЗАСЕГНАТИ ВИДОВЕ ПТИЦИ, КОИТО ФИГУРИРАТ В ЧЕРВЕНАТА КНИГА НА БЪЛГАРИЯ 

Вид включен в Червена книга на България Категория 

Орел рибар (Pandion haliaetus) CR – критично застрашен 

Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) EN – застрашен 

Осояд (Pernis apivorus) VU – уязвим 

 

 

5.1.3.2 Оценка на влиянията върху местообитания на бозайници 

Видовете бозайници предмет на опазване в защитена зона „Батин" са общо 7. 

 

ТАБЛИЦА 27. ВИДОВЕ БОЗАЙНИЦИ, ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ В ЗЗ „БАТИН" 

№ Вид Описание 
Не се очаква отрицателно 

въздействие, защото: 

Очаква се 

отрицателно 

въздействие 

Смекчава-

щи мерки 

1 

Видра (Lutra 

lutra) 

Живее предимно в слад-

ководни басейни, като 

предпочита обрасли с 

растителност брегове, в 

които често прави лего-

вище. У нас видри са 

наблюдавани многократ-

но и в морето в близост 

до устията на по-големите 

реки. Храни се основно с 

риба. 

 

Видът може да се среща в 

местообитанията в засегна-

тите от ОУП терени или в не-

посредствена близост, но 

това е нередовно, епизодич-

но, случайно и/или фигури-

ра в Стандартния формуляр 

за защитената зона с цялос-

тна оценка „D”. 

Няма 

въздействие 

Не е 

необходимо 

прилагане 

на 

смекчаващ

и мерки. 

2 

Европейски 

вълк (Canis 

lupus) 

Разпространен е във всич-

ки планини и в някои рав-

нинни гори на Североиз-

точна България. Приспо-

собим към широк спек-

тър от местообитания, но 

се придържа към трудно-

достъпни за човека 

Видът може да се среща в 

местообитанията в 

засегнатите от ОУП терени 

или в непосредствена 

близост, но това е 

нередовно, епизодично, 

случайно и/или фигурира в 

Стандартния формуляр за 

защитената зона с цялостна 

оценка „D”. 

Няма 

въздействие 

Не е 

необходимо 

прилагане 

на 

смекчаващ

и мерки. 

3 Добруджанс- Дребен гризач с разме- На обследваната територия Няма Не е 
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№ Вид Описание 
Не се очаква отрицателно 

въздействие, защото: 

Очаква се 

отрицателно 

въздействие 

Смекчава-

щи мерки 

ки (среден) 

хомяк 

(Mesocricetus 

newtoni) 

рите малко по-голям от 

мишка. Видът е европейс-

ки ендемит и обитава 

степи, тревни, житни и 

люцернови ниви, лозя, 

овощни и зеленчукови 

градини в Северна Бълга-

рия и Югоизточна Румъ-

ния. У нас се среща в 

средната най-вече в из-

точната част на Дунавска-

та равнина. Хомяците се 

хранят с житни, бобови и 

други тревисти растения и 

техните семена, прена-

сяйки ги в бузите които 

оформят своеобразни 

торбички. 

 

видът не е наблюдаван от 

нас. Обработваеми земе-

делски земи с монокултури 

не са предпочитано място за 

живот.  

ОУП предвижда допълнител-

ни проучвания преди реали-

зирането на всяко инвести-

ционно предложения. 

Основните предвиждания на 

ОУП не представляват каква-

то и да е опасност за този 

вид в ЗЗ. 

въздействие необходимо 

прилагане 

на 

смекчаващ

и мерки. 

4 

Дългокрил 

прилеп 

(Miniopterus 

schreibersi) 

Характерен обитател на 

карстовите райони, из-

ползващ за убежище най-

често пещери. Извършва 

дълги миграции като из-

ползва междинни вре-

менни убежища. Изклю-

чително колониален вид, 

като у нас формира лет-

ни и зимни колонии с чис-

леност десетки хиляди 

индивиди. Силно уязвим от 

човешко присъствие в 

убежищата. 

 

Видът може да се среща в 

местообитанията, които обс-

ледвани за съставянето на 

настоящата оценка или в 

непосредствена близост, но 

това е нередовно, епизодич-

но, случайно и/или фигури-

ра в Стандартния формуляр 

за защитената зона с цялос-

тна оценка „D”. 

Няма 

въздействие 

Не е 

необходимо 

прилагане 

на 

смекчаващ

и мерки. 

5 

Дългопръст 

нощник 

(Myotis 

capaccinii) 

Среща се в цялата стра-

на, без най-високите час-

ти на планините. Обитава 

карстови ландшафти. 

целогодишно само в под-

земни убежища – пеще-

ри и минни галерии. Хра-

ни се изключително с на-

секоми над водоеми. 

Видът може да се среща в 

местообитанията, които обс-

ледвани за съставянето на 

настоящата оценка или в 

непосредствена близост, но 

това е нередовно, епизодич-

но, случайно и/или фигури-

ра в Стандартния формуляр 

за защитената зона с цялос-

тна оценка „D”. 

 

Няма 

въздействие 

Не е 

необходимо 

прилагане 

на 

смекчаващ

и мерки. 

6 

Южен подко-

вонос 

(Rhinolophus 

euryale) 

Обитава карстови райони 

с горска растителност, 

често до водни площи. В 

България е често срещан 

вид, като формира летни 

и зимни колонии, наброя-

ващи понякога стотици и 

хиляди екземпляра. 

Видът може да се среща в 

местообитанията, които обс-

ледвани за съставянето на 

настоящата оценка или в 

непосредствена близост, но 

това е нередовно, епизодич-

но, случайно и/или фигури-

ра в Стандартния формуляр 

за защитената зона с цялос-

тна оценка „D”. 

 

Няма 

въздействие 

Не е 

необходимо 

прилагане 

на 

смекчаващ

и мерки. 

7 

Пъстър пор 

(Vormela 

peregusna) 

На изолирани места из 

цялата страна. Най-често 

в Добруджа. Предпочита 

Видът може да се среща в 

местообитанията, които обс-

ледвани за съставянето на 

Няма въз-

действие 

Не е 

необходимо 

прилагане 
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№ Вид Описание 
Не се очаква отрицателно 

въздействие, защото: 

Очаква се 

отрицателно 

въздействие 

Смекчава-

щи мерки 

безлесни пространства, 

но населява и гори, влаж-

ни места и храсталаци. 

Ловува под земята, като 

преследва жертвите си 

(лалугери и хомяци) в тех-

ните дупки. 

настоящата оценка или в 

непосредствена близост, но 

това е нередовно, епизодич-

но, случайно и/или фигури-

ра в Стандартния формуляр 

за защитената зона с цялос-

тна оценка „D”. 

на 

смекчаващ

и мерки. 

Въздействие не се очаква/ очаква се за общо: 7 0  

 

 

Както се вижда от горната таблица 100 % от видовете предмет на опазване няма да бъдат 

повлияни отрицателно от прилагането на ОУП. 

