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1. ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Община Сливо поле се намира в Североизточна България, на 20 km източно 

от гр. Русе. Общата площ на общината е 276.822 km2. Общинският център гр. Сливо 

поле е разположен на 5 km от река Дунав от двете страни на главен път II-21 (Русе – 

Силистра). Границата на община Сливо поле с река Дунав е 24 километра по 

протежение на реката – от 451 km до 475 km, като селата Ряхово, Бабово и Бръшлен 

са разположени по поречието на р. Дунав.  

За територията на община Сливо поле няма изработен Общ устройствен 

план. Кадастралните и регулационни планове на всички население места с изключение 

на с. Ряхово са изработени през периода 1958-1988 г. Te ca морално остарели и не 

предоставят необходимата информация. Липсва кадастър и информация за 

изградената инфраструктура - ВиК, Ел, телефонна и друга.  

Кадастралните планове, изработени в цифров вид за гр. Сливо поле и селата 

Бръшлен, Малко Враново, Стамболово, Кошарна и Юделник не предоставят нужната 

информация.  

С цел конкретизиране на устройството и застрояването е необходимо 

изработване на кадастрални карти и подробни устройствени планове в цифров вид за 

населените места на територията на общината от оторизирани лица по ЗКИР.  

В комбинация с инфраструктурните проблеми (водоснабдяване, канализация, 

транспортни проблеми, проблеми със събирането и третирането на твърдите битови 

отпадъци), се очертава картина на криза в устройственото планиране, прогнозиране и 

управление на селищата от община Сливо поле. Всичко изброено до тук налага 

изготвянето на Общ устройствен план на община Сливо поле.  

Изработването на Общ устройствен план на община Сливо поле е възложено 

на Национален център за териториално развитие ЕАД, гр. София съгласно сключен 

Договор №Д-112/27.06.2014 г. Възложител е Община Сливо поле.  

Общият устройствен план на община Сливо поле (ОУПО) е изготвен с 

основна цел да създаде планова основа за дългосрочното устойчиво териториално 

развитие на общината в съответствие с приетите стратегически документи за 

регионално развитие и на база характерните за общината природни, културно-

исторически и антропогенни дадености, ресурси и характеристики. Планът е изготвен 

изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между екологично 

равновесие, икономически растеж и социален просперитет при оптимално използване 

на природните дадености.  

Прилагането на най-добрите практики, предвидено в плана и прилагането на 

смекчаващите мерки, препоръчани в настоящия доклад значително ще намалят 
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очакваното въздействие от реализирането на дейностите, предвидени в ОУПО върху 

зоните от мрежата Натура 2000.  

ОУП на община Сливо поле се разработва за перспективен срок от 20 години, 

т.е. планов хоризонт 2035 година.  

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе определя 

необходимостта от изготвяне на Доклад за оценка на съвместимостта на ОУПО с 

предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата Натура 2000 в 

писмо с Изх. No АО 3399/29.07.2015.  

 Защитените зони, попадащи на територията на община Слово поле са:  

 BG0000377 Калимок – Бръшлен за опазване на природните местообитания и 

дивата флора и фауна – 2089,88 ha от територията на зоната попадат в границите на 

община Сливо поле, в землищата на с. Бръшлен, с. Голямо враново, с. Ряхово и с. 

Бабово.  

 BG0002030 Комплекс Калимок за опазване на дивите птици – 2963,29 ha от 

територията на зоната попадат в границите на община Сливо поле, в землищата на с. 

Бръшлен, с. Голямо враново, с. Ряхово и с. Бабово.  

 BG0002062 Лудогорие за опазване на дивите птици – 1230,40 ha от територията 

на зоната попадат в границите на община Сливо поле, в землищата на с. Черешово и 

с. Кошарна.  

 BG0000168 Лудогорие за опазване на природните местообитания и дивата 

флора и фауна – 1150,97 ha от територията на зоната попадат в границите на община 

Сливо поле, в землищата на с. Черешово, с. Стамболово и с. Кошарна.  

 BG0000529 Мартен – Ряхово за опазване на природните местообитания и 

дивата флора и фауна – 363,36 ha от територията на зоната попадат в границите на 

община Сливо поле, в землищата на с. Ряхово и гр. Сливо поле.  

Местоположението на защитените зони, попадащи на територията на община 

Слово поле е показано в Графично приложение 1.  

Според компетентния орган (РИОСВ Русе, Изх. No АО 3399/29.07.2015) 

предвижданията на ОУП за устройство на териториите на общината има вероятност да 

доведат до трайни негативни изменения в природни местообитания, популации и 

местообитания (гнездови, размножителни, хранителни, места за почивка) на видове 

предмет на опазване в защитените зони поради очакваните:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане  на природно местообитание/ 

местообитание на вид, предмет на опазване при усвояване на територия от 

сухоземните и/или акваториални части на 33;  

 Трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. 

птици поради навлизане на чужди, рудерални/синантропни и инвазивни 

видове; 
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 Фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове 

предмет на опазване в 33 в случай, че се планира нова инфраструктура; 

 Бариерен ефект при различни типове миграционни предвижвания 

(хранителни, размножителни, сезонни, вертикални и хоризонтални) и 

прекъсване на биокоридори от значение за видовете, предмет на опазване; 

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство на животински 

видове, вкл. и прогонване от местообитанията им, поради засилено 

антропогенно и техногенно натоварване; 

 Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на 

популациите на видовете, предмет на опазване (растения и животни), поради: 

o пряко унищожаване на екземпляри; 

o изменение в характеристиките на местообитанията им. 

 Трайна промяна на ландшафта и на ключови елементи на защитените зони, 

на екотони и възпрепятстване достъпа на видове до ключови местообитания, 

в границите на защитените зони;  

В тази връзка е изготвена Оценка за степента на въздействие на ОУПО върху 

предмета и целите на 33 BG0000377 Калимок – Бръшлен за опазване на природните 

местообитания и дивата флора и фауна,  33 BG0002030 Комплекс Калимок за опазване 

на дивите птици, 33 BG0002062 Лудогорие за опазване на дивите птици, 33 BG0000168 

Лудогорие за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, 33 

BG0000529 Мартен – Ряхово за опазване на природните местообитания и дивата 

флора и фауна.  

Докладът е разработен в съответствие със Закона за биологичното 

разнообразие (Обн. ДВ. бр.77/2002 г.,посл. изм. 61/2015 г.) и Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, 

бр. 73/2007 г., посл. изм. 94/2012 г.).  

Горите, собственост на Община Сливо поле, освен в териториалния обхват 

на общината попадат частично и в границите на община Русе и община Ветово. Част 

от горските подотдели попадащи в землището на с. Басарабово, община Русе и гр. 

Ветово, община Ветово попадат в границите на 33 BG0002025 Ломовете за опазване 

на дивите птици, обявена със заповед Заповед No.РД-562/05.09.2008 г. (ДВ. бр. 

84/2009), изм. и доп. със Заповед No.РД-382/19.04.2013 г. (ДВ бр. 50/2013) и 33 

BG0000608 Ломовете за опазване на природните местообитания на дивата флора и 

фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение No 122/2007 г. на 

Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007).  

Предвижданията на ОУПО не засягат територията на тези две защитени зони. 

На територията на 33 BG0002025 Ломовете и 33 BG0000608 Ломовете, както и в 15 km 

буфер около тях не се предвижда промяна на предназначението на земи. Поради това 

зоните не са разгледани подробно по-нататък в оценката.  
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2. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТ 

ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ВЪРХУ ПРИРОДНИТЕ 

МЕСТООБИТАНИЯ, МЕСТООБИТАНИЯТА НА ВИДОВЕ И ВИДОВЕ - ПРЕДМЕТ НА 

ОПАЗВАНЕ В ЗОНИ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 

 

2.1 Определяне на обхвата на въздействията  

При оценка степента на отрицателно въздействие на ОУПО върху природните 

местообитания, местообитанията на видове и видовете - предмет на опазване в 

защитени зони от мрежата Натура 2000, които се очаква да бъдат повлияни от 

реализацията на предвижданията на ОУПО са отчетени както пространствения, така и 

времевия обхват на въздействието.  

Зоната на въздействие обхваща пространственото разпределение на 

въздействията и не може да бъде дефинирана еднозначно. Обхвата ѝ варира, като 

зависи главно от:  

 специфика на въздействието (пространствен обхват, времеви обхват)  

 конкретното природно местообитание /местообитание на вид /вид/ 

група видове, обект на опазване в дадена зона, предмет на оценката 

(наричани Рецептори на въздействието)  

Като цяло, потенциалните въздействия от реализиране на дейностите 

предвидени в ОУПО биха могли да се очакват в обхвата на и в близост до земите, 

предвидени за промяна на предназначението.  

Оценката на степента на отрицателно въздействие на ОУПО върху зони от 

мрежата Натура 2000 включва всички природни местообитания, местообитания на 

видове и видове - предмет на опазване в рамките на мрежата, за които се очаква 

въздействие.  

Предвид спецификата на различните Рецептори, районът на очакваните 

въздействия е дефиниран за всеки един от тях по отделно. В някои случай (например 

видове със сходна биология/екология) Рецепторите са групирани и са оценени общо. 

Очакваните въздействия са оценени по отделно, за периодите на реализация на 

предвижданията (условно наричани строителство) и експлоатацията на съоръженията.  

2.2 Определяне на съществуващото състояние  

Като основен източник на информация по отношение на разпространението 

на видовете и местообитанията, предмет на опазване в зоните са използвани данните 

от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза I” на МОСВ (публикувани в интернет базираната 
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Информационна система за защитени зони от екологична мрежа „Натура 2000”). 

Следвайки принципа на предпазливостта възприет при създаването, управлението и 

оценката на потенциалните въздействия върху мрежата Натура 2000, оценката на 

потенциалните въздействия върху видовете, обект на опазване в зоната, е   извършена 

за всички видове, които биха могли потенциално да се срещнат в засегнатите 

местообитания, на базата на информацията за наличните местообитания и 

привързаността на видовете към тях. Информация за местообитанията е получена от 

налични ГИС слоеве със земно покритие/ земеползване, верифицирани с актуални 

сателитни изображения.  

2.3 Методология за оценка степента на отрицателно въздействие  

Въздействията възникват, когато е налице взаимодействие между конкретна 

дейност по реализацията на ОУПО и даден Рецептор.  

2.3.1 Определяне вида на отрицателните въздействия  

Потенциалните отрицателни въздействия са определени във връзка с 

осъществяването на проекта на ОУПО, като резултат от планираните промени в 

устройството на територии. Определянето на вида на очакваните въздействия за 

ОУПО е направено на базата на описаните в проекта на ОУПО специфични дейности и 

съоръжения, както и на базата на резултатите от проведените консултации със 

заинтересованите от проекта страни.  

Предвидените дейности по реализиране на проекта и очакваните въздействия 

са разгледани по отделно за всяка зона от мрежата Натура 2000, предмет на тази 

оценка.  

Кратко описание на предвижданията на ОУПО е представено в Точка 3 на 

настоящия доклад. ОУПО е приложен към настоящия доклад.  

Под отрицателно въздействие в настоящата оценка се има предвид всяко 

въздействие, което би могло да доведе до увреждане на ключовите елементи на 

зоната. Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ. 73/2007, последно изм. 

94/2012 г), (наричана за краткост в текста Наредба за ОС):  

"Увреждане на местообитание" е всяко събитие, което води до влошаване на 

състоянието на местообитанието, като:  

а) допринася за намаляването на площта на неговото естествено 

разпространение в защитената зона; 

б) води до влошаване на неговата структура и специфични функции, 

необходими за дългосрочното му съществуване; 



    
 
 

6 
 

в) води до влошаване на състоянието на характерните за него видове. 

"Увреждане на вид" е всяко събитие, което води до влошаване на състоянието на 

вида, като:  

а) допринася за намаляването на популацията на вида в защитената зона в 

дългосрочен план;  

б) води до намаляване или риск от намаляване на естествения район на 

разпространение на този вид в защитената зона;  

в) допринася за намаляването на площта на местообитанието, което 

осигурява преживяването на популациите на този вид в защитената зона.  

Очакваните въздействия върху всяко природно местообитание 

/местообитание на вид / вид обекти на опазване (т.е върху всеки Рецептор) са оценени 

поотделно или по групи, със съответната обосновка за групирането.  

2.3.2 Определяне степента на отрицателните въздействия  

За определяне степента на въздействието се използва комбинация от два 

показателя - големина на въздействието и чувствителност на рецептора. Този подход 

за определяне на степента на въздействието е илюстриран схематично на Фигура 2.3-1 

и обяснен по-нататък в текста.  

 

Фигура 2.3-1. Схематично представяне на прилагания подход за определяне степента 
на въздействието  

Големина на въздействието  

Големина на въздействието се определя на базата на един или повече от 

следните критерии:  

 Пространствения обхват на дадено въздействие (отношение на площта на 

местообитанията - предмет на опазване, която ще се увреди, спрямо тяхната 

площ в дадената защитена зона и в цялата мрежа от защитени зони, съгласно 

Чл. 32, ал. 2 на ЗБР)  
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 Времевия обхват (продължителност на въздействието)  

 Интензитета на въздействието (например нива на шум, замътняване на водни 

тела и т.н.)  

За някои въздействия не могат да се приложат конкретни 

стойности/параметри. В такива случаи оценката е субективна и се основава на опита 

на експерта и добрата практика.  

За всяко въздействие в доклада са описани мотивите за определяне на 

конкретната големина на въздействието, по 5 – степенна скала (Таблица 2.3-1).  

За пространствения обхват на въздействията са прилагани скали, 

разработени предвид конкретните засегнати местообитания.  

Загуба на природно местообитание, обект на опазване  

до 0,09%1 - много ниска  

от 0,1 до 0,99% - ниска  

от 1 до 1,5% - средна  

над 1,5% - висока  

Загуба на приоритетно природно местообитание, обект на опазване 

до 0,09 - много ниска  

от 0,1 до 0,5 – ниска  

от 0,51 до 0,99 % - средна  

над 1 % - висока  

Загуба на местообитание на вид обект на опазване  

до 0,09% - много ниска 

от 0,1 до 0,99% - ниска 

от 1 до 3% - средна 

над 3% - висока 

Загуба на местообитание на приоритетен вид обект на опазване  

до 0,09% - много ниска 

от 0,1 до 0,99% - ниска 

от 1 до 1,5% - средна 

                                                      
 
1
 % от цялата площ на дадено природно местообитание/местообитание на вид в зоната 
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над 1,5% - висока 

 

Чувствителност на рецептора  

Чувствителността на рецептора се определя на базата на един или повече от 

следните критерии:  

 Податливост към дадено въздействие (например птиците са с по-висока 

чувствителност по отношение на безпокойството по време на размножителния 

период, влечугите са с по-висока чувствителност по време на зимуването по 

отношение на загубата на индивиди, поради обездвижването им, и т.н.); 

 Репродуктивни/възстановителни възможности и период необходим на 

Рецептора за възстановяване; 

 Приема се, че приоритетните ключови елементи на зоните са с по-висока 

чувствителност, в сравнение с неприоритетните. 

 За ОУПО е приложена 5-степенна скала за чувствителността на Рецепторите 

(Таблица 2.3-1).  

Оценка на въздействията  

Оценката на въздействията е направена, като са отчетени големината на 

въздействията и чувствителността на рецепторите, на базата на следната матрица за 

оценка значимостта на въздействието (Таблица 2.3-1):  

Таблица 2.3-1 Матрица за оценка значимостта на въздействието.  

Големина на 
въздействието  

Чувствителност на рецептора 

A B C D E 

Много ниска  Ниска  Средна Висока Много висока  

1 Много ниска      

2 Ниска      

3 Средна      

4 Висока      

5 Много висока      

 

Матрицата дефинира значимостта в три основни класа, обозначени с 

различен цвят за по-голяма яснота:  

 зелен цвят – въздействията със слаба значимост, за които не е 

необходимо прилагане на смекчаващи мерки  

 жълт цвят - въздействията с умерена значимост. Не се очаква 

значителна степен на отрицателно въздействие. Когато е приложимо 



    
 
 

9 
 

за тях са предвидени смекчаващи мерки, с цел смекчаване на 

въздействието и максимално запазване на естественото състояние на 

зоните  

  червен цвят - въздействия със силна значимост на въздействията, т.е. 

значителна степен на отрицателно въздействие  

2.4 Мерки за смекчаване  

Важен аспект на оценката на въздействията е да бъдат предвидени мерки за 

предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните 

въздействия от осъществяване на проекта. При определяне на смекчаващите мерки за 

ОУПО е приложен итеративен подход. Първоначално е направена оценка въз основа 

на изготвения проект и са определени въздействията, които изискват прилагане на 

смекчаващи мерки. След разработване на подходящи мерки очакваните въздействия 

са оценени отново, в точка Остатъчно въздействие за всяка зона, обект на оценка, като 

този път при оценката са взети в предвид предложените мерки.  

2.5 Остатъчни въздействия  

Оценена е степента на въздействие върху предмета на опазване на 

защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки. 

Въздействията, които остават след смекчаването се дефинират като Остатъчни 

въздействия. Те са описани в ДОСВ.  