 

 

5.1.3.3 Оценка на влиянията върху местообитания на земноводни 

и влечуги 

ТАБЛИЦА 28. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ В ЗЗ „БАТИН” 

№ Вид Описание Очаквани въздействия 
Степен на 

въздействие 

Смекчава-

щи мерки 

1 

Ивичест смок 

(Elaphe 

quatuorlineata

) 

Установен е само в Петричко-

Санданската котловина, доли-

ната на р. Струмешница и юж-

ната половина на Кресненския 

пролом. Обитава предимно 

нискостъблени гори и храсти в 

скалисти и други места с добре 

развит микрорелеф, на огрява-

ни от слънцето склонове. Храни 

се главно с птици и техните яй-

ца, по-рядко гризачи, понякога 

поглъща новородени зайчета, 

таралежчета и новоизлюпени 

сухоземни костенурки. 

Вида не е установяван 

на територията ОУП. 

Няма 

въздействие 

Не е необ-

ходимо 

прилагане 

на смекча-

ващи мер-

ки. 

2 

Обикновена 

блатна кос-

тенурка (Emys 

orbicularis) 

Среща се из цялата страна до 

1100 м. н. в. (на Лозенската пла-

нина, югоизточно от София). 

Обитава блата, реки, речни ус-

тия (в т. ч. полусолени лимани по 

Черноморското крайбрежие), 

микроязовири, рибарници, мо-

чурища, отводнителни и напои-

телни канали, разливи на тер-

мални извори и други застояли и 

бавнотечащи води с тинесто 

дъно, като предпочита обилно 

обрасналите с надводна и под-

водна растителност. Храни се с 

водни насекоми, ракообразни, 

мекотели, тритони, жаби и лар-

вите им, болни, наранени или 

мъртви риби. 

Прилагането на ОУП 

(създаването на зона 

за  

 

ще окаже влияние вър-

ху вида чрез безпо-

койство и затрудняване 

на набавянето на хра-

на, но то няма да е по-

голямо от настоящото 

Незначително 

въздействие с 

малка степен 

Не е необ-

ходимо 

прилагане 

на смекча-

ващи мер-

ки. 

3 Добруджанс- Добруджанският гребенест три- Вида не е установяван Няма въз- Не е необ-
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№ Вид Описание Очаквани въздействия 
Степен на 

въздействие 

Смекчава-

щи мерки 

ки тритон 

(Triturus 

dobrogicus) 

тон се среща в делтата на река 

Дунав по крайбрежието на ней-

ното долно течение. На терито-

рията на България и Румъния. 

Разпространен е в блатисти 

местности, устия на притоците 

на Дунав и по островите в река-

та. 

на проучваната тери-

тория. 

действие ходимо 

прилагане 

на смекча-

ващи мер-

ки. 

Въздействие не се очаква/ очаква се за общо: 2 1  

 

Потенциалното отрицателното въздействие върху видовете земноводни и влечуги предмет 

на опазване в защитената зона е обобщено в следващата таблица. 

 

 

ТАБЛИЦА 29. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА БРОЯ НА ПОВЛИЯНИТЕ ВИДОВЕ ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ – ПРЕДМЕТ НА 

ОПАЗВАНЕ В ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ В 

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ОУП 

Категория отрицателно въздействие 
Брой видове предмет на опазване в 

ЗЗ „Батин“ 

% от общия брой ви-

дове 

Няма въздействие 2 66.6 % 

С малка степен 1 33.3 % 

Със средна степен 0  

С голяма степен 0 0000 

Общо 3 100.00% 

 

 

Както се вижда от горната таблица 33.3 % от видовете предмет на опазване ще да бъдат 

повлияни отрицателно от прилагането на ОУП с малка степен, което не налага предприема-

нето на смекчаващи мерки. Върху 66.6 % от видовете няма да бъде оказано въздействие. 

 

5.1.3.4 Оценка на влиянията върху видове риби 

 

ТАБЛИЦА 30. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РИБИ, ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ В ЗЗ „БАТИН” 

№ Вид Описание Очаквани въздействия 
Степен на 

въздействие 

Смекчаващи 

мерки 

1 

Малка вре-

тенарка 

(Zingel 

streber) 

Изключително рядък вид. Среща 

се само в р. Дунав. Обитава 

участъци с бързо течение и чакъ-

лесто дъно, само в постоянни 

големи реки. 

Не се очаква отрица-

телно въздействие вър-

ху вида. Няма да се 

промени антропоген-

ния натиск. 

Няма 

въздействие 

Не е необхо-

димо прила-

гане на смек-

чаващи мер-

ки. 
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№ Вид Описание Очаквани въздействия 
Степен на 

въздействие 

Смекчаващи 

мерки 

2 

Распер 

(Aspius 

aspius) 

Расперът е хищник и се храни 

предимно с дребни рибки. У 

нас популацията му е главно в 

Дунав и неговите притоци, но се 

среща и в долните течения на 

Струма, Места, Тунджа и някои 

по-големи язовири. Любимите 

му места са бързеите и горните 

пластове на води с умерено до 

силно течение. 

Не се очаква отрица-

телно въздействие вър-

ху вида. Няма да се 

промени антропоген-

ния натиск. 

Няма 

въздействие 

Не е необхо-

димо прила-

гане на смек-

чаващи мер-

ки. 

3 

Голям щи-

пок (Cobitis 

elongata) 

У нас навсякъде, с изключение 

на горните течения на реките. 

Щипокът е малка, дънна, слад-

ководна риба. Предпочита бав-

нотечащи и стоящи води с ти-

несто песъкливо дъно, в което 

през деня се заравя така, че са-

мо главата и опашката му се 

вижда. 

Не се очаква отрица-

телно въздействие вър-

ху вида. Няма да се 

промени антропоген-

ния натиск. 

Няма 

въздействие 

Не е необхо-

димо прила-

гане на смек-

чаващи мер-

ки. 

4 

Обикновен 

щипок 

(Cobitis 

taenia) 

Малка дънна сладководна риба, 

която предпочита бавнотечащи 

или стоящи води с тинесто пе-

съкливо дъно. Денем се заравя в 

дъното така, че и се виждат само 

главата и опашката. Активното и 

хранене е нощем с дребни дън-

ни безгръбначни. 

Не се очаква отрица-

телно въздействие вър-

ху вида. Няма да се 

промени антропоген-

ния натиск. 

Незначително 

въздействие с 

малка степен 

Не е необхо-

димо прила-

гане на смек-

чаващи мер-

ки. 

5 

Украинска 

минога 

(Eudontomy

zon mariae) 

Среща се само в постоянни ре-

ки. Размножава се в средните и 

горните течения с пясъчно и чакъ-

лесто дъно. Ларвите живеят в тихи 

участъци с пясъчно и тинесто дъ-

но. През последните години от-

ново има съобщения за нами-

рането на единични индивиди в 

ларвен стадий в българския сек-

тор на реката – при Русе, както и 

при Силистра и Белене. 

Не се очаква отрица-

телно въздействие вър-

ху вида. Няма да се 

промени антропоген-

ния натиск. 

Няма 

въздействие 

Не е необхо-

димо прила-

гане на смек-

чаващи мер-

ки. 

6 

Белопера 

кротушка 

(Gobio 

albipinnatus

) 

Среща се в средните и долните 

течения на постоянни реки с пя-

съчно и чакълесто дъно. Устано-

вен със сравнително ниска чис-

леност в целия участък на р. Ду-

нав. 

Не се очаква отрица-

телно въздействие вър-

ху вида. Няма да се 

промени антропоген-

ния натиск. 

Няма 

въздействие 

Не е необхо-

димо прила-

гане на смек-

чаващи мер-

ки. 

7 

Високотел 

бибан 

(Gymnocep

halus 

baloni) 

Видът е съобщен за целия учас-

тък на р. Дунав и устието на при-

тоците й Огоста, Искър, Вит, 

Осъм, Янтра и Русенски. През 

2005–2006 г. единични индивиди 

са намирани в р. Дунав при се-

лата Връв, Ново село, Видин, 

Станево, Мартен и Сандрово. 

Не се очаква отрица-

телно въздействие вър-

ху вида. Няма да се 

промени антропоген-

ния натиск. 

Няма 

въздействие 

Не е необхо-

димо прила-

гане на смек-

чаващи мер-

ки. 

8 

Ивичест 

бибан 

(Gymnocep

halus 

schraetzer) 

Среща се в постоянни големи 

реки. Единични индивиди са на-

мирани по цялото протежение 

на р. Дунав. Обитава дълбоките 

участъци на реките с пясъчно-

чакълесто дъно. 

Не се очаква отрица-

телно въздействие вър-

ху вида. Няма да се 

промени антропоген-

ния натиск. 

Няма въз-

действие 

Не е необхо-

димо прила-

гане на смек-

чаващи мер-

ки. 
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№ Вид Описание Очаквани въздействия 
Степен на 

въздействие 

Смекчаващи 

мерки 

9 

Виюн 

(Misgurnus 

fossilis) 

Рядък вид с намаляваща числе-

ност. Сега се среща със сигур-

ност само в р. Дунав и свързани-

те с нея влажни зони – Рибовъдно 

стопанство "Орсоя", Белене, Ка-

лимок 

Не се очаква отрица-

телно въздействие вър-

ху вида. Няма да се 

промени антропоген-

ния натиск. 

Няма 

въздействие 

Не е необхо-

димо прила-

гане на смек-

чаващи мер-

ки. 

10 

Сабица 

(Pelecus 

cultratus) 

Среща се в р. Дунав, като коли-

чеството на уловa му за периода 

2002–2005 г. e еднo от най-

ниските в сравнение с останали-

те дунавски видове. Обитава 

долното течение на големи реки, 

големи езера и естуарни води. 

Не се очаква отрица-

телно въздействие вър-

ху вида. Няма да се 

промени антропоген-

ния натиск. 

Няма 

въздействие 

Не е необхо-

димо прила-

гане на смек-

чаващи мер-

ки. 

11 

Европейска 

горчивка 

(Rhodeus 

sericeus 

amarus) 

Европейската горчивка е дребна 

рибка – 6-8 см.  

Най-широко разпространена е в 

неподвижни или бавно течащи 

води с гъста водна растителност 

и пясъчни наноси по дъното – 

езера, канали, бавно течащи 

реки.  

Не се очаква отрица-

телно въздействие вър-

ху вида. Няма да се 

промени антропоген-

ния натиск. 

Няма въз-

действие 

Не е необхо-

димо прила-

гане на смек-

чаващи мер-

ки. 

12 

Голяма 

вретенарка 

(Zingel 

zingel) 

Среща се само в постоянни го-

леми реки. Рядък вид, среща се 

само в р. Дунав. Обитава бързо-

течащи, богати на кислород во-

ди. Размножава се в периода 

март–април на места с голяма 

проточност, като отлага хайвера 

си направо върху чакълестото 

дъно. Нощно активен вид. Храни 

се с бентосни безгръбначни жи-

вотни, хайвер и дребни риби 

 

Не се очаква отрица-

телно въздействие вър-

ху вида. Няма да се 

промени антропоген-

ния натиск. 

Няма 

въздействие 

Не е необхо-

димо прила-

гане на смек-

чаващи мер-

ки. 

Въздействие не се очаква/ очаква се за общо: 12 0  

 

Както се вижда от горната таблица върху 100 % от видовете риби предмет на опазване 

няма да бъде оказано въздействие, което не налага предприемането на смекчаващи мерки. 

Не се предвижда промяна на речните брегове и дъна. 

 

Оценка на влиянията върху местообитания на безгръбначни са представени в тблицата 

по-долу. 

 

ТАБЛИЦА 31. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ БЕЗГРЪБНАЧНИ, ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ В ЗЗ „БАТИН” 

№ Вид Описание Очаквани въздействия 
Степен на 

въздействие 

Смекчава-

щи мерки 

1 

Бисерна 

мида (Unio 

crassus) 

Разред Същински плочкохрили 

(Eulamellibranchia), обитава пе-

съчливо-тинестите дъна на много 

наши реки и техните притоци. 

Не се очаква отрицател-

но въздействие върху 

вида. Няма да се про-

мени антропогенния 

натиск. 

Няма 

въздействие 

Не е необ-

ходимо 

прилагане 

на смекча-

ващи мер-

ки. 

2 

Ценагрион 

(Coenagrion 

ornatum) 

 Ручейно пъстриче.. Coenagrion 

ornatum.. (Selys, 1850).. Видът е съ-

общаван за цялата страна, като 

Не се очаква отрицател-

но въздействие върху 

вида. Няма да се про-

Няма 

въздействие 

Не е необ-

ходимо 

прилагане 
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№ Вид Описание Очаквани въздействия 
Степен на 

въздействие 

Смекчава-

щи мерки 

много от наблюденията са върху 

струпвания от възрастни екземп-

ляри. За развитието на ларвите на 

вида са подходящи басейни със 

слаба проточност на водата.. Те 

обитават и крайбрежните расти-

телни участъци на по-големи реки 

или вточната и отточна част на 

стоящите водоеми.. Срещат се и 

в много плитки водоеми (до около 

0,20 м), които замръзват през по-

студените месеци независимо от 

слабото течение на водата. 

мени антропогенния 

натиск. 

на смекча-

ващи мер-

ки. 

3 

Обикновен 

сечко 

(Cerambyx 

cerdo) 

Среща се предимно в дъбовите 

гори като ларвата му се храни с 

гнила дървесина. 

Не се очаква отрицател-

но въздействие върху 

вида. Няма да се про-

мени антропогенния 

натиск. 

Няма 

въздействие 

Не е необ-

ходимо 

прилагане 

на смекча-

ващи мер-

ки. 

4 

Бръмбар 

рогач 

(Lucanus 

cervus) 

Доста рядък вид, обитава пре-

димно букови гори, като ларвата 

му живее в гнилата дървесина 

около 5-7 г. 

Не се очаква отрицател-

но въздействие върху 

вида. Няма да се про-

мени антропогенния 

натиск. 

Няма 

въздействие 

Не е необ-

ходимо 

прилагане 

на смекча-

ващи мер-

ки. 

5 

Буков сечко 

(Morimus 

funereus) 

Обитава мъртвата дървесина в 

буковите гори. 

Не се очаква отрицател-

но въздействие върху 

вида. Няма да се про-

мени антропогенния 

натиск. 

Няма 

въздействие 

Не е необ-

ходимо 

прилагане 

на смекча-

ващи мер-

ки. 

6 

*Алпийска 

розалия 

(Rosalia 

alpina) 

Живее предимно в стари букови 

гори с надморска височина 500 – 

1000 m. 

На територията на ОУП 

няма подходящи условия 

за размножаване и хра-

нене  на вида. Реализи-

рането и експлоатация-

та на ИП не представля-

ва каквато и да е опас-

ност за този вид в ЗЗ. 

Няма 

въздействие 

Не е необ-

ходимо 

прилагане 

на смекча-

ващи мер-

ки. 