2.6 Базова информация за видовете и местообитанията, обект на 

опазване  

В доклада е дадена обща информация за видовете и местообитанията, обект 

на опазване в зоните, от техните стандартни формуляри. Използвани са следните 

съкращения:  

Описание на местообитанията от Приложение 1 на Директива /EEC, обект 

на опазване в зоните  

Код – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на 

типовете хабитати в Приложение І към Директива 92/43/EEC.  

Пр. – приоритетност на хабитата съгласно Приложение І към Директива 

92/43/EEC.  

Име – Българско име на хабитати съгласно Приложение І на Закона за 

биологичното разнообразие.  

% Покр. – процентно покритие на хабитате спрямо общата площ на зоната.  

Предст. – степен на представителност, предоставя индикация за това, 

доколко даденият тип хабитат е “типичен”. Използвана е следната система за 
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класифициране: A - отлична представителност, B - добра представителност, C - 

значима представителност, D - незначително наличие.  

Отн. площ – относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип 

хабитат, отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип 

хабитат. Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p 

> 2%; C) 2 >= p >0.  

Прир.ст – Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип 

природен хабитат и възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-

критерия: i) степен на опазване на структурата; ii) степен на опазване на функциите; iii) 

възможности за възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: 

отлично опазване; B: добро опазване; C: средно или слабо опазване. 

Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на 

дадения тип природен хабитат. 

Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като се взема 

предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната 

система за класифициране: A: отлична стойност, B: добра стойност, C: значима 

стойност.  

Описание на видовете птици, отнасящи се до Чл. 4.1 и 4.2 от Директива 

79/409/EEC и на животинските и растителни видове от Приложение II на 

Директива 92/43/EEC.  

Код – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на 

видовете. 

Латинско Име – наименование на видовете съгласно Приложение ІI към 

Директива 92/43/EEC и Директива 79/409/EEC. Българско име - съгласно Закона за 

биологичното разнообразие и други източници.  

Тъй като редица животински видове и по-специално, много видове птици 

мигрират, обектът може да е от значение за различни аспекти от цикъла на живота на 

тези видове. Използвана е следната класификация:  

Местна попул. – популации от местни видове, могат да бъдат намерени в 

обекта целогодишно.  

Миграц. попул. – миграционна популация от:  

Размн. – размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и 

отглеждане на малките.  

Зимув. – зимуващи видове, използват обекта през зимата.  

Премин. – преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или 

за сменяне на перата/козината извън местата за размножаване.  
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Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният 

брой е неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е 

уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За 

някои видове със специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и 

женските индивиди, съответно с индекс (m) или (f). В случаите, когато няма никакви 

цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали 

видът е типичен (C), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за 

популацията, тя е отбелязана като налична (P).  

Попул. – размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, 

съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се 

използва за оценяване на относителния размер или плътност на популацията в обекта, 

в сравнение с тези на националната популация. Използван е следния модел за 

приблизителна оценка: A) 100% >= p > 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 0%. Във 

всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя 

трябва да бъде посочена в четвърта категория – D) незначителна популация. 

Опазв. – степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от 

значение за дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този 

критерий е използвана “най-добра експертна преценка”: A) отлично опазване 

(елементи в отлично състояние, независимо от оценката на възможностите за 

възстановяване); B) добро опазване (добре запазени елементи, независимо от 

оценката на възможностите за възстановяване и елементи в средно или частично 

деградирало състояние и лесно възстановяване); C) средно или слабо опазване 

(всички други комбинации). 

Изол. – степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, 

съотнесена с естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) 

(почти) изолирана популация; B) не изолирана популация, но на границата на района 

на разпространение; C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение.  

Цял.Оц. – цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения 

вид. Използвана е “най-добра експертна преценка”, съгласно следната 

класификационна система: A) отлична стойност; B) добра стойност; C) значима 

стойност.  
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3. ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОУП НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 

 

ОУПОМ предлага обособяване на две основни зони:  

 Зона Североизток с потенциал за развитие на производство, 

промишленост и селскостопанска продукция.  

В тази зона основният акцент е върху локализирането на бизнес обекти около 

главните комуникационни артерии и развитие на водния път;  

 Зона Югоизток с потенциал за развитие на селскостопанска продукция 

и културно- познавателен туризъм.  

Изграждането на туристически маршрути, условия за хоби туризъм, и 

обвързването им с културните ценности е приоритет за тази зона.  

За развитието на всяка една от предложените зони са формулирани две 

основни стратегически цели, които определят приоритетно нейното развитие. Целите, 

заложени в ОУПО, могат да се реализират чрез предвиждане на конкретни политики и 

мерки, обединени в следните категории. 1) Политиките и мерките за опазване на 

околната среда се фокусират главно върху северната част на общината, а именно 

територията около река Дунав и защитените територии. 2) Политиките и мерки за 

развитие на селското стопанство обхващат територията на почти цялата община, 

обвързана с урбанизираните зони на съществуващия жилищен и промишлен фонд. 3) 

Политиките и мерки за развитие на горското стопанство намират приложение в 

южната част на общината, която е обвързана с туризма, културното наследство и 

защитените територии. 4) Транспортната политика се провежда главно около 

главните транспортни артерии - I и III клас от РПМ и общинската пътна мрежа на 

територията на общината, около които е сформиран и гръбнакът от икономически 

политики и мерки.  

Проектът предлага обособяване на следните устройствени зони според 

Наредба №7 от ЗУТ:  

1. Във всички населени места основната устройствена зона е Жм с малка 

височина на застрояване: плътност до 60%, интензивност  на  застрояване 

(КИНТ) до 1,2 и миним. озеленена площ 40%;  

2. В общинският център - Сливо поле епизодично може да се появят и 

територии със средна височина на застрояван е Жс, с показатели Пл. на 
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застрояване до 70%, КИНТ до 2,0 и мин. озел. площ 40%;  

Новите територии в строителните граници на населените места освен за 

жилищни функции се предлагат и за производствено складови дейности и за зони със 

смесени функции;  

ОУПО е приложен към настоящия доклад (Текстово Приложение 2).  

Зоните с определен режим на ползване и застрояване в ОУПО, в зависимост 

от специфичното им предназначение са:  

(1) Универсална жилищна зона – Ж, включваща следните разновидности със 

съответните норми:   
 

Разновидност на 
жилищната 

устройствена 
зона 

Плътност на 
застрояване 
Пзаст. в % 

Интензивност на 
застрояване 

Кинт 

Необходимо 
озеленена площ 

Позел. в % 

Жм до 60 до 1,2 мин. 40 

Жс до 70 до 2,0 мин. 40 
 

(2) Производствени зони – П: 
 

Разновидност на 
устройствена зона 

Плътност на 
застрояване 
Пзаст. в % 

Интензивност на 
застрояване 

Кинт 

Необходимо 
озеленена площ 

Позел. в % 

Пп до 80 до 2,5 мин. 20 
 

(3) Устройство на озеленени територии- Оз- оразмеряват се съгласно 
предвижданията на Наредба № 7, като се съблюдават дейностите и площите им, 
допустими съгласно нея. 

 

(4) Територии със смесено предназначение – Смф 
 

Разновидност на 
жилищната 

устройствена 
зона 

Плътност на 
застрояване 
Пзаст. в % 

Интензивност на 
застрояване 

Кинт 

Необходимо 
озеленена площ 

Позел. в % 

Смф до 70 до 2,0 мин. 30 
 

Това е предимно производствена зона, в която се допуска незамърсяващо 

производство, складови дейности, обслужващи обекти.  

(5) Устройството на територии за спорт и развлечение- оразмеряват се съгласно 

предвижданията на Наредба № 7, като се съблюдават дейностите и площите им, 

допустими съгласно нея. 

Балансът на територията на общината (съществуващи  и проектни елементи) 

е дадена в Таблица 3-1.  
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Таблица 3-1. Баланс на териториите 

Наименование на териториалния елемент 

Площ на 
съществуващи 

елементи 

Площ на 
проектни 
елементи 

в ха в % в ха в % 

I. ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Жилищни функции 1576.01 5.70 1688.32 6.10 

2. Обществено-обслужващи функции 24.04 0.09 24.04 0.09 

3. Производствени дейности 165.01 0.60 491.01 1.77 

4. Складови дейности 65.50 0.24 168.50 0.61 

5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. Озеленяване, паркове и градини 62.34 0.23 190.04 0.69 

7. Спорт и атракции 13.08 0.05 16.19 0.06 

8. Комунално обслужване и стопанство 3.06 0.01 3.06 0.01 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 21202.75 76.64 20523.96 74.18 

9.1. обработваеми земи - ниви 18577.50 67.15 18097.95 65.41 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 726.40 2.63 717.71 2.59 

9.3. необработваеми земи 322.94 1.17 321.65 1.16 

9.4. др. земи 1575.91 5.70 1386.65 5.01 

10. Горски територии, в т.ч.: 2362.83 8.54 2362.83 8.54 

10.1. гори 2215.70 8.01 2215.70 8.01 

10.2. др. горски  147.13 0.53 147.13 0.53 

11. Водни площи 2006.20 7.25 2006.20 7.25 

12. Транспорт и комуникации 139.90 0.51 146.57 0.53 

13. Техническа инфраструктура 45.98 0.17 45.98 0.17 

ОБЩА ПЛОЩ   27666.70 100.00 27666.70 100.00 

II. ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ  

А. Територии за природозащита 5002.11 18.08 5002.11 18.08 

Б. Защитени територии за опазване на КИН 0.8 0.00 0.8 0.00 

В. Територии с особена 
териториалноустройствена защита 0 0.00 0 0.00 

Г. Територии за възстановяване и рекултивация 28.89 0.10 38.02 0.14 

Д. Територии с активни и потенциални свлачища 
и срутища 0 0.00 0 0.00 

Е. Други нарушени територии 0 0.00 0 0.00 

Ж. ОБЩА ПЛОЩ по т. Г, Д, Е с отчитане на 
припокриването 28.89 0.10 38.02 0.14 

В границите на зони от мрежата Натура 2000 и в непосредствена близост са 

предвидени следните промени:  

 BG0002030 Комплекс Калимок за опазване на дивите птици  

В границите на 33 BG 0002030 Комплекс Калимок около 31,3 ha - прилежащи 

територии на с. Бръшлен, попадащи по границата на 33 са предвидени да преминат 

от категориите стопански дворове и селскостопанска земя в територии с допустима 
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смяна на предназначението – около 3,9 ha и в смесени многофункционални зони – 

27,5 ha.  

 BG0000377 Калимок – Бръшлен за опазване на природните местообитания и 

дивата флора и фауна  

Териториите прилежащи на с. Бръшлен, от северната страна на селото, 

предвидени да преминат от категориите стопански дворове и селскостопанска земя в 

смесени многофункционални зони са разположени на 90 m и повече от границата на 

зоната. На територията на зоната не се предвижда промяна на предназначението на 

земи.  

 BG0002062 Лудогорие за опазване на дивите птици  

В близост до 33 BG0002062 Лудогорие 0,16 ha селскостопански земи, 

разположени на границата на зоната, но извън нея, ще преминат в зони със жилищни 

функции. Зоните, предвидени да преминат към зони със жилищни функции, 

разположени на територията на 33 BG0000168 Лудогорие за опазване на природните 

местообитания и дивата флора и фауна са разположени източно от границата на 

BG0002062 Лудогорие за опазване на дивите птици, на 70 m и повече.  

 BG0000168 Лудогорие за опазване на природните местообитания и дивата 

флора и фауна  

Предвиден за озеленяване е парцел с площ от около 1,5 ha в границите на 

зоната. Около 0,1 ha Селскостопански земи, разположени в зоната ще преминат в 

зони със жилищни функции за разширяване на с. Черешово. Селскостопански земи, 

разположени извън зоната, но по границата ѝ ще преминат в зони със жилищни 

функции за разширяване на с. Кошарна и с. Черешово.  

 BG0000529 Мартен – Ряхово за опазване на природните местообитания и 

дивата флора и фауна  

Около 20 ha в непосредствена близост до границата на зоната ще преминат 

от селскостопанска земя в територии с допустима смяна на предназначението. Около 

0,1 ha oт полигона, определен за територии с допустима смяна на предназначението 

попада в границата на зоната.  

Предвижданията в зони от мрежата Натура 2000 са дадени в Текстово 

Приложение 1. Предвижданията в зони от мрежата Натура 2000, както и 

потенциалното им въздействие върху предмета и целите на опазване на зоните са 

разгледани по-подробно в следващите раздели от настоящия доклад.  
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4. ЗЗ BG0002062 ЛУДОГОРИЕ  

 

4.1 Описание на плана, самостоятелно или в комбинация с други 

планове и проекти, които биха могли да окажат значително 

въздействие върху Натура 2000 зоната  

4.1.1 Връзка на защитената зона с елементите на плана  

Около 1,3% от площта на ЗЗ BG0002062 Лудогорие е (1230,40 ha от общо 

91389,064 ha) попадат на територията на община Сливо поле.  

В частта от зоната, попадаща в границите на община Сливо поле 

преобладават широколистните листопадни гори - 701,1 ha, или около 57% от 

територията на зоната в общината. Обработваемите площи заемат около 445,5 ha, или 

около 36% от територията на зоната в общината. Около 5 % са заети с тревни 

съобщества. Земното покритие е дадено в Таблица 4-1.  

Всеки от изброените в таблицата типове земно покритие представлява  

потенциално местообитание за редица видове птици, обект на опазване в зоната. 

Потенциалните въздействия върху тези видове и техните местообитания са 

разгледани в Точка 4.3.2.  

Класовете земно покритие в зоната, попадащи на територията на общината 

представляват между 0,1 и 1,6% от общата площ на територията на съответния клас 

местообитание, включен в ЗЗ BG0002062 Лудогорие.  

Таблица 4-1. Земно покритие в зоната  

Класове Земно покритие Площ в 
зоната 
(ha)

1
 

Площ в 
зоната в 
границите 
на община 
СП (ha) 

% от площта 
в зоната, 
попадащ в 
границите на 
община СП 

Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на 
водоемите, мочурища 

0 2,9 - 

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

913,9  - - 

Храстови съобщества 913,9 7,0 0,8 

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

1827,8 1,9 0,1 

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни 
култури с периодично оставяне на угар), Друга орна 
земя,  

33814,0 445,5 1,3 

                                                      
 
1
 Изчислена на базата на % покритие, даден в Стандартния формуляр 
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Класове Земно покритие Площ в 
зоната 
(ha)

1
 

Площ в 
зоната в 
границите 
на община 
СП (ha) 

% от площта 
в зоната, 
попадащ в 
границите на 
община СП 

Изкуствени горски монокултури (например 
насаждения на тополи или екзотични дървета) (в 
община Сливо поле - иглолистни насаждения) 

5483,3 3,8 0,1 

Сухи тревни съобщества, степи 5483,3 65,8 1,2 

Широколистни листопадни гори 42952,9 701,1 1,6 

Общо Покритие 91389,1 1230,4 1,3 

 

Не се предвижда промяна на предназначението на земи на територията на 

зоната. Около 0,16 ha селскостопански земи, разположени на границата на 33 

BG0002062 Лудогорие, но извън нея, ще преминат в зони със жилищни функции.  

Зони, предвидени да преминат към зони със жилищни функции, разположени 

на територията на 33 BG0000168 Лудогорие за опазване на природните местообитания 

и дивата флора и фауна са разположени източно от границата на BG0002062 

Лудогорие за опазване на дивите птици, на 70 m и повече. Местоположението на 

предвижданията ОУПО спрямо границите на зоната е показано в Графично 

Приложение 2.  

4.1.2 Други проекти или планове, които биха могли да имат значително 

въздействие върху зоните на Натура 2000 в комбинация с предложения 

ОУП  

Според информацията, получена при консултации с РИОСВ следните проекти са 

предвидени за реализиране на територията на ЗЗ BG0002062 Лудогорие (Графично 

Приложение 3):  

 Горскостопански програми за ПИ 344025,  ПИ 344024 и ПИ 344023 в 

землището на с. Черешово, в местността Камбуровото, с обща площ 

0,75 ha, разположени на 3,4 km от предвижданията на ОУПО в близост 

до зоната;  

 Горскостопанска програма за ПИ № 344020, с. Черешово, в местността 

Камбуровото, в имот с площ 0,3 ha разположен на 3,3 km от 

предвижданията на ОУПО в близост до зоната; 

 Горскостопанска програма за ПИ 344007 в землището на с. Черешово, 

в местността Камбуровото в имот с площ 0,9 ha разположен на 3,4 km 

от предвижданията на ОУПО в близост до зоната; 
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 Горскостопанска програма за ПИ 286008, в землището на с. Черешово, 

в местността Дюлюмите. Площ на имота - 0,4 ha, разстояние до 

предвижданията на ОУПО -  1,4 km; 

 Горскостопанска програма за ПИ № 286004, с. Черешово, в местността 

Дюлюмите, Площ на имота - 0,3 ha, разстояние до предвижданията на 

ОУПО -  1,2 km; 

 Горскостопанска програма, в местността Голямата гора, в два съседни 

имота с обща площ 0,8 ha. Разстояние до предвижданията на ОУПО -  

5,7 km; 

 Горскостопанска програма, в местността Голямата гора. Площ на 

имота – 0,28 ha, разстояние до предвижданията на ОУПО -  5,9 km; 

 Горскостопанска програма, в местността Голямата гора, в два съседни 

имота с обща площ 0,7 ha. Разстояние до предвижданията на ОУПО -  

5,7 km; 

 Горскостопанска програма, в местността Голямата гора. Площ на 

имота – 0,7 ha, разстояние до предвижданията на ОУПО -  5,8 km; 

 Горскостопанска програма за имот с №043019, с. Кошарна, в 

местността Голямата гора. Площ на имота – 0,7 ha, разстояние до 

предвижданията на ОУПО -  6 km; 

 

Информацията относно инвестиционни предложения в Натура е 

предоставена от РИОСВ. Предоставената Справка по заявление за предоставяне на 

информация съдържа информация за инвестиционни предложения/планове/програми 

на територията на зоната, съгласувани по реда на Глава шеста от Закона за опазване 

на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие за периода 2012-2015 г.  