Въздействие не се очаква/ очаква се за общо: 6 0  

 

Както се вижда от горната таблица нито един от видовете предмет на опазване няма да 

бъде повлиян отрицателно от прилагането на ОУП. 

 

 

5.2 Описание и анализ на въздействието от прилаганите 

на ОУП върху целите на опазване на защитените зо-

ни 

За да се одобри приемането на плана той трябва да е съвместим с общо пет цели на 

опазване за двете защитени зони. 

Оценката в тази точка е направена по отделно за всяка конкретна цел на опазване, като 

е използвана матрица за остойностяване на въздействието, която е представена по-долу в 

следващата таблица. 
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ТАБЛИЦА 32. МАТРИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЯТА 

Стой-

ност 
Определяне на влиянието 

+3 
Силно положителна степен – може да се свърже с дълготраен или постоянен положителен 

ефект, значима по размер територия на влияние и др. 

+2 
Значителна положителна степен – забележимо и ясно изразено въздействие върху същест-

вена по размери площ и с продължителен период на проява 

+1 Слаба положителна степен – малка площ, или краткотраен ефект, или малка значимост 

0 
Без ефект или въздействие, проявяващо се в малки количества на малка площ, пренебре-

жимо влияние или много кратък период на действие с пълна обратимост 

-1 

Слабо отрицателно въздействие – малка площ, лесна обратимост, кратък срок на влияние и 

др., може да изисква някакви мерки за намаляване на влиянието. В определени случаи не 

се налага прилагане на мерки за намаляване на въздействието – при краткотрайни въздейс-

твия с малки количествени показатели 

-2 
Изразено отрицателно влияние – нежелателен ефект, на значима площ, продължително вли-

яние. Задължително изисква смекчаващи мерки, които могат да го предотвратят или намалят  

-3 

Силно отрицателно влияние – постоянно, необратимо влияние с висока интензивност, което 

засяга важни компоненти на околната среда. Смекчаването не е възможно. 

Води до отхвърляне на конкретната част от инвестиционното предложение, като недопусти-

ма. Ако такова разделяне е неприложимо, то се отхвърля цялото инвестиционно предложе-

ние 

+/- 
Двупосочен ефект – за влияния, при които е възможен и положителен и отрицателен ефект. 

Проявата може да има разнопосочна оценка времево и/или пространствено. Възможно е 

проявата на въздействието върху оценяван компонент да зависи от външни фактори. 

? 
Влияние с неизвестен или условен характер (когато съществуват условия при които влиянието 

може да възникне или да бъде с различна сила) 

За въздействията, оценени с тази условна степен е необходимо допълнителна обосновка.  

 

Забележка: 

 Допустими влияния, са тези, получили обща оценка (+3), (+2), (+1), (0) и (-1). 

 Влияния, оценени с обща оценка (-2) са допустими само при приемане и изпъл-

нение на мерки за предотвратяване или смекчаване на влиянието. 

 Влияния, получили оценка (-3) не подлежат на предотвратяване и смекчаване, те 

се считат за недопустими. Водят до отхвърляне конкретната дейност/част от инвес-

тиционното предложение. 

 За въздействията, оценени с тази променлива степен е необходимо допълнителна 

обосновка. 

 Ако е възможно, да се предвидят мерки за намаляване на отрицателните и увели-

чаване на положителните проявления на въздействието! Влияния, оценени с (+/-) са 

допустими, но следва да бъдат заложени в плана за мониторинг на производство-

то и периодично да се следи за тяхното появяване и стойност. 

 Влияния с оценка (?) са допустими, тъй като не може да се посочат категорични 

мотиви за положителна, нулева или отрицателна оценка. 

 

5.2.1 Защитена зона „Батин” – BG0000232 
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Защитената зона има формулирани три цели на опазване, както са представени в до-

кумента „Предмет и цели за опазване на защитената зона“ в интернет на адрес: 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000116/BG000011

6_PS_17.pdf 

 

ТАБЛИЦА 33. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА „БАТИН“ 

Цел на опазване Влияние 
Оц

енка 

Запазване на площта на 

природните местообитания 

и местообитанията на видо-

ве и техните популации, 

предмет на опазване в рам-

ките на защитената зона. 

Няма да бъдат засегнати 8 природни местообитания, пред-

мет на опазване, а за 2 съществува риск от слабо въздейст-

вие. Възможно е до някаква степен набелязване на мерки за 

смекчаване на въздействията. Не са засегнати популации на 

видове. 

На етап общо устройствено планиране не се посочват уст-

ройствени показатели за извършване на строителство. Из-

рично се изискват допълнителни процедури по ОС 

-1 

Запазване на естественото 

състояние на природните 

местообитания и местооби-

танията на видове, предмет 

на опазване в рамките на 

защитената зона, включител-

но и на естествения за тези 

местообитания видов състав, 

характерни видове и условия 

на средата. 

Никоя от предвидените нови дейности не създава риск от 

промяна и влошаване на естественото състояние на место-

обитанията 

0 

Възстановяване при необхо-

димост на площта и естест-

веното състояние на приори-

тетни природни местооби-

тания и местообитания на 

видове, както и на популации 

на видовете, предмет на 

опазване в рамките на за-

щитената зона. 

Не са налични необходимите предпоставки за такова начи-

нание. ОУП предвижда по-голям дял на горските територии 
0 

 

 

 

5.2.2 Защитена зона „Рибарници Мечка" – BG0002024 

 

Защитената зона има формулирани две цели на опазване, които са определени със 

Заповед № РД-561 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите. 

 

ТАБЛИЦА 34. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА „РИБАРНИЦИ 

МЕЧКА” 

Цел на опазване Влияние Оценка 

Опазване и поддържане на 

местообитанията на видове-

те птици, предмет на опаз-

ване, за постигане на тяхното 

благоприятно природоза-

щитно състояние 

Местообитанията на видовете птици няма да бъдат засегнати 

в значима степен. Няма риск от влошаване на благоприятно-

то природозащитно състояние на видовете 

0 

http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000116/BG0000116_PS_17.pdf
http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/PS_SCI/BG0000116/BG0000116_PS_17.pdf
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Цел на опазване Влияние Оценка 

Възстановяване на местоо-

битания на видове птици, 

предмет на опазване, за ко-

ито е необходимо подобря-

ване на природозащитното 

им състояние 

ОУП не възпрепятства бъдещо възстановяване на месооби-

тания на видове, предмет на опазване 
0 

 

 

 

 

5.2.3 Съвместимост на ОУП с целите на опазване на двете 

защитени зони 

 

Предвижданията на ОУП не трябва да влизат в конфликт със разпоредбите на Заповед 

№ РД-561 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ 84/ 2008 г) за 

обявяване на ЗЗ „Рибарници Мечка“.  

 

Влиянието се оценява с -1 и са набелязани мерки за намаляване на въздействието. 

Мерките за смекчаване са необходими и макар въздействията да са незначителни ще 

гарантират по-добра устойчивост на природните екосистеми. 

ОУП е съвместим с целите на опазване в защитените зони „Рибарници Мечка“ с код 

BG0002024 по директива за птиците и „Река Янтара“ BG0000610 и „Батин“ с код BG0000232 по 

Директива за местообитанията.  