4.2 Описание на зоната, местообитанията, видовете, предмет на 

опазване на национално и международно ниво 

4.2.1 Общо описание  

Зоната се намира в Североизточна България и съответства на географската 

област Лудогорие, но включва територии и от Западна Добруджа. Територията ѝ 

попада в рамките на 14 общини от областите Русе, Силистра и Разград. Площта на 

зоната е 91389,064 ha. На територията на община Сливо поле попадат 1230,40 ha от 

зоната, или около 1,3% от нея. Релефът е равнинно-хълмист с характерни форми - 

каньоновидни суходолия, льосовидни блюдца, карови полета. Половината от общата 

площ на зоната е заета от широколистни гори, а другата половина са обработваеми 

площи пасища. Горите са предимно смесени от сребролистна липа /Tilia tomentosa/ с 

обикновен габър /Carpinus betulus/ или цер /Quercus cerris/, на места и с горун /Q. 
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dalechampii/ и полски клен /Acer campestre/. Преобладават горите с издънков произход. 

Има и големи площи изкуствени насаждения от акация /Robinia pseudoacacia/. 

Тревните съобщества са ксеротермни главно от белизма /Dichantium ischaemum/, 

луковична ливадина /Poa bulbosa, Poa concinna/, черна садина /Chrysopogon gryllus/ и 

ефемери, както и мезоксеротермни - около селищата.  

В Лудогорието са установени 115 вида гнездящи птици, от които 22 са 

включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 51 са от 

европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като 

световно застрашени в категория SPEC1 са включени 2 вида (царски орел /Aquila 

heliaca/ и ливаден дърдавец /Crex crex/), а като застрашени в Европа съответно в 

категория SPEC2 - 18 вида, в SPEC3 - 32 вида. Мястото осигурява подходящи 

местообитания за 31 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното 

разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 29 са вписани в 

приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Лудогорието е едно от най-важните места в 

България от значение за Европейския съюз за опазването на 9 гнездящи тук видове – 

малък креслив орел /Aquila pomarina/, черна каня /Milvus migrans/, белоопашат 

мишелов /Buteo rufinus/, червен ангъч /Tadorna ferruginea/, горска чучулига /Lullula 

arborea/, градинска овесарка /Emberiza hortulana/, козодой /Caprimulgus europaeus/, 

синявица /Coracias garrulus/ и черночела сврачка /Lanius minor/. Повечето от тези 

видове предпочитат екотона между гората и откритите пространства, както и мозаечни 

местообитания. Много други грабливи птици гнездят в Лудогрието в значителни 

количества, като използват горите и скалните венци по суходолията за гнездене, а 

откритите пространства наоколо – за намиране на храна.  

Лудогорието е заобиколено от земеделски земи и е частично изолирано от 

други територии с горски местообитания, с изключение на ОВМ “Хърсовска река”, 

разположено в близост до източната му граница. Поради наличие на селища по 

границите на зоната достъпът до определени части от нея е силно улеснен. 

Местообитанията са чувствителни към човешките дейности, включително и тези 

причиняващи безпокойство на птиците, особено на тези гнездящи по скалите – скално 

катерене, делта- и парапланеризъм, иманярство, както и туризъм през гнездовия 

период. Ловът и бракониерството също водят до безпокойство на птиците. Ползването 

в горите, включително голите сечи, както и горските пожари (умишлени пожари) 

влошават качеството на горските местообитания и безпокоят птиците по време на 

гнездовия период. Интензивното земеделие, включващо употребата на изкуствени 

торове, пестициди, инсектициди и дори отрови има директно отрицателно въздействие 

върху птиците и тяхната хранителна база. Упадъкът на животновъдството, 

охрастяването, облесяването и разораването на пасищата води до загуба на ценни 

тревни местообитания за птиците. Сухите пасища са силно уязвими от пожари, както 

естествени, така и причинени от човека.  
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В община Сливо поле 33 BG0002062 Лудогорие за опазване на дивите птици 

попада в землищата на с. Черешово и с. Кошарна. В границите на община Сливо поле 

са разположени около 1230,40 ha от територията на зоната. Обект на опазване в 

зоната са 42 вида птици.  

Цели на опазване:  

  Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в защитената зона.  

  Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в защитената зона, 

включително и видовия състав, характерни видове и условия на средата.  

  Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видове, предмет на опазване в защитената зона.  

Списък на видовете, обект на опазване в зоната и приблизителната им 

численост в зоната през различните периоди на годината (по данни от Стандартния 

формуляр) са дадени в Таблица 4-2.  

Таблица 4-2. Птици от Приложение I на Директива 79/409/EEC (данни от стандартния 
формуляр на зоната) 2 

 
КОД 

ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Миграционна 
Популация 

Оценка 
ИМЕ (на латински) Размн. Зимув

. 
Пре
мин. 

Попу
л. 

Опаз
в. 

Изол
ир. 

Цял.
Оц. A404 Aquila heliaca 1p    B B C B 

Kръстат (царски) орел 
A022 Ixobrychus minutus  5p/2-9p  P C B C C 

Mалък воден бик 

A403 Buteo rufinus 10p    C A C A 
Белоопашат мишелов 

A215 Bubo bubo 6p    C A C A 
Бухал 

A031 Ciconia ciconia  29p  P C A C B 
Бял щъркел 

A246 Lullula arborea 730p/50 

0-960p 

   C A C B 
Горска чучулига 

A379 Emberiza hortulana  1690p  P B A C A 
Градинска овесарка 

A224 Caprimulgus europaeus  195p/10 
0-300p 

 C C A C A 
Козодой 

A402 Accipiter brevipes  1p   C A C B 
Късопръст ястреб 

A084 Circus pygargus  2p  P C A C C 
Ливаден блатар 

A122 Crex crex  1p/0-2p  P D    

                                                      
 
2
 Съкращенията са дадени в Точка 2. 
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КОД 

ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Миграционна 
Популация 

Оценка 
ИМЕ (на латински) Размн. Зимув

. 
Пре
мин. 

Попу
л. 

Опаз
в. 

Изол
ир. 

Цял.
Оц. Ливаден дърдавец 

A511 Falco cherrug    1-2 B B B B 
Ловен сокол 

A089 Aquila pomarina  6p  P C A C A 
Малък креслив орел 

A092 Hieraaetus pennatus  3p   B A C B 
Малък орел 

A080 Circaetus gallicus  6p/5-8p  P C A C C 
Орел змияр 

A072 Pernis apivorus  10p/4- 
15p 

 P C A C B 
Осояд 

A255 Anthus campestris  54p/30- 

78p 

 P B A C B 
Полска бъбрица 

A442 Ficedula semitorquata  27p/15- 
40p 

 P C A C C 
Полубеловрата 
мухоловка 

A397 Tadorna ferruginea  13p  P B A C A 
Ръждив aнгъч 

A029 Ardea purpurea    P C B C C 
Ръждива чапла 

A234 Picus canus 25p/20- 
30p 

   C A C B 
Сив кълвач 

A231 Coracias garrulus  64p/33- 

86p 

 P B A C A 
Синявица 

A429 Dendrocopos syriacus 212p/14 
0-285p 

   C A C A 
Сирийски пъстър кълвач 

A238 Dendrocopos medius 160p/10 
0-220p 

   C A C B 
Среден пъстър кълвач 

A338 Lanius collurio  2450p  P C A C B 
Червеногърба сврачка 

A236 Dryocopus martius 30p/20- 

40p 

   C B C C 
Черен кълвач 

A030 Ciconia nigra  6p  P C A C B 

Черен щъркел 
A073 Milvus migrans  3p  P B A C A 

Черна каня 
A339 Lanius minor  151p/10 

0-201p 

 P B A C A 
Черночела сврачка 

A307 Sylvia nisoria  17p/10- 

25p 

 P C B C A 
Ястребогушо коприварче 

 

Таблица 4-3. Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в 
Приложение I на Директива 79/409/EEC (според стандартния формуляр на зоната).  

 
КОД 

ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Миграционна 
Популация 

Оценка 

ИМЕ (на латински) Размн. Зиму
в. 

Прем
ин. 

Попу
л. 

Опаз
в. 

Изол
ир. 

Цял.
Оц. A085 Accipiter gentilis 12p    B A C C 
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КОД 

ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Миграционна 
Популация 

Оценка 
ИМЕ (на латински) Размн. Зиму

в. 
Прем
ин. 

Попу
л. 

Опаз
в. 

Изол
ир. 

Цял.
Оц. Голям ястреб 

A053 Anas platyrhynchos 12p/3- 
22p 

  P D    

Зеленоглава патица 
A123 Gallinula chloropus 19p   P C A B C 

Зеленоножка 
A118 Rallus aquaticus 5p   P D    

Крещалец 
A168 Actitis hypoleucos  1p  P D    

Късокрил кюкавец 
A004 Tachybaptus ruficollis  3p/1-5p   D    

Малък гмурец 
A086 Accipiter nisus 13p    C A C C 

Малък ястреб 
A087 Buteo buteo 26p/19- 

32p 

  P C A C C 
Обикновен мишелов 

A230 Merops apiaster  700p  P C A C A 
Обикновен пчелояд 

A142 Vanellus vanellus  4p/1-7p  P D    

Обикновена калугерица 
A099 Falco subbuteo  6p  P B A C C 

Орко 
A008 Podiceps nigricollis  1p  P D    

Черноврат гмурец 
A096 Falco tinnunculus 24p/16- 

32p  

   C A C C 
Черношипа ветрушка 

 

4.2.2 Данни за разпространението на видове птици, предмет на опазване в 

зоната  

По данни на МОСВ (проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I") на територията на зоната, 

попадаща в границите на община Сливо поле се срещат следните видове птици, 

предмет на опазване: полска бъбрица (Anthus campestris), малък креслив орел (Aquila 

pomarina), бухал (Bubo bubo), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), козодой 

(Caprimulgus europaeus), бял щъркел (Ciconia ciconia), черен щъркел (Ciconia nigra), 

синявица (Coracias garrulus), ливаден дърдавец (Crex crex), среден пъстър кълвач 

(Dendrocopos medius), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), черен кълвач 

(Dryocopus martius), градинска овесарка (Emberiza hortulana), Mалък воден бик 

(Ixobrychus minutus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius 

minor), осояд (Pernis apivorus), сив кълвач (Picus canus) и ръждив aнгъч (Tadorna 

ferruginea).  

Според данните от проекта единадесет от видовете, предмет на опазване не 

се срещат в разглежданата част на зоната – това са късопръст ястреб (Accipiter 

brevipes), кръстат орел (Aquila heliaca), ръждива чапла (Ardea purpurea), орел змияр 

(Circaetus gallicus), ливаден блатар (Circus pygargus), ловен сокол (Falco cherrug), 
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лолубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), малък орел (Hieraaetus pennatus), 

горска чучулига (Lullula arborea), черна каня (Milvus migrans) и ястребогушо коприварче 

(Sylvia nisoria). Въпреки това, следвайки принципа на предпазливостта, възприет при 

създаването, управлението и оценката на потенциалните въздействия върху мрежата 

Натура 2000, наличието на тези видове в разглежданите територии не може да бъде 

изключено. Поради това оценката на потенциалните въздействия върху видовете, 

обект на опазване в зоната, ще бъде извършена за всички видове, които биха могли 

потенциално да се срещнат в засегнатите местообитания, на базата на информацията 

за наличните местообитания и привързаността на видовете към тях.  

4.3 Оценка на въздействията  

4.3.1 Идентификация на въздействията  

При изграждането на предвидените нови промени на предназначението на 

селскостопанските територии, инфраструктурни обекти, паркове и др., които са 

разположени в непосредствена близост до зоната са възможни следните 

въздействия върху видовете предмет на опазване в зоната и техните 

местообитания:  

 Трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване  

поради навлизане на чужди, рудерални/синантропни и инвазивни видове;  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство на животински 

видове, вкл. и прогонване от местообитанията им, поради засилено 

антропогенно и техногенно натоварване;  

 Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на 

популациите на видовете, предмет на опазване (растения и животни), поради 

пряко унищожаване на екземпляри;  

След края на изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на новите жилищни територии може да се очаква различно по 

продължителност и интензивност безпокойство поради засилено антропогенно и 

техногенно натоварване.  
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Таблица 4-4. Потенциални отрицателни въздействия по време на строителството и експлоатацията на предвижданията по ОУПО и рецептори, 
които биха могли да бъдат засегнати 

Етап/ 
Въздействие 

Рецептор 

Строителство 

Трансформация на местообитания 

на видове птици, предмет на 

опазване поради навлизане на 

чужди, рудерални/синантропни и 

инвазивни видове;  

В открити местообитания/ обработваеми земи:  

Пряко унищожаване на екземпляри: 

Полска бъбрица (Anthus campestris), обикновен мишелов (Buteo rufinus),  козодой 

(Caprimulgus europaeus), ливаден блатар (Circus pygargus), ръждив aнгъч (Tadorna 

ferruginea), ливаден дърдавец (Crex crex). 

Трансформация на хранително местообитание:  

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък креслив орел (Aquila pomarina), бял щъркел 

(Ciconia ciconia), орел змияр (Circaetus gallicus), синявица (Coracias garrulus), горска чучулига 

(Lullula arborea), черночела сврачка (Lanius minor), осояд (Pernis apivorus), ястребогушо 

коприварче (Sylvia nisoria), кръстат орел (Aquila heliaca), бухал (Bubo bubo), малък орел 

(Hieraaetus pennatus), черен щъркел (Ciconia nigra), полска бъбрица (Anthus campestris), 

обикновен мишелов (Buteo rufinus), козодой (Caprimulgus europaeus), ливаден блатар (Circus 

pygargus), ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), ливаден дърдавец (Crex crex). 

Трансформация на гнездово местообитание:  

Полска бъбрица (Anthus campestris), обикновен мишелов (Buteo rufinus), козодой 

(Caprimulgus europaeus), иваден блатар (Circus pygargus), ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), 

ливаден дърдавец (Crex crex). 

Различно по продължителност и 

интензивност безпокойство на 

животински видове, вкл. и 

прогонване от местообитанията им, 

поради засилено антропогенно и 

техногенно натоварване;  
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Етап/ 
Въздействие 

Рецептор 

Промени във видовия състав на 

съобществата, числеността и 

структурата на популациите на 

видовете, предмет на опазване, 

поради пряко унищожаване на 

екземпляри; 

Безпокойство:  

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък креслив орел (Aquila pomarina), бял щъркел 

(Ciconia ciconia), орел змияр (Circaetus gallicus), синявица (Coracias garrulus), горска чучулига 

(Lullula arborea), черночека сврачка (Lanius minor), осояд (Pernis apivorus), ястребогушо 

коприварче (Sylvia nisoria), кръстат орел (Aquila heliaca), бухал (Bubo bubo), малък орел 

(Hieraaetus pennatus), черен щъркел (Ciconia nigra), полска бъбрица (Anthus campestris), 

обикновен мишелов (Buteo rufinus), козодой (Caprimulgus europaeus), ливаден блатар (Circus 

pygargus), ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), ливаден дърдавец (Crex crex), червеногърба 

сврачка (Lanius collurio). 

В горски местообитания:  

Пряко унищожаване на екземпляри: 

 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък креслив орел (Aquila pomarina), синявица 

(Coracias garrulus), обикновен мишелов (Buteo rufinus), козодой (Caprimulgus europaeus), 

сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), ловен сокол (Falco cherrug), горска чучулига 

(Lullula arborea), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus), сив кълвач (Picus canus), 

ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), кръстат орел 

(Aquila heliaca), бухал (Bubo bubo), ливаден дърдавец (Crex crex), среден пъстър кълвач 

(Dendrocopos medius), черен кълвач (Dryocopus martius), полубеловрата мухоловка (Ficedula 

semitorquata), малък орел (Hieraaetus pennatus), черен щъркел (Ciconia nigra).  

Трансформация на местообитание: 

 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък креслив орел (Aquila pomarina), синявица 

(Coracias garrulus), обикновен мишелов (Buteo rufinus), козодой (Caprimulgus europaeus), 
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Етап/ 
Въздействие 

Рецептор 

сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), ловен сокол (Falco cherrug), горска чучулига 

(Lullula arborea), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus), сив кълвач (Picus canus), 

ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), кръстат орел 

(Aquila heliaca), бухал (Bubo bubo), ливаден дърдавец (Crex crex), среден пъстър кълвач 

(Dendrocopos medius), черен кълвач (Dryocopus martius), полубеловрата мухоловка (Ficedula 

semitorquata), малък орел (Hieraaetus pennatus), черен щъркел (Ciconia nigra).  