 

 

 

5.3 Описание и анализ на въздействието на ОУП върху 

целостта на защитените зони с оглед на тяхната 

структура, функции и природозащитни цели 

 

На територията на община Борово попадат както следва: 

 

ТАБЛИЦА 35. ПЛОЩИ ОТ ВСЯКА ОТ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ОУП 

Защитена зона 
Площ препокрита от 

ОУП (ха) 

Обща площ на зоната 

(ха) 

Част от ЗЗ в обхвата на 

ОУП (%) 

ЗЗ „Батин“ 2 141,71 2 691,05 79,59 

ЗЗ „Рибарници Мечка“ 2 021,86 2 582,34 78,30 

ЗЗ „Река Янтра“ 40,88 13 900,41 0,29 

 

За разлика от ЗЗ „Река Янтра“, от която в обхвата на ОУП попада под 3 десети от процен-

та, то двете други защитени зони са в голямата си част обект на устройствено планиране, 

осъществено посредством разгледания в доклада Общ устройствен план. 

 

Оценявания ОУП не е в противоречие с режимите, целите и предмета на опазване в За-

щитените зони „Батин“ с код BG0000232 и „Река Янтра“ с код BG0000610 по директива за мес-
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тообитанията и „Рибарници Мечка“ с код BG0002024 по Директива за птиците. Влиянието се 

характеризира със следните показатели: 

J Структура .......................................... Всички площи от ЗЗ „Река Янтра“ и по-голямата част от 

площите на другите две зони ще бъдат устроени без 

да се променят земите, ще се запази начина на трай-

но ползване, както е в момента. Нови дейности в гра-

ниците на Натура 2000 ще бъдат насърчени в 5 нови ус-

тройствени зони, като само за две от тях – спортен 

парк и рекреационен парк се предвижда допускане 

на нов за земите тип дейности. 

J Функции и природозащитни цели Не се очаква значително отрицателно въздействие 

върху функциите и природозащитни цели на зоните. 

J Загуба на местообитания ........... При прилагане на ОУП във вида в който е представено 

за оценка се очаква риск от загуба или увреждане за 

две природни местообитания. В доклада са предло-

жени мерки за графично прецизиране на границите 

на две от устройствените зони. По този начин напълно 

ще бъде отстранен риска за увреждане на едно от 

местообитанията, а за другото той ще намалее до 

незначителна степен. 

J Фрагментация ................................. Не се очаква значима фрагментация на местообита-

нията. 

J Обезпокояване на видове ........... ОУП си поставя за цел да посочи възможните посоки 

за териториално развитие на региона на с. Батин, кой-

то в момента е предимно земеделски и е слабо раз-

вит. Туристическите дейности и насърчаването на 

спорт и рекреация са индустриите с възможно най-

малък натиск върху природата и нейните компоненти, 

включително безпокойство на видове. 

J Нарушаване на видовия състав . Не се очаква нарушаване на видовия състав в зоните. 

Основна част от териториите се устройват по начин, 

който съвпада с досегашното ползване на земите. 

J Химически промени ..................... Не се очакват. 

J Хидроложки промени ................... Не се очакват. 

J Геоложки промени ........................ Не се очакват. 
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6. Предложения за смекчаващи мерки, предви-

дени за предотвратяване, намаляване и въз-

можно отстраняване на неблагоприятните 

въздействия от прилагане на ОУП върху за-

щитените зони 

6.1 Предложени смекчаващи мерки 
 

ТАБЛИЦА 36. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

№ 
Мярка за предотвратяване и смекчаване на 

влиянието 

Период/фаза на 

изпълнение 
Очакван ефект 

1.  

За територията на устройствена зона Оз.н „Из-

вънселищен парк на територията на Натура 

2000“ да се въведат следните ограничения: 

 Да не се допуска промяна на расти-

телното покритие; 

 Да се намали интензивността на па-

шата без тя да бъде ограничавана; 

 При реализиране на парковата зона 

да не се допуска използване на торо-

ве и пестициди; 

 При планиране на парковата зона в 

проектите да се използват местни, ха-

рактерни за ЗЗ „Батин“ растителни и 

дървесни видове 

 При планиране на парковата зона в 

проектите да не се допуска използва-

не на инвазни видове - т местни, ха-

рактерни за ЗЗ „Батин“ растителни и 

дървесни видове особено Ailanthus al-

tissima 

 Всички нови ИП да се  подложат на 

процедура по Наредбата за ОС. 

Изработване на 

окончателен общ 

устройствен план 

Одобряване на 

ПУП и инвести-

ционно проекти-

ране 

Опазване на приоритетното 

за опазване природно мес-

тообитание с код 6250 
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№ 
Мярка за предотвратяване и смекчаване на 

влиянието 

Период/фаза на 

изпълнение 
Очакван ефект 

2.  

За територията на устройствена зона Оз1.н 

„Рекреационен парк на територията на Нату-

ра 2000“ да се въведат следните ограничения: 

 При проектиране на тази зона да се 

запазят максимално в естествен вид 

площите с природно местообитание 

6250; 

 При ситуиране на новите съоръжения 

и маршрутите в парка да се миними-

зира разполагането им в североизточ-

ната част на устройствената зона 

 Новите съоръжения и маршрутите в 

парка в североизточната част на уст-

ройствената зона да засягат под 1.5 ха 

от природно местообитание 6520. 

 Да не се предвижда промяна на рас-

тителното покритие – затревяване и за-

лесяване; 

 При реализиране на парковата зона 

да не се допуска използване на торо-

ве и пестициди; 

 При планиране на парковата зона в 

проектите да се използват местни, ха-

рактерни за ЗЗ „Батин“ растителни и 

дървесни видове 

 При планиране на парковата зона в 

проектите да не се допуска използва-

не на инвазни видове - т местни, ха-

рактерни за ЗЗ „Батин“ растителни и 

дървесни видове особено Ailanthus al-

tissima 

 Да се намали интензивността на па-

шата без тя да бъде ограничавана 

 Всички нови ИП да се  подложат на 

процедура по Наредбата за ОС. 

Изработване на 

окончателен общ 

устройствен план 

Одобряване на 

ПУП и инвести-

ционно проекти-

ране 

Опазване на приоритетното 

за опазване природно мес-

тообитание с код 6250 

3.  

На следващ етоп на планиране на територии-

та на устройствени зони Оз.н и Оз1.н  

 Да не се проектират съоръжения 

маршрути за достъп на по-малко то 30 

м от дерето, разделящо двете зони. 

 Да не се планира преминавене на 

строителна техника и устройване на 

временни строителни лагери в дерето 

и до 30 м от него. 

 Всички нови ИП да се  подложат на 

процедура по Наредбата за ОС 

Одобряване на 

ПУП и инвести-

ционно проекти-

ране 

Строителни дей-

ности 

Опазване на приоритетното 

за опазване природно мес-

тообитание с код 6110 

4.  

Всички следващи планове, програми, проекти 

и инвестиционни предложения в териториал-

ния обхват на ОУП на община Борово, в гра-

ниците на ЗЗ „Батин“ и ЗЗ „Рибарници Мечка“ 

следва задължително да преминат процеду-

рите по Оценка въздействието върху предмета 

и целите на опазване на защитените зони от 

мрежата Натура 2000 

Прилагане на 

ОУП 

Предотвратяване на отри-

цателни въздействия върху 

предмета и целите на опаз-

ване в защитените зони от 

мрежата Натура 2000 
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6.2 Определяне на степента на въздействие върху пред-

мета на опазване на защитените зони в резултат на 

прилагането на предложените смекчаващи мерки 

 

При реализирането на набелязаните смекчаващи мерки ще се намали в значителна 

степен риска от негативното въздействие върху защитените зони и биологичното им разнооб-

разие. 