Безпокойство:  

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък креслив орел (Aquila pomarina), синявица 

(Coracias garrulus), обикновен мишелов (Buteo rufinus), козодой (Caprimulgus europaeus), 

сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), ловен сокол (Falco cherrug), горска чучулига 

(Lullula arborea), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus), сив кълвач (Picus canus), 

ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), кръстат орел 

(Aquila heliaca), бухал (Bubo bubo), ливаден дърдавец (Crex crex), среден пъстър кълвач 

(Dendrocopos medius), черен кълвач (Dryocopus martius), полубеловрата мухоловка (Ficedula 

semitorquata), малък орел (Hieraaetus pennatus), черен щъркел (Ciconia nigra).  

 

Не се очаква въздействие върху следните видове водолюбиви птици, предмет на опазване в 

зоната, тъй като в близост до предвидените промени няма потенциални местообитания за 

тях: ръждива чапла (Ardea purpurea), градинска овесарка (Emberiza hortulana), малък воден 

бик (Ixobrychus minutus). 

Експлоатация 

Различно по продължителност и 
интензивност безпокойство на 

В открити местообитания/ обработваеми земи:  
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Етап/ 
Въздействие 

Рецептор 

животински видове, вкл. и 
прогонване от местообитанията им, 
поради засилено антропогенно и 
техногенно натоварване; 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък креслив орел (Aquila pomarina), бял щъркел 

(Ciconia ciconia), орел змияр (Circaetus gallicus), синявица (Coracias garrulus), горска чучулига 

(Lullula arborea), черночека сврачка (Lanius minor), осояд (Pernis apivorus), ястребогушо 

коприварче (Sylvia nisoria), кръстат орел (Aquila heliaca), бухал (Bubo bubo), малък орел 

(Hieraaetus pennatus), черен щъркел (Ciconia nigra), Anthus campestris, обикновен мишелов 

(Buteo rufinus),  козодой (Caprimulgus europaeus), ливаден блатар (Circus pygargus), ръждив 

aнгъч (Tadorna ferruginea), ливаден дърдавец (Crex crex), червеногърба сврачка (Lanius 

collurio). 

В горски местообитания:  

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък креслив орел (Aquila pomarina), синявица 

(Coracias garrulus), обикновен мишелов (Buteo rufinus), козодой (Caprimulgus europaeus), 

сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), ловен сокол (Falco cherrug), горска чучулига 

(Lullula arborea), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus), сив кълвач (Picus canus), 

ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), кръстат орел 

(Aquila heliaca), бухал (Bubo bubo), ливаден дърдавец (Crex crex), среден пъстър кълвач 

(Dendrocopos medius), черен кълвач (Dryocopus martius), полубеловрата мухоловка (Ficedula 

semitorquata), малък орел (Hieraaetus pennatus), черен щъркел (Ciconia nigra).  

Не се очаква въздействие върху следните видове водолюбиви птици, предмет на опазване в 

зоната, тъй като в близост до предвидените промени няма потенциални местообитания за 

тях: ръждива чапла (Ardea purpurea), градинска овесарка (Emberiza hortulana), малък воден 

бик (Ixobrychus minutus). 
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4.3.2 Оценка на въздействието върху видовете, обект на опазване в ЗЗ 

BG0002062 Лудогорие 

4.3.2.1 Въздействия по време на строителството 

Трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване 

поради навлизане на чужди, рудерални/синантропни и инвазивни видове 

В ОУПО не се предвижда промяна на предназначение на земите в границите 

на зоната. Трансформация на селскостопанските земи по границата на зоната и 

последващите дейности в тях биха могли да благоприятстват пренасянето и 

развитието на чужди, рудерални/синантропни и инвазивни видове, които, ако се 

развият в засегнатите територии по границата на зоната да навлязат и в нея.  

Откритите местообитания потенциално служат като хранително 

местообитание за много видове птици, обект на опазване, включително и хищни птици. 

Видовете птици, обект на опазване в зоната, които биха могли да бъдат потенциално 

засегнати в тези местообитания са: късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък 

креслив орел (Aquila pomarina), бял щъркел (Ciconia ciconia), орел змияр (Circaetus 

gallicus), синявица (Coracias garrulus), горска чучулига (Lullula arborea), черночела 

сврачка (Lanius minor), осояд (Pernis apivorus), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), 

кръстат орел (Aquila heliaca), бухал (Bubo bubo), малък орел (Hieraaetus pennatus), 

черен щъркел (Ciconia nigra), полска бъбрица (Anthus campestris), обикновен мишелов 

(Buteo rufinus), козодой (Caprimulgus europaeus), ливаден блатар (Circus pygargus), 

ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), ливаден дърдавец (Crex crex) 

Видове, обект на опазване, които потенциално биха могли да гнездят в 

откритите местообитания в зоната са: полска бъбрица (Anthus campestris), обикновен 

мишелов (Buteo rufinus), козодой (Caprimulgus europaeus), ливаден блатар (Circus 

pygargus), ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), ливаден дърдавец (Crex crex). 

Горските местообитания са потенциално местообитание за следните видове 

птици, обект на опазване в зоната: късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък креслив 

орел (Aquila pomarina), синявица (Coracias garrulus), обикновен мишелов (Buteo rufinus), 

козодой (Caprimulgus europaeus), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), ловен 

сокол (Falco cherrug), горска чучулига (Lullula arborea), черна каня (Milvus migrans), 

осояд (Pernis apivorus), сив кълвач (Picus canus), ястребогушо коприварче (Sylvia 

nisoria), ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), кръстат орел (Aquila heliaca), бухал (Bubo 

bubo), ливаден дърдавец (Crex crex), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), 

черен кълвач (Dryocopus martius), полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), 

малък орел (Hieraaetus pennatus), черен щъркел (Ciconia nigra).  

В 100 m буфер около предвиждането на ОУПО (на границата на зоната),  в 

зоната има 0,3 ha горско местообитание, 0,0007% от широколистната гора в зоната и 

1,7 ha открито местообитание, 0,03% от тези местообитания в зоната). 
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 Преобладаващата гранична площ е заета с обработваема земя. Тя подлежи 

на периодична обработка и разпространението на чужди, рудерални/синантропни и 

инвазивни видове се контролира от ползвателите на земята. Площта на парцела 

предвиден за промяна в начина на трайно ползване е незначителна в сравнение с 

площта на зоната и попада в периферен участък. Тъй като растителността в зоната 

няма да бъде премахвана, това ще редуцира потенциала за разпространение на 

внесени видове. Поради това големината на въздействие се оценява като много ниска. 

Чувствителността на птиците по отношение на това въздействие е висока по време на 

размножителния период и ниска в останалата част на годината. Значимостта на 

въздействието е оценена като умерена през размножителния период и слаба през 

останалата част от годината (Таблица 4-5).  

Не се очаква да бъдат засегнати значими местообитания за водолюбивите 

птици, обект на опазване в зоната. В резултат на това не се очаква трансформация на 

местообитание за следните видове: ръждива чапла (Ardea purpurea), градинска 

овесарка (Emberiza hortulana), малък воден бик (Ixobrychus minutus).  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху птиците, 

обект на опазване в зоната от трансформация на местообитание в резултат на 

реализирането на ОУПО.  

Таблица 4-5. Оценка на въздействието от трансформация на местообитания върху 
видовете птици, обект на опазване в ЗЗ Лудогорие по време на строителството  

Въздействие  Големина  
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието  

Трансформация 
на открити 
местообитания  

По време на 
размножителния 
период  

1-много 
ниска  

D-висока D1 

Извън 
размножителния 
период  

1-много 
ниска  В-ниска B1 

Трансформация 
на горски 
местообитания  

По време на 
размножителния 
период  

1-много 
ниска  D-висока D1 

Извън 
размножителния 
период  

1-много 
ниска  В-ниска  B1 

 

Различно по продължителност и интензивност безпокойство на животински видове, 

вкл. и прогонване от местообитанията им, поради засилено антропогенно и техногенно 

натоварване  

По време на реализиране на строителни дейности в участъка в 

непосредствена близост до зоната потенциално безпокойството на птици, обект на 

опазване ще е резултат от присъствие и работата на строителното оборудване и хора. 
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Безпокойството е директно въздействие и може да доведе до преместването на някои 

видове в съседни участъци, където няма да бъдат обезпокоявани.  

В откритите местообитания безпокойството може да засегне следните видове 

(ползващи откритите местообитания като гнездови и/или хранителни местообитания): 

късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък креслив орел (Aquila pomarina), бял щъркел 

(Ciconia ciconia), орел змияр (Circaetus gallicus), синявица (Coracias garrulus), горска 

чучулига (Lullula arborea), черночека сврачка (Lanius minor), осояд (Pernis apivorus), 

ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), кръстат орел (Aquila heliaca), бухал (Bubo 

bubo), малък орел (Hieraaetus pennatus), черен щъркел (Ciconia nigra), Anthus 

campestris, обикновен мишелов (Buteo rufinus), козодой (Caprimulgus europaeus), 

ливаден блатар (Circus pygargus), ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), ливаден 

дърдавец (Crex crex), червеногърба сврачка (Lanius collurio). 

В горски местообитания безпокойството може да засегне следните видове: 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък креслив орел (Aquila pomarina), синявица 

(Coracias garrulus), обикновен мишелов (Buteo rufinus), козодой (Caprimulgus 

europaeus), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), ловен сокол (Falco cherrug), 

горска чучулига (Lullula arborea), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus), 

сив кълвач (Picus canus), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), ръждив aнгъч 

(Tadorna ferruginea), кръстат орел (Aquila heliaca), бухал (Bubo bubo), ливаден 

дърдавец (Crex crex), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), черен кълвач 

(Dryocopus martius), полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), малък орел 

(Hieraaetus pennatus), черен щъркел (Ciconia nigra).  

Съгласно прилаганата скала за оценка на въздействията всички видове 

птици, обект на опазване в зоната са с висока чувствителност по отношение на 

безпокойството по време на размножителния период и с ниска чувствителност през 

останалата част от годината. Големината на безпокойството е оценена като много 

ниска поради пренебрежимо малката част от зоната, която би могла да бъде засегната 

(в 100 m буфер около предвиждането на ОУПО (на границата на зоната),  в зоната има 

0,3 ha горско местообитание, 0,0007% от широколистната гора в зоната и 1,7 ha тревно 

местообитание, 0,03% от тревните местообитания в зоната).  

Значимостта на въздействието е оценена като умерена през размножителния 

период и като слаба през останалата част от годината. Не се очаква безпокойството да 

окаже значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете птици, обект на 

опазване в зоната.  

Не се очаква въздействие върху следните видове водолюбиви птици, предмет 

на опазване в зоната, тъй като в близост до предвидените промени няма потенциални 

местообитания за тях: ръждива чапла (Ardea purpurea), градинска овесарка (Emberiza 

hortulana), малък воден бик (Ixobrychus minutus). 

Таблица 4-6. Оценка на въздействието от безпокойство върху видовете 

птици, обект на опазване в ЗЗ Лудогорие по време на строителството 
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Въздействие  Големина  
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието  

Безпокойство  

По време на 
размножителния 
период  

1 –много ниска  D-висока D1  

Извън 
размножителния 
период  

1 –много ниска  В-ниска  В1  

 

Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на 

популациите на видовете, предмет на опазване  

Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на 

популациите на видовете, предмет на опазване, могат да се очакват поради пряко 

унищожаване на екземпляри. Изменение в характеристиките на местообитанията, 

които да доведат до такива промени не се очакват.  

По време на гнездовия период загуба на индивиди може да настъпи в 

резултат на попадане на гнездобегълци на наземногнездящи видове, предмет на 

опазване (полска бъбрица (Anthus campestris), обикновен мишелов (Buteo rufinus),  

козодой (Caprimulgus europaeus), ливаден блатар (Circus pygargus), ръждив aнгъч 

(Tadorna ferruginea), ливаден дърдавец (Crex crex)) в райони със строителни дейности, 

където те да бъдат наранени/убити. Въздействието може да настъпи и в резултат на 

изоставяне на люпила и малки от родителите им в резултат на прогонване от 

гнездовата територия поради силно безпокойство. Това може да засегне видовете 

късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък креслив орел (Aquila pomarina), синявица 

(Coracias garrulus), обикновен мишелов (Buteo rufinus), козодой (Caprimulgus 

europaeus), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), ловен сокол (Falco cherrug), 

горска чучулига (Lullula arborea), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus), 

сив кълвач (Picus canus), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), ръждив aнгъч 

(Tadorna ferruginea), кръстат орел (Aquila heliaca), бухал (Bubo bubo), ливаден 

дърдавец (Crex crex), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), черен кълвач 

(Dryocopus martius), полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), малък орел 

(Hieraaetus pennatus), черен щъркел (Ciconia nigra) в горски местообитания и видовете 

полска бъбрица (Anthus campestris), обикновен мишелов (Buteo rufinus), козодой 

(Caprimulgus europaeus), ливаден блатар (Circus pygargus), ръждив aнгъч (Tadorna 

ferruginea), ливаден дърдавец (Crex crex) в открити.  

Поради пренебрежимо малката територия, която ще бъде засегната и 

малката вероятност от настъпване, големината на въздействието е оценена като много 

ниска. По време на размножителния период (края на месец март – средата на месец 

юли) чувствителността на птиците, обект на опазване по отношение на загубата на 

индивиди е оценена като висока както в открити, така и в горски местообитания. По 

време на размножителния период очакваната значимост на въздействието е умерена. 
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Извън размножителния период загуба на индивиди е много малко вероятна. Поради 

това големината на въздействието е оценена като много ниска. Чувствителността на 

възрастните индивиди по отношение на това въздействие е много ниска. Значимостта 

на въздействието е оценена като слаба. Тъй като загубата на индивиди е с умерена до 

ниска значимост не се очакват промени във видовия състав на съобществата, 

числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване. 

Не се очаква въздействие върху следните видове водолюбиви птици, предмет 

на опазване в зоната, тъй като в близост до предвидените промени няма потенциални 

местообитания за тях: ръждива чапла (Ardea purpurea), градинска овесарка (Emberiza 

hortulana), малък воден бик (Ixobrychus minutus).  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете 

птици, обект на опазване в зоната.  

Таблица 4-7. Оценка на въздействието от загуба на индивиди от видовете птици, обект 
на опазване в ЗЗ BG0002062 Лудогорие по време на строителството  

Въздействие  Големина  
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието  

Загуба на индивиди по време 
на размножителния период 

1-много ниска D-висока D1 

Загуба на индивиди извън 
размножителния период 

1-много ниска A-много ниска A1 

4.3.2.2 Въздействие по време на експлоатация  

Различно по продължителност и интензивност безпокойство на животински видове, 

вкл. и прогонване от местообитанията им, поради засилено антропогенно и техногенно 

натоварване  

В резултат от присъствието на хора и техника в близост до зоната може да се 

очаква безпокойство върху видовете, предмет на опазване в зоната.  

В откритите местообитания безпокойството може да засегне следните видове 

(ползващи откритите местообитания като гнездови и/или хранителни местообитания): 

късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък креслив орел (Aquila pomarina), бял щъркел 

(Ciconia ciconia), орел змияр (Circaetus gallicus), синявица (Coracias garrulus), горска 

чучулига (Lullula arborea), черночека сврачка (Lanius minor), осояд (Pernis apivorus), 

ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), кръстат орел (Aquila heliaca), бухал (Bubo 

bubo), малък орел (Hieraaetus pennatus), черен щъркел (Ciconia nigra), полска бъбрица 

(Anthus campestris), обикновен мишелов (Buteo rufinus), козодой (Caprimulgus 

europaeus), ливаден блатар (Circus pygargus), ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), 

ливаден дърдавец (Crex crex), червеногърба сврачка (Lanius collurio); 

В горски местообитания безпокойството може да засегне следните видове: 

късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък креслив орел (Aquila pomarina), синявица 
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(Coracias garrulus), обикновен мишелов (Buteo rufinus), козодой (Caprimulgus 

europaeus), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), ловен сокол (Falco cherrug), 

горска чучулига (Lullula arborea), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus), 

сив кълвач (Picus canus), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), ръждив aнгъч 

(Tadorna ferruginea), кръстат орел (Aquila heliaca), бухал (Bubo bubo), ливаден 

дърдавец (Crex crex), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), черен кълвач 

(Dryocopus martius), полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), малък орел 

(Hieraaetus pennatus), черен щъркел (Ciconia nigra).  

Не се очаква въздействие върху следните видове водолюбиви птици, предмет 

на опазване в зоната, тъй като в близост до предвидените промени няма потенциални 

местообитания за тях: ръждива чапла (Ardea purpurea), градинска овесарка (Emberiza 

hortulana), малък воден бик (Ixobrychus minutus). 

Големината на това въздействие е оценена като много ниска поради 

краткотрайния и локален характер. Чувствителността на птиците е високата по време 

на размножителния период и ниска през останалата част от годината. Значимостта на 

въздействието е оценена като умерена по време на размножителния период и като 

слаба през останалата част от годината. Не се очаква значителна степен на 

отрицателно въздействие върху птиците, обект на опазване в зоната.  

4.4 Кумулативно въздействие  

Проектите, планирани за изграждане на територията на ЗЗ BG0002062 

Лудогорие са дадени в Точка 4.1. В зоната са планирани 12 горскостопански програми. 