Ще се предотврати безпокойство и прогонване на екземпляри и допълнително ще се 

намали влиянието върху популациите на видове, предмет на опазване. 

 

 

 

 

 

7. Разглеждане на алтернативни решения и 

оценка на тяхното въздействие върху защи-

тените зони, включително нулева алтернати-

ва 

7.1 Налични алтернативи 

7.1.1 Алтернатива за местоположение 

 

Тази алтернатива е неприложима. Общия устройствен план на Община Борово е възло-

жен с конкретен обхват – всички землища на територията на общината. 

 

7.1.2 Прилагане на плана без посочените смекчаващи мер-

ки 

 

По тази алтернатива ОУП ще бъде одобрен и приложен във вида, в който е оценен. 

Обособяването на устройствени зони само по себе си и кабинетна дейност и като така-

ва не може да окаже пряко въздействие върху защитените зони. Така устроените зони биха 

могли да насочат вниманието на инвеститори, а при повишен обществен интерес да прив-

лекат и обществени фондове (общински, с кандидатстване на общината по проекти и прог-

рами и др.). Това би означавало конкретни инвестиционни предложения в съгласие с уст-

ройствените параметри на териториите: 

J Оз.н – Извънселищен парк в територия под защита Натура 2000 (паркови елемен-

ти и пътеки) – инвестиционното предложение е реализирано, не се наблюдават 

отрицателни въздействия за двете ЗЗ. Не се очакват ИП в устройствената зона. 

Необходимо е запазване на растителното покритие максимално в естествения 

му вид без да се допуска засаждане не декоративни растения. Тоталната огра-

ничаване на пашата ще влоши състоянието на природно местообитание 6250; 

J Оз1.н – Рекреационен парк в територия под защита Натура 2000. Тази зона е 

предназначена, не за строителства на сгради, а за обособяване на маршрути и 
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различни развлекателни атракциони. При наличие на яснота относно нуждите на 

района ще се направят точни предвиждания, ще е необходим Подробен уст-

ройствен план и проектиране, които ще дадат възможност за точно оценяване на 

въздействието върху местообитанията и видовете; 

J Оз2.н – Спортен парк в територия под защита Натура 2000. При приемане и при-

лагане на плана и при наличие на инвестиционен интерес тук ще бъдат напра-

вени ИП за създаване на инфраструктура обслужваща спорта (сгради и съоръ-

жения от различен тип, но не и жилищни), които ще бъдат подложени на проце-

дури за Подробно устройствено планиране и необходимите процедури по 

ЗООС и ЗБР; 

J Ог.н – Лесопарк в територия под защита Натура 2000 – не се очаква промяна в 

настоящото ползване, нито се очаква повишаване на човешкото присъствие на 

остров Батин – територията е ловна зона с ограничен достъп и ОУП няма да про-

мени този статут; 

J Ог1.н – Ловен парк в територия под защита Натура 2000 – не се очаква промяна в 

настоящото ползване, нито се очаква повишаване на човешкото присъствие на 

остров Батин – територията е ловна зона с ограничен достъп и ОУП няма да про-

мени този статут. 

 

Необходимо е въвеждане на изрично изискване за провеждане на процедура по Наред-

бата за ОС за всеки нов ПУП и ново инвестиционно предложение на територията на Натура 

2000, което е въведено като една от мерките за намаляване на потенциалното въздействие. 

Като извод от направените оценки не препоръчваме одобряването на тази алтернатива. 

 

 

7.1.3 Прилагане на плана с отразяване на посочените марки 

 

С прилагането на плана при отразяване на посочените мерки всички основни предвиж-

дания на ОУП ще се запазят, с изключение на териториите от землището на с. Батин, където 

са набелязани ограничения и изисквания към следващия етап на устройствено планиране, и 

етапа на инвестиционно проектиране. 

За всички следващи ПУП и ИП се въвежда изискването за извършване на процедура по 

Наредбата за ОС, а за две от устройствените зони – „Оз.н – Извънселищен парк в територия 

под защита Натура 2000“ и „Оз1.н – Рекреационен парк в територия под защита Натура 2000“ 

се въвеждат конкретни изисквания, целящи опазване приоритетни за опазване природни 

местообитания. Мерките ще намалят риска за отрицателно въздействие върху природните 

местообитания, предмет на опазване в защитена зона „Батин“. 

 

Екипът препоръчва одобряването на ОУП по тази алтернатива. 

 

 

7.1.4 Нулева алтернатива 

 

Съгласно т. 8 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС „Нулева алтернатива" е 

описание на настоящото състояние и последиците от него, в случай че плана, които се пред-

лага, не бъде осъществен. В конкретния случай, при реализиране на нулевата алтернатива, 

ще се запази досегашната практика за процедиране при нови инвестиционни предложения 

на територията на община Борово, в това число и в защитените зони. 
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ОУП дава обща насока за териториално развитие, като посочва и съсредоточава опре-

делени дейности в точно определени граници. Избраните рекреационни и спортни дейности, 

като алтернатива за предимно земеделския слабо развит регион за значително по-щадящи 

от повечето стопански дейности. 

Въз основа на направените анализи и оценка на въздействието върху предмета и целите 

на опазване на защитените зони, не препоръчваме прилагане на „нулева алтернатива”. 

 

 

 

7.2 Влияние върху защитените зони 

 

ОУП включва елементи, които са възможно най-щадящи към предмета и целите на опаз-

ване в защитените зони. Влиянието е сведено до възможно най-ниска степен, като изрично е 

посочено за всяка от устройствените зони, че всяко инвестиционно предложение подлежи на 

процедура по Наредбата за ОС. 
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8. Картен материал с местоположението на 

всички елементи на инвестиционното пред-

ложение спрямо защитените зони и техните 

елементи 
 

В настоящия доклад са поместени следните цветни фигури, представящи схеми, карти и 

изображения (с посочена страница от доклада): 

 

Фигура 1. Обхват на общия устройствен план ................................................................................... 9 

Фигура 2. Разпределение по вид на планираните дейности на ИП, планови и програми 
в проучваната територия ....................................................................................................... 20 

Фигура 3. Предвиждания на ОУП, които биха могли да засегнат предмета и целите на 
опазване на защитените зони ............................................................................................ 26 

Фигура 4. Пътен участък от път 2-52, местоположение и дължина ............................................. 27 

Фигура 5. ЗЗ „Река Янтра”  – BG0000610 .............................................................................................. 29 

Фигура 6. ЗЗ „Батин”  – BG0000232 ......................................................................................................... 31 

Фигура 7. ЗЗ „Рибарници Мечка” – BG0002024 ................................................................................. 33 

Фигура 8. Защитени зони и обхват на ОУП ........................................................................................ 42 

Фигура 9. Обхват на ОУП и местоположение на ЗЗ „Река Янтра” BG0000610 ..................... 43 

Фигура 10. Разпространение на местообитание 3270 спрямо ключови предвиждания на 
ОУП ................................................................................................................................................ 51 

Фигура 11. Разпространение на местообитание 6110 спрямо ключови предвиждания на 
ОУП ................................................................................................................................................ 52 

Фигура 12. Разпространение на местообитание 6250 на територията на ЗЗ „Батин“ ....... 52 

Фигура 13. Разпространение на местообитание 6250  спрямо ключови предвиждания на 
ОУП ................................................................................................................................................ 53 

Фигура 14. Разпространение на местообитание 91H0 спрямо ключови предвиждания на 
ОУП ................................................................................................................................................ 54 
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9. Заключение за вида и степента на отрица-

телно въздействие съобразно критериите по 

чл. 22 от Наредбата за ОС 
 

По долу са обобщени изводите от проведеното изследване на очакваните рискове за 

възникване на въздействия при прилагане на ОУП в представения вариант. 