Имотите, в които ще се реализират са на сравнително голямо разстояние (Точка 4.1), 

като най-близкия имот е на 1,2 km от предвижданията на ОУПО. Общата площ на 

имотите, обект на 12-те програми е около 5,1 ha, равняваща се на около 1% от 

широколистните листопадни гори в зоната (по данни от стандартния формуляр).  

В резултат на реализирането на предвижданията на ОУПО биха могли да се 

очакват трансформация на местообитания, безпокойство на птици и загуба на 

индивиди. Не се очаква тези въздействия да имат значителна степен на отрицателно 

въздействие върху видовете птици, предмет на опазване в зоната и техните 

местообитания. И трите въздействия биха могли да кумулират с въздействия от 

другите ИП в зоната.  

Тъй като, след прилагане на предвидените смекчаващи мерки, 

трансформация на местообитания не се очаква, не може да има и кумулативен ефект.  

Поради голямото разстояние между имотите, обект на горскостопански 

програми и предвижданията на ОУПО не се очаква кумулативен ефект в резултат на 

безпокойство от едновременното реализиране на тези проекти с предвижданията на 

ОУПО.  
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Очакваната загуба на индивиди, резултат от реализацията на 

предвижданията на ОУПО е със слаба значимост. Не се очаква значителна загуба на 

индивиди в резултат на кумулативно въздействие от реализирането на 

предвижданията по ОУПО и горскостопанските програми в зоната.  

Може да се направи заключение, че не се очаква значителна степен на 

кумулативно въздействие в резултат на реализирането на предвижданията по ОУПО и 

горскостопанските програми, описани в Точка 4.1.  

4.5 Въздействие върху целостта на зоната 

Оценката на потенциалните въздействия върху видовете, обект на опазване в 

ЗЗ BG0002062 Лудогорие показва, че не се очаква значителна степен на отрицателно 

въздействие върху птиците, обект на опазване в зоната както по време на 

строителството, така и по време на експлоатацията на предвижданията на ОУПО. 

Очакват се въздействия със слаба и умерена значимост. Целостта на зоната по време 

на реализиране на предвижданията на ОУП няма да бъде засегната.  

Имайки предвид липсата на значителна степен на отрицателно въздействие 

върху видовете, обект на опазване в зоната и техните местообитания, както и върху 

целостта на зоната, не се очаква въздействие върху кохерентността на мрежата 

Натура 2000.  

4.6 Смекчаващи мерки и оценка на ефективността им  

Оценката на потенциалните въздействия върху видовете птици обект на 

опазване в зоната и техните местообитания показа, че не се очаква значителна степен 

на отрицателно въздействие върху видовете птици, предмет на опазване 33 Лудогорие 

и техните местообитания. Очакват се въздействия със слаба и умерена значимост. 

Въпреки това, за редуциране значимостта на част от въздействията с умерена 

значимост са предложени смекчаващи мерки.  

1. Да не се използват чужди, нехарактерни за района рудерални/синантропни 

и инвазивни растителни видове при извършване на озеленяване в новите 

устройствени зони.  

Очакван ефект: Да се редуцира вероятността за разпространението на 

чужди, рудерални/синантропни и инвазивни растителни видове в защитената зона и 

трансформацията на природни местообитания, предмет на опазване и местообитания 

на видове.  

2. Да се проведе разяснителна кампания сред участниците в строителните и 

експлоатационни дейности за предмета и целите на защитената зона, включваща 

процедура за действията, които трябва да се предприемат при намиране на гнездо с 

яйца/малки или малко (гнездобегълец).  
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Очакван ефект: Намаляване вероятността за загуба на индивиди от 

видовете птици, предмет на опазване.  

4.7 Остатъчен ефект  

В Таблица 4-8 е представена значимостта на всички потенциални 

въздействия преди и след прилагане на смекчаващите мерки.  

Таблица 4-8. Остатъчно въздействие.  

Въздействие Значимост на 
въздействието 
без прилагане 
на смекчаващи 
мерки  

Смекчаващи 
мерки 

Значимост на 
въздействието 
след прилагане 
на смекчаващи 
мерки  

Строителство 

Трансформация на 
открити местообитания  

По време на 
размножителния период  

D1 
1 Не се очаква 

Извън размножителния 
период  

B1 
1 Не се очаква 

Трансформация на 
горски местообитания 

По време на 
размножителния период  

D1 
1 Не се очаква 

Извън размножителния 
период 

B1 
1 Не се очаква 

Безпокойство  

По време на 
размножителния период  

D1 
- D1 

Извън размножителния 
период  

B1 
- 

B1 

Загуба на индивиди  

По време на 
размножителния период  

D1 
2 

B1 

Извън размножителния 
период  

A1 
- A1 

Експлоатация 

Безпокойство  

По време на 
размножителния период  

D1 
- D1 

Извън размножителния 
период 

B1 
- 

B1 

4.8 Компенсаторни мерки  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху птиците, 

обект на опазване в ЗЗ BG0002062 Лудогорие и техните местообитания. Поради това 

не е необходимо прилагане на компенсаторни мерки.  

4.9 Алтернативи  

За предвижданията на ОУПО в зоната и в близост не се предлагат 

алтернативни решения, поради липсата на значително неблагоприятно въздействие 

върху целостта на зоната.  
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Нулевата алтернатива е алтернативата на неосъществяване на проекта. Тази 

алтернатива предполага запазване на текущото състояние на зоната или неговата 

промяна, поради природни фактори на околната среда (изменение на климата и др.). 

4.10 Заключение  

Оценката на потенциалните въздействия върху видовете, обект на опазване в 

ЗЗ BG0002062 Лудогорие показва, че не се очаква значителна степен на отрицателно 

въздействие върху птиците, обект на опазване в зоната и техните местообитания, както 

по време на строителството, така и по време на експлоатацията на предвижданията на 

ОУПО на община Сливо поле. Предвижданията на ОУПО не засягат територията на 

зоната. В близост до зоната, но извън нея се предвижда промяна в начина на трайно 

ползване на малки по площ полигони (0,16 ha на границата на зоната). Очакват се 

въздействия със слаба и умерена значимост. С цел максимално запазване на 

естественото състояние на популациите на видовете, обект на опазване, са 

предложени мерки за смекчаване на част от въздействията с умерена значимост.  

След направената оценка на въздействията, може да бъде заключено, че 

строителството и експлоатацията на предвижданията на ОУПО на община Сливо поле 

няма да:  

 доведат до промяна на природозащитния статус на зоната за видове, 

обект на опазване;  

 нарушат баланса, разпределението и плътността на ключови видове – 

индикатори за благоприятни условия на средата; 

 причинят промени във функциите на местообитанията или екосистемите; 

 редуцират значително участъците на ключовите местообитания; 

 редуцират популацията на ключови видове; 

 променят балансът между ключовите за зоната видове; 

 редуцират многообразието на зоната; 

 доведат до увеличаване на фрагментацията; 

 доведат до загуба или намаляване на ключови характеристики на зоната 

 

След направената оценка на въздействията, може да бъде заключено, че в 

резултат от предвижданията на ОУПО не се очаква значителна степен на отрицателно 

въздействие върху видовете птици, предмет на опазване 33 Лудогорие и техните 

местообитания.  
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5. ЗЗ BG0002030 КОМПЛЕКС КАЛИМОК  

 

5.1 Описание на плана, самостоятелно или в комбинация с други 

планове и проекти, които биха могли да окажат значително 

въздействие върху Натура 2000 зоната  

5.1.1 Връзка на защитената зона с елементите на плана  

Около 31,4% от площта на ЗЗ BG0002030 Комплекс Калимок (2963,29 ha от 

общо 9431,82 ha) попадат в границите на община Сливо поле, в землищата на с. 

Бръшлен, с. Голямо враново, с. Ряхово и с. Бабово.  

В частта от зоната, попадаща в границите на община Сливо поле 

преобладават обработваемите площи, заемащи 1119,2 ha, или около 38% от 

територията на зоната в общината. Тресавища / блата заемат около 625 ha (21%). 

Водните площи заемат 563,2 ha, или около 19% от територията на зоната в общината. 

Земното покритие е дадено в Таблица 5-1.  

Всеки от изброените в таблицата типове земно покритие представлява  

потенциално местообитание за редица видове птици, обект на опазване в зоната. 

Потенциалните въздействия върху тези видове и техните местообитания са 

разгледани в Точка 5.3.2.  

Таблица 5-1. Земно покритие в зоната  

Класове Земно покритие 
Площ в 
зоната (ha)

 1
  

Площ в зоната 
в границите на 
община СП (ha) 

% от площта в 
зоната, попадащ в 
границите на 
община СП 

Влажни ливади, мезофилни 
ливади 188,6 3,2 1,7 

Водни площи във 
вътрешността (стоящи води, 
течащи води) 2075,0 563,2 27,1 

Екстензивни зърнени култури 
(вкл. ротационни култури с 
периодично оставяне на угар) 
и друга орна земя 4904,5 1119,2 22,8 

Други земи (включително 
градове, села, пътища, 
сметища, мини, индустриални 
обекти) 283,0 66,5 23,5 

                                                      
 
1
 Изчислена на базата на % покритие, даден в Стандартния формуляр  

file:///C:/Users/Mariam.GEO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/542EC4E1.tmp%23RANGE!E6
file:///C:/Users/Mariam.GEO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/542EC4E1.tmp%23RANGE!E6
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Класове Земно покритие 
Площ в 
зоната (ha)

 1
  

Площ в зоната 
в границите на 
община СП (ha) 

% от площта в 
зоната, попадащ в 
границите на 
община СП 

Изкуствени горски 
монокултури (например 
насаждения на тополи или 
екзотични дървета) 188,6 314,1 166,5 

Не-горски райони, 
култивирани с дървесна 
растителност (вкл. овошки, 
лозя, крайпътни дървета) 283,0 24,5 8,7 

Скали във вътрешността, 
сипеи, пясъци, постоянен 
сняг и ледници 94,3 - - 

Сухи тревни съобщества, 
степи 283,0 - - 

Тресавища, блата, 
растителност по 
крайбрежието на водоемите, 
мочурища 

188,6 625,0 331,3 

Храстови съобщества - 6,9 - 

Широколистни листопадни 
гори 

943,2 240,5 25,5 

Общо Покритие 9431,8 2963,3 31,4 

 

В границите на 33 BG 0002030 Комплекс Калимок около 31,3 ha - прилежащи 

територии на с. Бръшлен, попадащи в зоната, са предвидени да преминат от 

категориите стопански дворове и селскостопанска земя в територии с допустима смяна 

на предназначението (3,9 ha) и смесени многофункционални зони (27,5 ha). Западно от 

зоната също се намират земи, предвидени за промяна на предназначението, но те са 

на над 500 m разстояние и не се очаква дейностите в тях да повлияят на птиците, 

предмет на опазване. Местоположението на предвижданията ОУПО спрямо границите 

на зоната е показано в Графично Приложение 4.  

Земите, предложени в ОУПО за смяна на предназначението принадлежат към 

бонитетни категории 3 и 4. Промяната на предназначението им се извършва съгласно 

Закона за опазване на земеделските земи (Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 1996г., последно 

изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г. ) и Правилника за прилагане на закона за 

опазване на земеделските земи (Обн. ДВ. бр.84 от 4 Октомври 1996г., посл. изм. и доп. 

ДВ. бр.35 от 8 Май 2012г.). Вероятно е територията, която ще подлежи на промяна на 

предназначението в/в близост до зоната да бъде по-малка от първоначално 

планираната територия. Въпреки това, следвайки принципа на предпазливостта в 

настоящата оценка е разгледано въздействие при промяна на предназначението на 

цялата площ, предвидена в ОУПО на този етап. 

file:///C:/Users/Mariam.GEO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/542EC4E1.tmp%23RANGE!E6
file:///C:/Users/Mariam.GEO/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/542EC4E1.tmp%23RANGE!E6
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5.1.2 Други проекти или планове, които биха могли да имат значително 

въздействие върху зоните на Натура 2000 в комбинация с предложения 

ОУП  

Според информацията, получена при консултации с РИОСВ следните проекти 

са предвидени за реализиране на територията на ЗЗ BG0002030 Комплекс Калимок 

(Графично Приложение 5):  

 Разширение на силозно стопанство за съхранение на зърно, с цел подобряване 

на добрите производствени практики и качеството на съхранение на 

земеделската продукция, разположено в имот с площ 24,6 ha. Реалната 

засегната площ от зоната ще бъде значително по-малка. Разположено е на 1,5 

km от най-близко разположения имот с предвидена промяна на 

предназначението в ОУПО;  

 Полагане на подпокривна топлоизолация на общо 11 халета с цел повишаване 

на енергийната ефективност и хуманното отношение към животните във 

ферма, разположена в имот с площ 39,6 ha. Намира се на 1,4 km от най-близко 

разположения имот с предвидена промяна на предназначението в ОУПО; 

 Горскостопанска програма разположена на 800 m от най-близко разположения 

имот с предвидена промяна на предназначението в ОУПО, в имот с площ 0,5 

ha; 

 Изграждане на нова сграда за угояване на свине с капацитет 2 400 бр. в 

границите на имот 031007 в землището на с. Бръшлен, общ. Сливо поле, като 

част от сектор "Угояване" на съществуваща инсталация за отглеждане на 

свине. Разполага се в имот с площ 1,7 ha, на 1,5 km от най-близко 

разположения имот с предвидена промяна на предназначението в ОУПО; 

Относително близо до зоната, но извън нея е предвиден за реализация 

следния проект:  

 Модернизация на земеделско стопанство за отглеждане на кайсии, включваща 

закупуване на земеделска техника, инсталиране на мрежа против слана и 

градушка и поставяне на ограда. Разположено е в имот с площ 3 ha и се 

намира на 250 m от границата на зоната и на 1,3 km от най-близко 

разположения имот с предвидена промяна на предназначението в ОУПО.  
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Информацията относно инвестиционни предложения в Натура е 

предоставена от РИОСВ Русе. Предоставената Справка по заявление за предоставяне 

на информация съдържа информация за инвестиционни предложения/планове/ 

програми на територията на зоната, съгласувани по реда на Глава шеста от Закона за 

опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие за периода 

2012-2015 г.  

5.2 Описание на зоната, местообитанията, видовете, предмет на 

опазване на национално и международно ниво  

5.2.1 Общо описание 

Комплекс Калимок включва бивше голямо крайдунавско блато, превърнато в 

рибарници, покритият със заливна гора остров Безименен, както и участъкът от брега 

на река Дунав между тях. Разположен е северно от село Нова Черна. През 50-те 

години блатото е пресушено чрез отделянето му от р. Дунав с дига и прокопаване на 

отводнителни канали. Поради непригодност на земите за селско стопанство са 

построени рибарници.  

Басейните периодично пресъхват и водното ниво се поддържа чрез 

изпомпване на води от Дунав. Понастоящем рибарниците са изоставени. Южно от 

източната част на рибарниците мочурливите ливади преминават в блато. Основното 

местообитание в зоната са басейните на рибарниците, почти цялата повърхност на 

които е заета от блатна растителност. Бреговете на отводнителния канал са обрасли 

също с тръстикови масиви, на места и с върби /Salix sp./. Влажните ливади са покрити 

предимно с различни кисели треви, на места по периферията им има тръстика, 

крайбрежен камъш /Shoenoplectus litoralis/ и др. Между реката и рибарниците се 

намира временно заливна гора от върби /Salix spp./ и тополи /Populus spp./, с богат 

подлес и увивни растения, на места с малки водоеми. Остров Безименен е изцяло 

обрасъл със заливна гора предимно от бяла върба /Salix alba/ и бяла топола /Populus 

alba/.  

Рибарниците Калимок са едно от международно значимите места за 

водолюбиви птици по поречието на река Дунав. На територията им са установени 188 

вида птици, от които 61 са включени в Червената книга на България (1985). От 

срещащите се видове 85 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife 

International, 2004). Зоната 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 64 са вписани също в приложение І на Директива 

79/409 на ЕС. Рибарниците са от световно значение за гнездящата тук белоока 

потапница /Aythya nyroca/ и като място за почивка на къдроглавият пеликан /Pelecanus 

crispus/. Тук се намира и една от двете гнездови колонии на кокилобегача /Himantopus 

himantopus/. През гнездовия период комплекс Калимок е едно от най-важните места в 

страната от значение за Европейския съюз за белооката потапница, нощната чапла 

/Nycticorax nycticorax/, малката бяла чапла /Egretta garzetta/, гривестата чапла /Ardeola 
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ralloides/, големия воден бик /Botaurus stellaris/, лопатарката /Platalea leucorodia/, 

кокилобегача, синявицата /Coracias garrulus/, както и за три вида рибарки – речната 

/Sterna hirundo/, белобузата /Chlidonias hybridus/ и черната рибарка /Chlidonias niger/. 

Комплексът е постоянна хранителна база за една двойка морски орли /Haliaeetus 

albicilla/. По време на миграция в района се струпват значителни количества бели  

щъркели /Ciconia ciconia/ и блестящи ибиси /Plegadis falcinellus/. През този период и 

през зимата рибарниците са място от световно значение за малкият корморан 

/Phalacrocorax pygmeus/ и сивата гъска /Anser anser/. Те са важно място за зимуването 

на хвойновия дрозд /Turdus pilaris/. През зимата се струпват и големи количества 

водолюбиви птици, сред които червеногушата гъска /Branta ruficollis/, голямата 

белочела гъска /Anser albifrons/ и др. 

Рибарниците изцяло зависят от тяхната изкуствена връзка с река Дунав за 

поддържане на водния режим в тях. Екстензивния начин на рибовъдство, който 

позволява наличието на водна плаваща и крайбрежна водолюбива растителност е от 

ключово значение за ценността на мястото. Промяната на практиките по управлението 

на рибарниците, включително периодичното пресушаване на част от басейните или 

изоставянето им, премахването на естествената растителност в отделни басейни, 

както и превръщането на някои от тях в обработваеми земи са основните дейности, 

които имат отрицателно влияние върху влажната зона и характерните за нея 

местообитания. Поради малката си площ територията е чувствителна към 

безпокойство.  

Около 63% от територията на комплекс Калимок е поставена под законова 

защита съгласно българското природозащитно законодателство. Защитената местност 

“Калимок-Бръшлен” е обявена през 2001 г. за опазване на характерни екосистеми и 

ландшафти, както и за опазване на застрашени растителни и животински видове.  

В община Сливо поле BG0002030 Комплекс Калимок за опазване на дивите 

птици попада в землищата на с. Бръшлен, с. Голямо враново, с. Ряхово и с. Бабово.  

Цели на опазване:  

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

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

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата.  

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
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Списък на видовете, обект на опазване в зоната и приблизителната им 

численост в зоната през различните периоди на годината са дадени в Таблица 5-2.  

Таблица 5-2. Птици от Приложение I на Директива 79/409/EEC (данни от стандартния 
формуляр на зоната) 2 

 
КОД 

ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 

Миграционна Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин
. 

Попул
. 

Опазв
. 

Изоли
р. 

Цял.Оц. 

A196 Chlidonias hybridus  220p/20 
-450p 

 P A A C A 

Белобуза рибарка 

A060 Aythya nyroca  23p/6- 
40p 

 50i/2- 
100i 

B B C A 

Белоока потапница 

A403 Buteo rufinus   1i P D    

Белоопашат мишелов 

A075 Haliaeetus albicilla 1p  2i 1i B A C A 

Белоопашат морски орел 

A195 Sterna albifrons  3p/1- 
15p 

  B A C A 

Белочела рибарка 

A032 Plegadis falcinellus  2p/0-4p  300i/10 
0-500i 

A B C A 

Блестящ ибис 

A151 Philomachus pugnax    125i/25- 
220i 

B A C B 

Бойник 

A031 Ciconia ciconia  5p  10000- 
15000i 

B A C A 

Бял щъркел 

A034 Platalea leucorodia  6p/1- 
10p 

 57i/14- 
100i 

B A C A 

Бяла лопатарка 

A021 Botaurus stellaris 5p/3-6p   1i/1-2i B A C A 

Голям воден бик 

A154 Gallinago media   7i/5-10i 20i/10- 
30i 

A A C A 

Голяма бекасина 

A027 Egretta alba  1p/0-1p 12i/10- 
15i 

7i/4-11i B B C B 

Голяма бяла чапла 

A119 Porzana porzana  1p  1i C B C C 

Голяма пъструшка 

A024 Ardeola ralloides  13p/6- 
50p 

 6i/1-11i B A C A 

Гривеста чапла 

A189 Gelochelidon nilotica    0-1i C B B C 

Дебелоклюна рибарка 

A229 Alcedo atthis 4p    C B C C 

Земеродно рибарче 

A224 Caprimulgus europaeus  1p   D    

Козодой 

A131 Himantopus himantopus  0-28p  0-3i B A C A 

Кокилобегач 

A020 Pelecanus crispus  30i/20- 
40i 

22i/9- 
40i 

30i/20- 
40i 

B A B A 

Къдроглав пеликан 

A402 Accipiter brevipes  1p   C B C C 

Късопръст ястреб 

A084 Circus pygargus  1p  30i C A C C 

Ливаден блатар 

                                                      
 
2
 Съкращенията са дадени в Точка 2 
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КОД 

ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 

Миграционна Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин
. 

Попул
. 

Опазв
. 

Изоли
р. 

Цял.Оц. 

A122 Crex crex  1p  10i D    

Ливаден дърдавец 

A511 Falco cherrug    1i D    

Ловен сокол 

A026 Egretta garzetta  65p/30- 
250p 

 60i/18- 
90i 

B A C A 

Малка бяла чапла 

A177 Larus minutus    1i/0-1i D    

Малка чайка 

A022 Ixobrychus minutus  22p/15- 
30p 

 P C A C B 

Малък воден бик 

A166 Tringa glareola    400i/30 
0-500i 

A B C A 

Малък горски водобегач 

A393 Phalacrocorax pygmeus  65p/50- 
80p 

 110i/3- 
220i 

C A C C 

Малък корморан 

A089 Aquila pomarina    10i D    

Малък креслив орел 

A068 Mergus albellus   20i/0- 
40i 

 B B C B 

Малък нирец 

A092 Hieraaetus pennatus    P D    

Малък орел 

A098 Falco columbarius   1i  D    

Малък сокол 

A023 Nycticorax nycticorax  145p/40 
-250p 

 425i/10 
0-750i 

B A C A 

Нощна чапла 

A080 Circaetus gallicus  1p  P D    

Орел змияр 

A094 Pandion haliaetus    3i/2-3i C B C C 

Орел рибар 

A072 Pernis apivorus    10i D    

Осояд 

A038 Cygnus cygnus   76i/2- 
150i 

 A A C B 

Поен лебед 

A082 Circus cyaneus    30i A A C B 

Полски блатар 

A193 Sterna hirundo  15p/5- 
60p 

 P B B C A 

Речна рибарка 

A019 Pelecanus onocrotalus    12i/10- 
15i 

D    

Розов пеликан 

A397 Tadorna ferruginea  1p/0-2p 1i/0-1i 20i/1- 
40i 

A A C B 

Ръждив aнгъч 

A029 Ardea purpurea  6p  5i/2-8i B A C A 

Ръждива чапла 

A132 Recurvirostra avosetta  1p   C B C A 

Саблеклюн 

A127 Grus grus    10i C A C C 

Сив жерав 

A234 Picus canus 6p/2- 10p    C A C C 

Сив кълвач 

A272 Luscinia svecica    5i/1-10i D    

Синьогушка 

A231 Coracias garrulus  25p/5-  1i C B C C 
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КОД 

ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 

Миграционна Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин
. 

Попул
. 

Опазв
. 

Изоли
р. 

Цял.Оц. 

Синявица 30p 

A103 Falco peregrinus    1i D    

Сокол скитник 

A238 Dendrocopos medius 1p    C B C C 

Среден пъстър кълвач 

A120 Porzana parva  5p/1-9p  1i C B C B 

Средна пъструшка 

A083 Circus macrourus    1i D    

Степен блатар 

A081 Circus aeruginosus 2p   10i C A C C 

Тръстиков блатар 

A074 Milvus milvus    0-1i A B C C 

Червена каня 

A396 Branta ruficollis   160i/12 
0-200i 

 C B C B 

Червеногуша гъска 

A338 Lanius collurio  40p/30- 
50p 

 P D    

Червеногърба сврачка 

A236 Dryocopus martius 5p/1- 10p    C B C C 

Черен кълвач 

A030 Ciconia nigra  2i/0-2i  150i/10 
0-200i 

B A C B 

Черен щъркел 

A073 Milvus migrans  1p/1-2p  P C A C B 

Черна каня 

A197 Chlidonias niger  7p/0- 
15p 

 P A A C A 

Черна рибарка 

A339 Lanius minor  16p/3- 
25p 

 P C A C C 

Черночела сврачка 
 
 
Таблица 5-3. Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на 
Директива 79/409/EEC (според стандартния формуляр на зоната). 
 

 
КОД 

ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 

Миграционна Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин Попул
. 

Опазв Изолир Цял.Оц. 

A198 Chlidonias leucopterus    3i/0-5i D    

Белокрила рибарка 

A048 Tadorna tadorna   0-1i 3i/0-7i D    

Бял ангъч 

A005 Podiceps cristatus  23p/15- 
30p 

 20-78i C A C C 

Голям гмурец 

A165 Tringa ochropus   55i/50- 
60i 

2i/1-3i A A C A 

Голям горски водобегач 

A164 Tringa nebularia    45i/40- 
50i 

D    

Голям зеленоног водобегач 

A017 Phalacrocorax carbo  350p/10 
0-600p 

20i/0- 
40i 

75i/2- 
150i 

B A C B 

Голям корморан 

A070 Mergus merganser   2i/2-3i  B A C B 

Голям нирец 

A161 Tringa erythropus    3i/3-4i D    

Голям червеноног 
водобегач A041 Anser albifrons   3000- 

5000i 
150i/0- 
300i 

B B C B 

Голяма белочела гъска 

A459 Larus cachinnans  6i/2-10i  5i/0-10i D    
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КОД 

ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 

Миграционна Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин Попул
. 

Опазв Изолир Цял.Оц. 

Жълтокрака чайка 

A067 Bucephala clangula   75i/0- 
150i 

 A A C B 

Звънарка 

A053 Anas platyrhynchos 45p/3- 
80p 

 650i/20 
0-1100i 

102i/4- 
200i 

C A C B 

Зеленоглава патица 

A123 Gallinula chloropus 35p  150i 10i C A C B 

Зеленоножка 

A052 Anas crecca  2p 600i/20 
0-1000i 

31i/18- 
62i 

A A C A 

Зимно бърне 

A059 Aythya ferina  20p/10- 
30p 

100i/0- 
200i 

80i/10- 
150i 

C A C C 

Кафявоглава потапница 

A061 Aythya fuligula  1p 6i/5-8i 2i/2-3i D    

Качулата потапница 

A056 Anas clypeata  3p/1-3p  227i/13 
5-320i 

A B C A 

Клопач 

A118 Rallus aquaticus 15p/10- 
20p 

  10i D    

Крещалец 

A168 Actitis hypoleucos  2p/1-3p   D    

Късокрил кюкавец 

A125 Fulica atra 85p  2000i 140i/13 
0-150i 

B A C B 

Лиска 

A055 Anas querquedula  15p/2- 
30p 

 256i/12- 
500i 

A B C A 

Лятно бърне 

A152 Lymnocryptes minimus   5i/5-6i  B A C A 

Малка бекасина 

A004 Tachybaptus ruficollis  22p/15- 
30p 

 4i/2-6i C A C C 

Малък гмурец 

A163 Tringa stagnatilis   12/5-20i 100i/2- 
200i 

A A C A 

Малък зеленоног водобегач 

A162 Tringa totanus   6i/2-11i  D    

Малък червеноног 
водобегач A086 Accipiter nisus    P D    

Малък ястреб 

A036 Cygnus olor    8i/3-14i D    

Ням лебед 

A087 Buteo buteo P  1i/0-2i P D    

Обикновен мишелов 

A230 Merops apiaster  25p  P D    

Обикновен пчелояд 

A063 Somateria mollissima   1i/0-1i  D    

Обикновена гага 

A142 Vanellus vanellus  19p/18- 
20p 

 420i/7- 
832i 

A A C A 

Обикновена калугерица 

A099 Falco subbuteo  2p/2-3p  P D    

Орко 

A136 Charadrius dubius  3p  0-3i D    

Речен дъждосвирец 

A179 Larus ridibundus  10p/0- 
20p 

 0-1i D    

Речна чайка 

A043 Anser anser  0-1p 400i/30 
0-500i 

100i/0- 
200i 

A A C A 

Сива гъска 
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КОД 

ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 

Миграционна Популация Оценка 

ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. Премин Попул
. 

Опазв Изолир Цял.Оц. 

A051 Anas strepera  10p/2- 
20p 

 12i/5- 
20i 

C B C C 

Сива патица 

A028 Ardea cinerea  35p/10- 
60p 

0-1i 15i/10- 
20i 

D    

Сива чапла 

A153 Gallinago gallinago   15i/0- 
30i 

60i/40- 
80i 

A A C A 

Средна бекасина 

A050 Anas penelope   150i/10 
0-200i 

10i/1- 
100i 

B A C A 

Фиш 

A182 Larus canus   50i/0- 
100i 

 D    

Чайка буревестница 

A006 Podiceps grisegena  20p/10- 
30p 

 12i C A C C 

Червеногуш гмурец 

A008 Podiceps nigricollis  10p/0- 
20p 

 21i/3- 
40i 

C A C C 

Черноврат гмурец 

A156 Limosa limosa   55i/50- 
60i 

10i/2- 
19i 

B A C B 

Черноопашат крайбрежан 
бекас A096 Falco tinnunculus 1p    D    

Черношипа ветрушка 

A054 Anas acuta   105i/10- 
200i 

 A A C A 

Шилоопашата патица 

5.2.2 Данни за разпространението на видове птици, предмет на опазване в 

зоната  

По данни на МОСВ (проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I") на територията на зоната, 

попадаща в границите на община Сливо поле се срещат следните видове, предмет на 

опазване: късопръст ястреб (Accipiter brevipes), ръждива чапла (Ardea purpurea), 

козодой (Caprimulgus europaeus), бял щъркел (Ciconia ciconia), черен щъркел (Ciconia 

nigra), синявица (Coracias garrulus), ливаден дърдавец (Crex crex), среден пъстър 

кълвач (Dendrocopos medius), черен кълвач (Dryocopus martius), малък воден бик 

(Ixobrychus minutus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius 

minor), черна каня (Milvus migrans), сив кълвач (Picus canus), земеродно рибарче 

(Alcedo atthis), гривеста чапла (Ardeola ralloides), белоока потапница (Aythya nyroca), 

голям воден бик (Botaurus stellaris), белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), тръстиков 

блатар (Circus aeruginosus), малка бяла чапла (Egretta garzetta), кокилобегач 

(Himantopus himantopus), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), малък корморан 

(Phalacrocorax pygmeus) и голяма пъструшка (Porzana parva).  

Според данните от проекта следните видове, предмет на опазване не се 

срещат в разглежданата част на зоната: малък креслив орел (Aquila pomarina), 

обикновен мишелов (Buteo rufinus), орел змияр (Circaetus gallicus), ливаден блатар 

(Circus pygargus), ловен сокол (Falco cherrug), малък орел (Hieraaetus pennatus), осояд 

(Pernis apivorus), ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), червеногуша гъска (Branta ruficollis), 

черна рибарка (Chlidonias niger), полски блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus 

macrourus), поен лебед (Cygnus cygnus), голяма бяла чапла (Egretta alba), малък сокол 
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(Falco columbarius), сокол скитник (Falco peregrinus), голяма бекасина (Gallinago media), 

дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), сив жерав (Grus grus), белоопашат морски 

орел (Haliaeetus albicilla), малка чайка (Larus minutus), синьогушка (Luscinia svecica), 

малък нирец (Mergus albellus), червена каня (Milvus milvus), орел рибар (Pandion 

haliaetus), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), 

бойник (Philomachus pugnax), бяла лопатарка (Platalea leucorodia), блестящ ибис 

(Plegadis falcinellus), голяма пъструшка (Porzana porzana), саблеклюн (Recurvirostra 

avosetta), белочела рибарка (Sterna albifrons), речна рибарка (Sterna hirundo) и малък 

горски водобегач (Tringa glareola).  

Въпреки това, следвайки принципа на предпазливостта, възприет при 

създаването, управлението и оценката на потенциалните въздействия върху мрежата 

Натура 2000, наличието на тези видове в разглежданите територии не може да бъде 

изключено. Поради това оценката на потенциалните въздействия върху видовете, 

обект на опазване в зоната, ще бъде извършена за всички видове, които биха могли  

потенциално да се срещнат в засегнатите местообитания, на базата на информацията 

за наличните местообитания и привързаността на видовете към тях).  

5.3 Оценка на въздействията  

5.3.1 Идентификация на въздействията 

При изграждането на предвидените нови промени на предназначението на 

селскостопанските територии, инфраструктурни обекти, паркове и др., които са 

разположени в зоната и в непосредствена близост са възможни следните 

въздействия върху видовете предмет на опазване в зоната и техните 

местообитания:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание на видове, предмет 

на опазване при усвояване на територия от 33;  

 Трансформация на местообитания на видове, поради навлизане на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове;  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство на животински 

видове, вкл. и прогонване от местообитанията им, поради засилено 

антропогенно и техногенно натоварване;  

 Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на 

популациите на видовете, предмет на опазване (растения и животни), поради 

пряко унищожаване на екземпляри;  

След края на изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на новите жилищни територии може да се очаква различно по 

продължителност и интензивност безпокойство поради засилено антропогенно и 

техногенно натоварване.  
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Таблица 5-4. Потенциални отрицателни въздействия по време на строителството и експлоатацията на предвижданията по ОУПО и рецептори, 
които биха могли да бъдат засегнати 

Етап/ 
Въздействие 

Рецептор 

Строителство 

Пряко унищожаване и/или 

увреждане на местообитание на 

видове, предмет на опазване при 

усвояване на територия от 33;  

В открити местообитания/ обработваеми земи:  

Пряко унищожаване на екземпляри:  

Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), белочела рибарка (Sterna albifrons), речна 

рибарка (Sterna hirundo), малък горски водобегач (Tringa glareola), ръждив aнгъч (Tadorna 

ferruginea), саблеклюн (Recurvirostra avosetta), обикновен мишелов (Buteo rufinus), полски 

блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), малък сокол (Falco columbarius), 

ливаден дърдавец (Crex crex), козодой (Caprimulgus europaeus), ливаден блатар (Circus 

pygargus) и синьогушка (Luscinia svecica).  