Въздействията по групи се разделят както следва: 

J Природни местообитания ........... Общата оценка на въздействието върху природните 

местообитания, предмет на опазване в ЗЗ „Река Янт-

ра“ е: „Без въздействие, числено изражение – (0)“; 

Общата оценка на въздействието върху природните 

местообитания, предмет на опазване в ЗЗ „Река Янт-

ра“ е: „Слабо отрицателно въздействие, числено из-

ражение – (-1)“; 

J Птици: ................................................. За общо 8 вида птици е установен слаб риск за бъдат 

повлияни от прилагането на ОУП на територията на 

Защитена зона „Рибарници Мечка” BG0002024, оцен-

ката определя степента на отрицателно въздействие 

като „засегнат в малка степан“ и то само за спомена-

тите 8 вида. Числено изражение (-1); 

J Бозайници: ........................................ Не е установен риск от възникване на отрицателно вли-

яние и за видовете бозайници, предмет на опазване в 

ЗЗ „Батин“. Плана залага на повишаване на атрактив-

ността на територията за посетители и е възможно на-

растване на антропогенното присъствие, но такова 

съществува и в момента от използване на земеделски-

те земи, създадените екопътеки, ловните дейности на 

остров Батин и преминаващи автомобили. Очаква се 

безпокойството към седемте изследвани вида да се 

запази в досегашните граници. Числено изражение на 

въздействието (0); 

J Земноводни и влечуги: .................. От трите вида проучени вида за един е открит риск от 

възникване на отрицателно влияние и то е определено 

като „Незначително въздействие с малка степен“. Въз-

действието се изразява с възможно безпокойство на 

екземпляри. То ще е дълготрайно, но със слаба интен-

зивност. Числено изражение (-1); 

J Риби: ................................................... Проучени са 12 вида и не е открит риск от отрицателно 

въздействие. Поощряването на гребните спортове в 

границите на ЗЗ „Батин“ не притежава потенциал за 

отрицателни въздействия върху рибите. Във зоната за 

създаване на спортен парк ще се допуска изгражда-

не на съоръжения, но в реката въздействия не се пред-

виждат. Числено изражение (0); 

J Безгръбначни: .................................. Не е установен риск от възникване на отрицателни въз-

действия. Числено изражение (0); 

J Растения: ........................................... Без въздействие. Числено изражение (0). 
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Резултатите от извършения анализ водят до следните изводи: 

 

ТАБЛИЦА 37. ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ 

НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ 

Основни изводи  

Степен на въздействия върху типовете природни местообитания Малка 

Степен на въздействия върху местообитания и популации на видовете – предмет на 

опазване 
Малка 

Степен на въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените зони Малка 

Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки (Да/ Не) Да 

Наличие на алтернативни решения и възможности за промени на ИП (Да/ Не) Да 

Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на ИП 

(Да/ Не) 
Не 

Предложени компенсиращи мерки (Да/ Не) Да 

 

 

Набелязани са мерки за смекчаване и по възможност предотвратяване на възможните 

отрицателни въздействия. При тяхното спазване допълнително ще се намали общото въздейс-

твие върху предмета и целите на опазване на защитените зони. 

 

Нормативната уредба в областта на устройственото планиране налага приемане на 

ОУП за територията на община Борово, тъй като такъв до момента не е изработван и одобря-

ван. При изработване на Окончателен проект е възможно прецизиране на някоя от устройст-

вените зони, както и на определен показател, ако е необходимо. Всички предвиждания, които 

е възможно да се извършат на този етап са взети предвид при оценката, като е поставено 

изискване за провеждане на повторни процедури по Наредбата за ОС при наличие на конк-

ретни инвестиционно предложения. 

Предвижданията на Предварителния общ устройствен план на община Борово беше де-

тайлно проучен в неговата графична и текстова част, направен беше обстоен преглед и 

оценка на и влиянието върху предмета и целите на опазване на защитени зони „Батин” 

BG00000232, „Река Янтра” BG0000610 и „Рибарници Мечка” BG0002024. Описани са подробно 

срещащите се и потенциално засегнати местообитания и видове животни. Планираните 

дейности и въздействията са съвместими с предмета и целите на опазване на защитените 

зони. 

Изводите са, че се създава риск за възникване на негативни въздействия, но те се квали-

фицират като незначителни и допустими. Възможните отрицателни въздействия са с ограни-

чената площ на влияние, обратимост в значителна степен и локалното действие. На база 

анализа са предложени мерки предвидени да предотвратят или намалят всички възможни 

отрицателни въздействия върху предмета на опазване в защитените зони. 

 

Авторите на доклада, въз основа на извършената оценка и анализ и в съответствие със 

законодателството по околна среда, предлагат на уважаемия Експертен екологичен съвет да 

одобри изработения Общ устройствен план на община Борово във вида, в който е описан в 

Глава 1 „Анотация ”, с прилагане на мерки за предотвратяване и смекчаване на влиянието, 

във вида, във който са предложени в този доклад. 
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10. Наличие на първостепенен обществен инте-

рес за реализиране и експлоатация на ин-

вестиционното предложение 

10.1 Причини от първостепенен обществен интерес 

 

Обществения интерес е висок, но не може да се характеризира като „първостепенен” 

по смисъла на параграф 1, т. 32 от Допълнителните разпоредби на Закона за биологичната 

разнообразие. 

Нормативната уредба в областта на устройственото планиране налага приемане на 

ОУП за територията на община Борово, тъй като такъв до момента не е изработван и одобря-

ван. 

 

10.2 Съображения във връзка с човешкото здраве, об-

ществената сигурност или благоприятни въздейст-

вия върху околната среда 

 

Общият устройствен план не е директно свързан с опазване на човешкото здраве и об-

ществената сигурност. Не е свързано с управление на защитените зони и не е насочено към 

отстраняване на съществуващи вредни въздействия върху компонентите на околната среда. 

В плана са отразени всички технически съоръжения, свързани с водоснабдяване и защи-

та от наводнение, включително и на територията на проучваните защитените зони. По проте-

жение на р. Дунав са обособени територии за превантивна защита, които не са в конфликт с 

предмета и целите на опазване на защитените зони. 

 

 

11. Информация за използваните методи на изс-

ледване 

11.1 Методи за изследване 

 

Използвани методи за изследване: 

Проучванията се извършват въз основа на нормативната база по българското екологично 

законодателство, адаптирано с европейското – Закон за опазване на околната среда, Закон 

за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии и произтичащите от тях 

нормативни документи – правилници, наредби и тарифи за обезщетения при нанесени не-

отстраними вреди. Водят се при ползване на метода на наблюдението – трансектно и неп-

реднамерено. Описанията се правят на локалитетите на редките и застрашени видове от 

българската флора и фауна (Червена книга на България, защитени животни и растения по 

Закона за биологичното разнообразие, „Орнитологично важните места в България и Натура 

2000“ и др.), редки фитоценози и хабитати включени в Приложение 1 по Закона за биологич-

ното разнообразие. 