Загуба/Трансформация на гнездово местообитание:  

Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), белочела рибарка (Sterna albifrons), речна 

рибарка (Sterna hirundo), малък горски водобегач (Tringa glareola), ръждив aнгъч (Tadorna 

ferruginea), саблеклюн (Recurvirostra avosetta), обикновен мишелов (Buteo rufinus), полски 

блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), малък сокол (Falco columbarius), 

ливаден дърдавец (Crex crex), козодой (Caprimulgus europaeus), ливаден блатар (Circus 

pygargus) и синьогушка (Luscinia svecica).  

Трансформация на местообитания 

на видове птици, предмет на 

опазване поради навлизане на 

чужди, рудерални/синантропни и 

инвазивни видове;  

Различно по продължителност и 

интензивност безпокойство на 

животински видове, вкл. и 

прогонване от местообитанията им, 

поради засилено антропогенно и 

техногенно натоварване;  
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Етап/ 
Въздействие 

Рецептор 

Промени във видовия състав на 

съобществата, числеността и 

структурата на популациите на 

видовете, предмет на опазване, 

поради пряко унищожаване на 

екземпляри;  

Загуба/Трансформация на хранително местообитание:  

Червен ангъч (Tadorna ferruginea), обикновен мишелов (Buteo rufinus), полски блатар (Circus 

cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), малък сокол (Falco columbarius), ливаден 

дърдавец (Crex crex), козодой (Caprimulgus europaeus), ливаден блатар (Circus pygargus), 

синьогушка (Luscinia svecica), орел змияр (Circaetus gallicus), синявица (Coracias garrulus), 

червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor), ливаден дърдавец 

(Crex crex), обикновен мишелов (Buteo rufinus), полски блатар (Circus cyaneus), степен блатар 

(Circus macrourus), малък сокол (Falco columbarius), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), 

малък креслив орел (Aquila pomarina), ловен сокол (Falco cherrug), черна каня (Milvus 

migrans), осояд (Pernis apivorus), сокол скитник (Falco peregrinus), морски орел (Haliaeetus 

albicilla), червена каня (Milvus milvus), орел рибар (Pandion haliaetus), малък орел (Hieraaetus 

pennatus), червеногуша гъска (Branta ruficollis) и бял щъркел (Ciconia ciconia).  

Безпокойство:  

Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), белочела рибарка (Sterna albifrons), речна 

рибарка (Sterna hirundo), малък горски водобегач (Tringa glareola), ръждив aнгъч (Tadorna 

ferruginea), саблеклюн (Recurvirostra avosetta), обикновен мишелов (Buteo rufinus), полски 

блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), малък сокол (Falco columbarius), 

ливаден дърдавец (Crex crex), козодой (Caprimulgus europaeus), ливаден блатар (Circus 

pygargus) и синьогушка (Luscinia svecica).орел змияр (Circaetus gallicus), синявица (Coracias 

garrulus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor), ливаден 

дърдавец (Crex crex), обикновен мишелов (Buteo rufinus), полски блатар (Circus cyaneus), 

степен блатар (Circus macrourus), малък сокол (Falco columbarius), късопръст ястреб (Accipiter 

brevipes), малък креслив орел (Aquila pomarina), ловен сокол (Falco cherrug), черна каня 

(Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus), сокол скитник (Falco peregrinus), морски орел 
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Етап/ 
Въздействие 

Рецептор 

(Haliaeetus albicilla), червена каня (Milvus milvus), орел рибар (Pandion haliaetus), малък орел 

(Hieraaetus pennatus), червеногуша гъска (Branta ruficollis) и бял щъркел (Ciconia ciconia).  

В горски местообитания:  

Безпокойство: 

Сив кълвач (Picus canus), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), черен кълвач 

(Dryocopus martius), черен щъркел (Ciconia nigra), орел змияр (Circaetus gallicus), малък 

креслив орел (Aquila pomarina), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), козодой (Caprimulgus 

europaeus), синявица (Coracias garrulus), ловен сокол (Falco cherrug), черна каня (Milvus 

migrans), осояд (Pernis apivorus), червена каня (Milvus milvus), орел рибар (Pandion haliaetus), 

малък нирец (Mergus albellus), белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla), малък орел 

(Hieraaetus pennatus) и малък сокол (Falco columbarius).  

Водни местообитания: 

Безпокойство 

Земеродно рибарче (Alcedo atthis), червеногуша гъска (Branta ruficollis), саблеклюн 

(Recurvirostra avosetta), голям воден бик (Botaurus stellaris), ръждива чапла (Ardea purpurea), 

малък воден бик (Ixobrychus minutus), гривеста чапла (Ardeola ralloides), белоока потапница 

(Aythya nyroca), белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), черна рибарка (Chlidonias niger), 

тръстиков блатар (Circus aeruginosus), поен лебед (Cygnus cygnus), голяма бяла чапла 

(Egretta alba), малка бяла чапла (Egretta garzetta), голяма бекасина (Gallinago media), сив 

жерав (Grus grus), кокилобегач (Himantopus himantopus), малка чайка (Larus minutus), 

къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), бяла лопатарка 

(Platalea leucorodia), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), голяма пъструшка (Porzana porzana), 

средна пъструшка (Porzana parva), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), бойник (Philomachus 
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Етап/ 
Въздействие 

Рецептор 

pugnax), малък нирец (Mergus albellus), дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), 

белочела рибарка (Sterna albifrons), речна рибарка (Sterna hirundo), ръждив aнгъч (Tadorna 

ferruginea), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) и малък горски водобегач (Tringa 

glareola).  

Експлоатация 

Различно по продължителност и 
интензивност безпокойство на 
животински видове, вкл. и 
прогонване от местообитанията им, 
поради засилено антропогенно и 
техногенно натоварване; 

В открити местообитания/ обработваеми земи:  

Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), белочела рибарка (Sterna albifrons), речна 

рибарка (Sterna hirundo), малък горски водобегач (Tringa glareola), ръждив aнгъч (Tadorna 

ferruginea), саблеклюн (Recurvirostra avosetta), обикновен мишелов (Buteo rufinus), полски 

блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), малък сокол (Falco columbarius), 

ливаден дърдавец (Crex crex), козодой (Caprimulgus europaeus), ливаден блатар (Circus 

pygargus) и синьогушка (Luscinia svecica).орел змияр (Circaetus gallicus), синявица (Coracias 

garrulus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor), ливаден 

дърдавец (Crex crex), обикновен мишелов (Buteo rufinus), полски блатар (Circus cyaneus), 

степен блатар (Circus macrourus), малък сокол (Falco columbarius), късопръст ястреб (Accipiter 

brevipes), малък креслив орел (Aquila pomarina), ловен сокол (Falco cherrug), черна каня 

(Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus), сокол скитник (Falco peregrinus), морски орел 

(Haliaeetus albicilla), червена каня (Milvus milvus), орел рибар (Pandion haliaetus), малък орел 

(Hieraaetus pennatus), червеногуша гъска (Branta ruficollis) и бял щъркел (Ciconia ciconia).  
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Етап/ 
Въздействие 

Рецептор 

В горски местообитания:  

Сив кълвач (Picus canus), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), черен кълвач 

(Dryocopus martius), черен щъркел (Ciconia nigra), орел змияр (Circaetus gallicus), малък 

креслив орел (Aquila pomarina), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), козодой (Caprimulgus 

europaeus), синявица (Coracias garrulus), ловен сокол (Falco cherrug), черна каня (Milvus 

migrans), осояд (Pernis apivorus), червена каня (Milvus milvus), орел рибар (Pandion haliaetus), 

малък нирец (Mergus albellus), белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla), малък орел 

(Hieraaetus pennatus) и малък сокол (Falco columbarius).  

Водни местообитания: 

Земеродно рибарче (Alcedo atthis), червеногуша гъска (Branta ruficollis), саблеклюн 

(Recurvirostra avosetta), голям воден бик (Botaurus stellaris), ръждива чапла (Ardea purpurea), 

малък воден бик (Ixobrychus minutus), гривеста чапла (Ardeola ralloides), белоока потапница 

(Aythya nyroca), белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), черна рибарка (Chlidonias niger), 

тръстиков блатар (Circus aeruginosus), поен лебед (Cygnus cygnus), голяма бяла чапла 

(Egretta alba), малка бяла чапла (Egretta garzetta), голяма бекасина (Gallinago media), сив 

жерав (Grus grus), кокилобегач (Himantopus himantopus), малка чайка (Larus minutus), 

къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), бяла лопатарка 

(Platalea leucorodia), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), голяма пъструшка (Porzana porzana), 

средна пъструшка (Porzana parva), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), бойник (Philomachus 

pugnax), малък нирец (Mergus albellus), дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), 

белочела рибарка (Sterna albifrons), речна рибарка (Sterna hirundo), ръждив aнгъч (Tadorna 

ferruginea), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) и малък горски водобегач (Tringa 

glareola). 
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5.3.2 Оценка на въздействието върху видовете, обект на опазване в ЗЗ 

BG0002030 Комплекс Калимок  

5.3.2.1 Въздействия по време на строителството  

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание на видове, предмет на 

опазване при усвояване на територия от 33;  

На територията на зоната е предвидено 31,3 ha (прилежащи територии на с. 

Бръшлен) да преминат от категориите стопански дворове и селскостопанска земя в 

територии с допустима смяна на предназначението (3,9 ha) и в смесени 

многофункционални зони (27,5 ha). Обработваемите земи, въпреки антропогенната 

дейност в тях, предлагат местообитание за гнездене и хранене на много от видовете 

птици, предмет на опазване в зоната. В резултат на предвижданията на ОУПО се 

очаква загуба на местообитание за гнездене за дебелоклюна рибарка (Gelochelidon 

nilotica), белочела рибарка (Sterna albifrons), речна рибарка (Sterna hirundo), малък 

горски водобегач (Tringa glareola), ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), саблеклюн 

(Recurvirostra avosetta), обикновен мишелов (Buteo rufinus), полски блатар (Circus 

cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), малък сокол (Falco columbarius), ливаден 

дърдавец (Crex crex), козодой (Caprimulgus europaeus), ливаден блатар (Circus 

pygargus) и синьогушка (Luscinia svecica),  както и загуба на хранително местообитание 

за Червен ангъч (Tadorna ferruginea), обикновен мишелов (Buteo rufinus), полски блатар 

(Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), малък сокол (Falco columbarius), 

ливаден дърдавец (Crex crex), козодой (Caprimulgus europaeus), ливаден блатар (Circus 

pygargus), синьогушка (Luscinia svecica), орел змияр (Circaetus gallicus), синявица 

(Coracias garrulus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius 

minor), ливаден дърдавец (Crex crex), обикновен мишелов (Buteo rufinus), полски 

блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), малък сокол (Falco 

columbarius), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък креслив орел (Aquila 

pomarina), ловен сокол (Falco cherrug), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis 

apivorus), сокол скитник (Falco peregrinus), морски орел (Haliaeetus albicilla), червена 

каня (Milvus milvus), орел рибар (Pandion haliaetus), малък орел (Hieraaetus pennatus), 

червеногуша гъска (Branta ruficollis) и бял щъркел (Ciconia ciconia).  

Засегнатите 31,3 ha се равняват на 0,6% от обработваемата земя в зоната (по 

данни от Стандартния формуляр на зоната). Поради малката засегната площ 

големината на загубата на открити местообитания е оценена като ниска. 

Чувствителността на птиците, ползващи тези местообитания е оценена като висока в 

гнездовия период и ниска през останалата част от годината. Значимостта на 

въздействието е оценена като умерена в гнездовия период и слаба през останалата 

част от годината (Таблица 5-5).  
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Таблица 5-5. Оценка на въздействието от унищожаване и/или увреждане на 
местообитание видовете птици, обект на опазване в ЗЗ BG0002030 Комплекс Калимок 

по време на строителството  

Въздействие  Големина  
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието  

Пряко 
унищожаване 
и/или увреждане 
на местообитание 

По време на 
размножителния 
период  

2- ниска  D-висока D2 

Извън 
размножителния 
период  

2- ниска  
В-ниска B2 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху птиците, 

обект на опазване в зоната от загуба на местообитание в резултат на реализиране 

предвижданията на ОУПО.  

Трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване поради 

навлизане на чужди, рудерални/синантропни и инвазивни видове  

Трансформация на селскостопанските земи в зоната и последващите 

дейности в тях биха могли да благоприятстват пренасянето и развитието на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове, които, ако се развият в засегнатите 

територии могат да се развият в други, прилежащи, незасегнати територии.  

Откритите местообитания може да служат като гнездово и хранително 

местообитание за много видове птици, обект на опазване. Видовете птици, обект на 

опазване в зоната, които биха могли да бъдат потенциално засегнати в тези 

местообитания са: Червен ангъч (Tadorna ferruginea), обикновен мишелов (Buteo 

rufinus), полски блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), малък сокол 

(Falco columbarius), ливаден дърдавец (Crex crex), козодой (Caprimulgus europaeus), 

ливаден блатар (Circus pygargus), синьогушка (Luscinia svecica), орел змияр (Circaetus 

gallicus), синявица (Coracias garrulus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела 

сврачка (Lanius minor), ливаден дърдавец (Crex crex), обикновен мишелов (Buteo 

rufinus), полски блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), малък сокол 

(Falco columbarius), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък креслив орел (Aquila 

pomarina), ловен сокол (Falco cherrug), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis 

apivorus), сокол скитник (Falco peregrinus), морски орел (Haliaeetus albicilla), червена 

каня (Milvus milvus), орел рибар (Pandion haliaetus), малък орел (Hieraaetus pennatus), 

червеногуша гъска (Branta ruficollis) и бял щъркел (Ciconia ciconia).  

Преобладаващата гранична площ е заета с обработваема земя. Тя подлежи 

на периодична обработка и разпространението на чужди, рудерални/синантропни и 

инвазивни видове се контролира от ползвателите на земята. Площта на парцела 

предвиден за промяна в начина на трайно ползване е незначителна в сравнение с 

площта на зоната и попада в периферен участък. Тъй като растителността в зоната, в 

която би могло да се очаква това въздействие няма да бъде премахвана, това ще 

редуцира потенциала за разпространение на внесени видове. Поради това големината 
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на въздействие се оценява като много ниска. Чувствителността на птиците по 

отношение на това въздействие е висока по време на размножителния период и ниска 

в останалата част на годината. Значимостта на въздействието е оценена като умерена 

през размножителния период и слаба през останалата част от годината (Таблица 5-6).  

Трансформация на местообитанието в горски и водни местообитания не се 

очаква, тъй като те са сравнително отдалечени от местата, където ОУПО предвижда 

промяна в предназначението на земя, отделени с пояс от обработваеми земи, който 

ще спре разпространението на горски/водни видове (ако има такива). Поради тази 

причина не се очаква въздействието да засегне видовете от горски местообитания 

(Сив кълвач (Picus canus), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), черен кълвач 

(Dryocopus martius), черен щъркел (Ciconia nigra), орел змияр (Circaetus gallicus), малък 

креслив орел (Aquila pomarina), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), козодой 

(Caprimulgus europaeus), синявица (Coracias garrulus), ловен сокол (Falco cherrug), 

черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus), червена каня (Milvus milvus), орел 

рибар (Pandion haliaetus), малък нирец (Mergus albellus), белоопашат морски орел 

(Haliaeetus albicilla), малък орел (Hieraaetus pennatus) и малък сокол (Falco columbarius)) 

и видовете обитаващи водни местообитания (Земеродно рибарче (Alcedo atthis), 

червеногуша гъска (Branta ruficollis), саблеклюн (Recurvirostra avosetta), голям воден бик 

(Botaurus stellaris), ръждива чапла (Ardea purpurea), малък воден бик (Ixobrychus 

minutus), гривеста чапла (Ardeola ralloides), белоока потапница (Aythya nyroca), 

белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), черна рибарка (Chlidonias niger), тръстиков 

блатар (Circus aeruginosus), поен лебед (Cygnus cygnus), голяма бяла чапла (Egretta 

alba), малка бяла чапла (Egretta garzetta), голяма бекасина (Gallinago media), сив жерав 

(Grus grus), кокилобегач (Himantopus himantopus), малка чайка (Larus minutus), 

къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), бяла 

лопатарка (Platalea leucorodia), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), голяма пъструшка 

(Porzana porzana), средна пъструшка (Porzana parva), нощна чапла (Nycticorax 

nycticorax), бойник (Philomachus pugnax), малък нирец (Mergus albellus), дебелоклюна 

рибарка (Gelochelidon nilotica), белочела рибарка (Sterna albifrons), речна рибарка 

(Sterna hirundo), ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), малък корморан (Phalacrocorax 

pygmeus) и малък горски водобегач (Tringa glareola)).  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху птиците, 

обект на опазване в зоната от трансформация на местообитание в резултат на 

реализиране предвижданията на ОУПО.  
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Таблица 5-6. Оценка на въздействието от трансформация на местообитания върху 
видовете птици, обект на опазване в ЗЗ BG0002030 Комплекс Калимок по време на 

строителството  

Въздействие  Големина  
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието  

Трансформация 
на местообитания  

По време на 
размножителния 
период  

1-много 
ниска  

D-висока D1 

Извън 
размножителния 
период  

1-много 
ниска  В-ниска B1 

Различно по продължителност и интензивност безпокойство на животински видове, 

вкл. и прогонване от местообитанията им, поради засилено антропогенно и техногенно 

натоварване  

По време на реализиране на предвижданията на ОУПО в зоната потенциално 

безпокойството на птици, обект на опазване би могло да възникне в резултат от 

присъствие и работата на строителното оборудване и хора. Безпокойството е директно 

въздействие и може да доведе до преместването на някои видове в съседни участъци, 

където няма да бъдат обезпокоявани.  