 

 



 

 

 

 

 
101 (104) 

Методи за прогноза и оценка на въздействието: 

Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз основа на многогодишния 

опит, натрупан при проучването на природните местообитания, мониторинга на влажни зони, 

защитените територии, на редки, застрашени и защитени видове растения и животни в цялата 

страна. Прогнозната оценка е субективна на базата на информацията за степента на зася-

гане в проценти на съответните растителни съобщества и местообитания в района на проуч-

ването. 

Направено е числено остойностяване на въздействията със стойности дефинирани в т. 

5.2 от доклада. 

 

 

11.2 Времетраене и период на полеви проучвания 

 

За изготвяне на максимално достоверен списък на реално срещащите се местообита-

ния, видове животни и растения сме използвали данни от собствени наблюдения на територи-

ята на ЗЗ. Проучванията са извършвани през светлата част на денонощието. Специални про-

учвания на нощно активните видове (Совоподобни и Козодоеподобни) не е правена. При 

проучванията е обходена територията на ЗЗ в границите на с. Батин, както и терени в непос-

редствена близост до него (приблизително на около 1500 м.). 

Теренни проучвания на флората и фауната бяха извършени на следните дати: 04-

05.03.2015 г. и 02.04.2015 г. 
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риби на България. В: Национална стратегия за опазване на биологичното разно-

образие, Том 1, 515-547. 

J Карапеткова М., Мл. Живков.1993. Рибите в България. Изд. Геолибрис, София 

J Ковачев, А., Карина, К., Росен, Ц., Димова, Д. (ред). Октомври 2008. Ръководство 

за оценка на благоприятно природозащитно състояние за видове и типове при-



 

 

 

 

 
102 (104) 

родни местообитания по НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска фондация Био-
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За анализите в доклада е използвана информация от следните основни източници в ин-

тернет: 

J РИОСВ – Русе: http://www.riosv-ruse.org/ 

J Натура 2000 в България: http://natura2000.moew.government.bg/ 

J Natura 2000 Network Viewer: http://natura2000.eea.europa.eu/# 

J European protected sites: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-

interactive-maps/european-protected-areas 

J Платформата Google Earth. 

 

 

11.4 Становища мнения и препоръки събрани при изгот-

вяне на настоящия доклад 

 

Надтоящият доклад се изработва като част от процедура по екологична оценка на ОУП 

на община Борово, по която се предвиждат обстойни консултации и обществено обсъждане. 

Предвидените консултации включват следните институции: 

J РИОСВ – Русе 

J РЗИ – Русе 

J Басейнова Дирекция – Дунавски район 

J Население на Община Борово, в т.ч. и на всички населени места в общината 

J Регионален исторически музей – гр. Русе 

J Водоснабдяване и канализация ЕООД – Русе 

J ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД 

J Други – лица, представили негативни мотивирани становища или предложения за 

алтернативи 

 

Съставянето на оценката за въздействието на ОУП върху предмета и целите на опазване 

на защитените зони от Натура 2000 се извършва в съответствие с изискванията на писмо на 

РИОСВ – Русе с изх. № АО2757 от 15.04.2015 г. Специфичните изисквания към доклада са: 

 

№ Поставено изискване Прието Изпълнение 

1 
Да бъдат предложени алтернативни варианти по 

смисъла на §3, т. 7 от ДР на Наредбата за ОС; да 
Описани в т. 7 

2 

Да се опишат и анализират мерки за намаляване на 

отрицателните въздействия, които да отразяват спе-

цификата на зоните, предмета на опазване в тях и 

елементите на предвижданията на ОУП и които да са 

специфични по отношение на идентифицираните 

въздействия; 

да 

Отразено в т. 6. Набелязани са 

ограничителни мерки за уста-

новените потенциални риско-

ве за отрицателни въздействия 

3 

При определяне степента на въздействие на ОУП да 

бъдат използвани количествени оценки за очакваните 

загуби или влошаване на състоянието на местооби-

танията (площ) и видовете (численост и плътност на 

популациите), предмет на опазване в защитените зо-

ни. Тези оценки следва да бъдат разгледани в контекс-

та на представеността на местообитанията/ видовете 

в дадените защитени зони и в мрежата от защитени 

зони като цяло; 

да 

В процеса на оценка е взето 

предвид. Описанията са 

представени в .5 

http://www.riosv-ruse.org/
http://natura2000.moew.government.bg/
http://natura2000.eea.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-areas
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-maps/european-protected-areas
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4 

Да се представи подробна информация относно из-

ползваните източници и методи на изследване, осо-

бено собствени полеви проучвания (интензивност, 

времетраене, резултати); 

да 

Описано в настоящата т. 11 

5 

Към ДОСВ да се приложи актуален картен материал 

на хартиен и магнитен носител, който да визуализира 

конкретните предвиждания но ОУП спрямо ключовите 

по смисъла на §3, т. 2 от ДР на Наредбата за ОС еле-

менти на защитените зони. 
да 

В доклада са поместени схе-

ми и изображения илюстри-

ращи описаните въздействия и 

оценки. Към доклада е при-

ложена карта, която е предс-

тавена заедно с доклада на 

хартия и на оптичен носител 

(CD) 

- 

Оценката за степента на въздействие върху защитени-

те зони, следва да се извърши от експерти с компе-

тентност в областта на опазване на местообитанията 

и видовете, включени в приложения 1 и 2 от ЗБР, отго-

варящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за 

ОС. Компетентността на експертите следва да бъде в 

областите фитоценология, екология, зоология и др. 

предвид предмета на опазване в защитените зони 

(орнитология, ихтиология, херпетология, мамалиоло-

гия). Към доклада да се приложат документите, удос-

товеряващи изискванията и обстоятелствата по чл. 9 от 

Наредбата за ОС. 

да 

Настоящият доклад е възложен 

на В. Петков – Магистър по би-

ология, специалист по зооло-

гия (в това число орнитология, 

ихтиология, херпетология, ма-

малиология) и С. Рулинска – 

Магистър по ландшафтна ар-

хитектура, проектант с опит с 

устройственото планиране и 

специалист по ботаника и 

фитоценология (включително 

природни местообитания и 

тяхното опазване; съхранение 

и развитие на мрежата Нату-

ра 2000) 

 

 

11.5 Трудности при събиране на необходимата инфор-

мация 

 

По време на проучванията и съставянето на настоящия доклад екипът не срещна никакви 

трудности, които да окажат влияние върху правилната оценка на влиянието на инвестицион-

ното предложение върху предмета и целите на опазване на защитени зони „Река Янтра” 

BG00000610, „Батин” BG00000232 и „Рибарници Мечка” BG0002024. 

За извършване на проучванията и за изготвяне на настоящата оценка беше обработена 

цялата налична информация – литературни данни; официални карти и регистри, публикува-

ни в интернет; информация от стандартните формуляри на двете защитени зони; както и 

данни събрани от собствени теренни проучвания, извършени за целите на процедурата по 

оценка въздействието върху околната среда и изготвяне на настоящия доклад, като приложе-

ние. 

Възложителят предостави наличната информация по провеждане на процедурата до 

момента и оказа пълно съдействие на екипа без да влияе на експертите за вида и съдържа-

нието на заключенията. 

 

12. Приложения 
 

Към настоящия доклад са приложени документи: 

J Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС 

J Две карти в мащаб на предвижданията за устройствени зони на територията на 

ЗЗ „Батин“ и ЗЗ „Рибарници Мечка“ 