В откритите местообитания безпокойството може да засегне следните видове 

(ползващи откритите местообитания като гнездови и/или хранителни местообитания): 

Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), белочела рибарка (Sterna albifrons), речна 

рибарка (Sterna hirundo), малък горски водобегач (Tringa glareola), ръждив aнгъч 

(Tadorna ferruginea), саблеклюн (Recurvirostra avosetta), обикновен мишелов (Buteo 

rufinus), полски блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), малък сокол 

(Falco columbarius), ливаден дърдавец (Crex crex), козодой (Caprimulgus europaeus), 

ливаден блатар (Circus pygargus) и синьогушка (Luscinia svecica).орел змияр (Circaetus 

gallicus), синявица (Coracias garrulus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела 

сврачка (Lanius minor), ливаден дърдавец (Crex crex), обикновен мишелов (Buteo 

rufinus), полски блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), малък сокол 

(Falco columbarius), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък креслив орел (Aquila 

pomarina), ловен сокол (Falco cherrug), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis 

apivorus), сокол скитник (Falco peregrinus), морски орел (Haliaeetus albicilla), червена 

каня (Milvus milvus), орел рибар (Pandion haliaetus), малък орел (Hieraaetus pennatus), 

червеногуша гъска (Branta ruficollis) и бял щъркел (Ciconia ciconia).  

В 100 m буфер около имотите, предвидени за промяна на предназначението 

има около 16 ha обработваеми земи, равняващи се на около 0,33% от обработваемите 

земи в зоната. Поради малката потенциално засегната площ големината на 

въздействие е оценена като ниска. Всички видове птици, обект на опазване в зоната са 

с висока чувствителност по отношение на безпокойството по време на размножителния 

период и с ниска чувствителност през останалата част от годината. Значимостта на 
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въздействие е умерена по време на размножителния период и слаба през останалата 

част от годината.  

Тези видове могат да бъдат засегнати и в тревни местообитания. В 100 m 

буфер около имотите, предвидени за промяна на предназначението има около 0,9 ha 

тревни съобщества, равняващи се на около 0,3% от сухите тревни съобщества в 

зоната. Поради малката потенциално засегната площ големината на въздействие е 

оценена като ниска. Всички видове птици, обект на опазване в зоната са с висока 

чувствителност по отношение на безпокойството по време на размножителния период 

и с ниска чувствителност през останалата част от годината. Значимостта на 

въздействие е умерена по време на размножителния период и слаба през останалата 

част от годината.  

В горски местообитания безпокойството може да засегне следните видове: Сив кълвач 

(Picus canus), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), черен кълвач (Dryocopus 

martius), черен щъркел (Ciconia nigra), орел змияр (Circaetus gallicus), малък креслив 

орел (Aquila pomarina), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), козодой (Caprimulgus 

europaeus), синявица (Coracias garrulus), ловен сокол (Falco cherrug), черна каня (Milvus 

migrans), осояд (Pernis apivorus), червена каня (Milvus milvus), орел рибар (Pandion 

haliaetus), малък нирец (Mergus albellus), белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla), 

малък орел (Hieraaetus pennatus) и малък сокол (Falco columbarius).  

В 100 m буфер около имотите, предвидени за промяна на предназначението 

има около 1,86 ha горски съобщества, равняващи се на около 0,2% от тези съобщества 

в зоната. Поради малката потенциално засегната площ големината на въздействие е 

оценена като ниска. Всички видове птици, обект на опазване в зоната са с висока 

чувствителност по отношение на безпокойството по време на размножителния период 

и с ниска чувствителност през останалата част от годината. Значимостта на 

въздействие е умерена по време на размножителния период и слаба през останалата 

част от годината.  

Най-близко разположеното водно местообитание е на около 150 m от имотите 

с предвидена промяна на предназначението. Поради отдалечеността не се очаква 

безпокойството да засегне следните видове: Земеродно рибарче (Alcedo atthis), 

червеногуша гъска (Branta ruficollis), саблеклюн (Recurvirostra avosetta), голям воден бик 

(Botaurus stellaris), ръждива чапла (Ardea purpurea), малък воден бик (Ixobrychus 

minutus), гривеста чапла (Ardeola ralloides), белоока потапница (Aythya nyroca), 

белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), черна рибарка (Chlidonias niger), тръстиков 

блатар (Circus aeruginosus), поен лебед (Cygnus cygnus), голяма бяла чапла (Egretta 

alba), малка бяла чапла (Egretta garzetta), голяма бекасина (Gallinago media), сив жерав 

(Grus grus), кокилобегач (Himantopus himantopus), малка чайка (Larus minutus), 

къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), бяла 

лопатарка (Platalea leucorodia), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), голяма пъструшка 

(Porzana porzana), средна пъструшка (Porzana parva), нощна чапла (Nycticorax 

nycticorax), бойник (Philomachus pugnax), малък нирец (Mergus albellus), дебелоклюна 
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рибарка (Gelochelidon nilotica), белочела рибарка (Sterna albifrons), речна рибарка 

(Sterna hirundo), ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), малък корморан (Phalacrocorax 

pygmeus) и малък горски водобегач (Tringa glareola).  

Таблица 5-7. Оценка на въздействието от безпокойство върху видовете 

птици, обект на опазване в ЗЗ BG0002030 Комплекс Калимок по време на 

строителството  

Въздействие  Големина  
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието  

Безпокойство  

По време на 
размножителния 
период  

2 –ниска  D-висока D2  

Извън 
размножителния 
период  

2 –ниска  В-ниска  В2 

Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на 

популациите на видовете, предмет на опазване  

Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на 

популациите на видовете, предмет на опазване, могат да се очакват поради пряко 

унищожаване на екземпляри.  

По време на гнездовия период загуба на индивиди може да настъпи в 

резултат на унищожаване на гнезда и малки на наземногнездящи птици, или попадане 

на гнездобегълци на наземногнездящи видове, предмет на опазване  в райони със 

строителни дейности, където те да бъдат неволно наранени/убити. Въздействието 

може да настъпи и в резултат на изоставяне на люпила и малки от родителите им в 

резултат на прогонване от гнездовата територия поради силно безпокойство.  

Видовете, които могат да бъдат засегнати са дебелоклюна рибарка 

(Gelochelidon nilotica), белочела рибарка (Sterna albifrons), речна рибарка (Sterna 

hirundo), малък горски водобегач (Tringa glareola), ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), 

саблеклюн (Recurvirostra avosetta), обикновен мишелов (Buteo rufinus), полски блатар 

(Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), малък сокол (Falco columbarius), 

ливаден дърдавец (Crex crex), козодой (Caprimulgus europaeus), ливаден блатар (Circus 

pygargus) и синьогушка (Luscinia svecica).  

Поради малката територия, която ще бъде засегната и малката вероятност от 

настъпване, големината на въздействието е оценена като ниска. По време на 

размножителния период (края на месец март – средата на месец юли) 

чувствителността на птиците, обект на опазване по отношение на загубата на 

индивиди е оценена като висока. По време на размножителния период очакваната 

значимост на въздействието е умерена. Извън размножителния период загуба на 

индивиди е много малко вероятна. Поради това големината на въздействието е 

оценена като много ниска. Чувствителността на възрастните индивиди по отношение 



    
 

59 
 

на това въздействие е много ниска. Значимостта на въздействието е оценена като 

слаба. Тъй като загубата на индивиди е с умерена до ниска значимост не се очакват 

промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на 

популациите на видовете, предмет на опазване.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете 

птици, обект на опазване в зоната.  

Таблица 5-8. Оценка на въздействието от загуба на индивиди от видовете птици, обект 
на опазване в ЗЗ BG0002030 Комплекс Калимок по време на строителството  

Въздействие  Големина  
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието  

Загуба на индивиди по време на 
размножителния период 

1-много 
ниска 

D-висока 
D1 

Загуба на индивиди извън 
размножителния период 

1-много 
ниска 

A-много ниска 
A1 

5.3.2.2 Въздействие по време на експлоатация  

Различно по продължителност и интензивност безпокойство на животински видове, 

вкл. и прогонване от местообитанията им, поради засилено антропогенно и техногенно 

натоварване  

След реализиране на предвижданията на ОУПО в зоната, по време на 

експлоатацията на съоръженията се очаква потенциално безпокойството на птици, 

обект на опазване, в резултат от присъствие и работата на хора и техника. 

Безпокойството е директно въздействие и може да доведе до преместването на някои 

видове в съседни участъци, където няма да бъдат обезпокоявани.  

В откритите местообитания безпокойството може да засегне следните видове 

(ползващи откритите местообитания като гнездови и/или хранителни местообитания): 

Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), белочела рибарка (Sterna albifrons), речна 

рибарка (Sterna hirundo), малък горски водобегач (Tringa glareola), ръждив aнгъч 

(Tadorna ferruginea), саблеклюн (Recurvirostra avosetta), обикновен мишелов (Buteo 

rufinus), полски блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), малък сокол 

(Falco columbarius), ливаден дърдавец (Crex crex), козодой (Caprimulgus europaeus), 

ливаден блатар (Circus pygargus) и синьогушка (Luscinia svecica).орел змияр (Circaetus 

gallicus), синявица (Coracias garrulus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела 

сврачка (Lanius minor), ливаден дърдавец (Crex crex), обикновен мишелов (Buteo 

rufinus), полски блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), малък сокол 

(Falco columbarius), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък креслив орел (Aquila 

pomarina), ловен сокол (Falco cherrug), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis 

apivorus), сокол скитник (Falco peregrinus), морски орел (Haliaeetus albicilla), червена 

каня (Milvus milvus), орел рибар (Pandion haliaetus), малък орел (Hieraaetus pennatus), 

червеногуша гъска (Branta ruficollis) и бял щъркел (Ciconia ciconia).  
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В 100 m буфер около имотите, предвидени за промяна на предназначението 

има около 16 ha обработваеми земи, равняващи се на около 0,33% от обработваемите 

земи в зоната. Поради малката потенциално засегната площ големината на 

въздействие е оценена като ниска. Всички видове птици, обект на опазване в зоната са 

с висока чувствителност по отношение на безпокойството по време на размножителния 

период и с ниска чувствителност през останалата част от годината. Значимостта на 

въздействие е умерена по време на размножителния период и слаба през останалата 

част от годината.  

Тези видове могат да бъдат засегнати и в тревни местообитания. В 100 m 

буфер около имотите, предвидени за промяна на предназначението има около 0,9 ha 

тревни съобщества, равняващи се на около 0,3% от сухите тревни съобщества в 

зоната. Поради малката потенциално засегната площ големината на въздействие е 

оценена като ниска. Всички видове птици, обект на опазване в зоната са с висока 

чувствителност по отношение на безпокойството по време на размножителния период 

и с ниска чувствителност през останалата част от годината. Значимостта на 

въздействие е умерена по време на размножителния период и слаба през останалата 

част от годината.  

В горски местообитания безпокойството може да засегне следните видове: 

сив кълвач (Picus canus), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), черен кълвач 

(Dryocopus martius), черен щъркел (Ciconia nigra), орел змияр (Circaetus gallicus), малък 

креслив орел (Aquila pomarina), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), козодой 

(Caprimulgus europaeus), синявица (Coracias garrulus), ловен сокол (Falco cherrug), 

черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus), червена каня (Milvus milvus), орел 

рибар (Pandion haliaetus), малък нирец (Mergus albellus), белоопашат морски орел 

(Haliaeetus albicilla), малък орел (Hieraaetus pennatus) и малък сокол (Falco columbarius).  

В 100 m буфер около имотите, предвидени за промяна на предназначението 

има около 1,86 ha горски съобщества, равняващи се на около 0,2% от горските 

съобщества в зоната. Поради малката потенциално засегната площ големината на 

въздействие е оценена като ниска. Всички видове птици, обект на опазване в зоната са 

с висока чувствителност по отношение на безпокойството по време на размножителния 

период и с ниска чувствителност през останалата част от годината. Значимостта на 

въздействие е умерена по време на размножителния период и слаба през останалата 

част от годината.  

Най-близко разположеното водно местообитание е на около 150 m от имотите 

с предвидена промяна на предназначението. Поради отдалечеността не се очаква 

безпокойството да засегне следните видове: земеродно рибарче (Alcedo atthis), 

червеногуша гъска (Branta ruficollis), саблеклюн (Recurvirostra avosetta), голям воден бик 

(Botaurus stellaris), ръждива чапла (Ardea purpurea), малък воден бик (Ixobrychus 

minutus), гривеста чапла (Ardeola ralloides), белоока потапница (Aythya nyroca), 

белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), черна рибарка (Chlidonias niger), тръстиков 

блатар (Circus aeruginosus), поен лебед (Cygnus cygnus), голяма бяла чапла (Egretta 
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alba), малка бяла чапла (Egretta garzetta), голяма бекасина (Gallinago media), сив жерав 

(Grus grus), кокилобегач (Himantopus himantopus), малка чайка (Larus minutus), 

къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), бяла 

лопатарка (Platalea leucorodia), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), голяма пъструшка 

(Porzana porzana), средна пъструшка (Porzana parva), нощна чапла (Nycticorax 

nycticorax), бойник (Philomachus pugnax), малък нирец (Mergus albellus), дебелоклюна 

рибарка (Gelochelidon nilotica), белочела рибарка (Sterna albifrons), речна рибарка 

(Sterna hirundo), ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), малък корморан (Phalacrocorax 

pygmeus) и малък горски водобегач (Tringa glareola).  

Таблица 5-9. Оценка на въздействието от безпокойство върху видовете 

птици, обект на опазване в ЗЗ BG0002030 Комплекс Калимок по време на 

експлоатацията  

Въздействие  Големина  
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието  

Безпокойство  

По време на 
размножителния 
период  

2 –ниска  D-висока D2  

Извън 
размножителния 
период  

2 –ниска  В-ниска  В2 

5.4 Кумулативно въздействие 

Проектите, планирани за изграждане на територията на ЗЗ BG0002030 

Комплекс Калимок са дадени в Точка 5.1 и в Графично приложение 5.  

Единственото остатъчно въздействие с умерена значимост е безпокойство в 

резултат на експлоатацията на предвижданията, по време на размножителния сезон на 

птиците. Два от проектите са за доразвиване на вече съществуващи обекти (полагане 

на изолация във ферма и допълнителна сграда в съществуващ свинекомплекс). Един 

проект планира разширение на силозно стопанство. Планира се и реализирането на 

една горскостопанска програма. Извън зоната (на 250 m от границата ѝ) се планира 

поставяне на ограда и инсталиране на мрежа против слана и градушка.  Поради 

голямото разстояние между имотите, обект на горскостопански програми и 

предвижданията на ОУПО (Точка 5.1.2) не се очаква кумулативен ефект в резултат на 

безпокойство от едновременното реализиране на тези проекти с предвижданията на 

ОУПО.  

Може да се направи заключение, че не се очаква значителна степен на 

кумулативно въздействие в резултат на реализирането на предвижданията по ОУПО и 

горскостопанските програми, описани в Точка 5.1.  
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5.5 Въздействие върху целостта на зоната  

Оценката на потенциалните въздействия върху видовете, обект на опазване в 

ЗЗ BG0002030 Комплекс Калимок показва, че не се очаква значителна степен на 

отрицателно въздействие върху птиците, обект на опазване в зоната както по време на 

строителството, така и по време на експлоатацията на предвижданията на ОУПО. 

Очакват се въздействия със слаба и умерена значимост. Целостта на зоната по време 

на реализиране на проекта няма да бъде засегната.  

Имайки предвид липсата на значителна степен на отрицателно въздействие 

върху видовете, обект на опазване в зоната и техните местообитания, както и върху 

целостта на зоната, не се очаква въздействие върху кохерентността на мрежата 

Натура 2000.  

5.6 Смекчаващи мерки и оценка на ефективността им  

Оценката на потенциалните въздействия върху видовете птици обект на 

опазване в зоната и техните местообитания показа, че не се очаква значителна степен 

на отрицателно въздействие върху видовете птици, предмет на опазване в ЗЗ 

BG0002030 Комплекс Калимок и техните местообитания. Очакват се въздействия със 

слаба и умерена значимост. Въпреки това, за редуциране значимостта на част от 

въздействията с умерена значимост са предложени смекчаващи мерки:  

1. Да не се използват чужди, нехарактерни за района рудерални/синантропни 

и инвазивни растителни видове при извършване на озеленяване в новите 

устройствени зони.  

Очакван ефект: Да се редуцира вероятността за разпространението на 

чужди, рудерални/синантропни и инвазивни растителни видове в защитената зона и 

трансформацията на природни местообитания, предмет на опазване и местообитания 

на видове.  

2. Да се проведе разяснителна кампания сред участниците в строителните и 

експлоатационни дейности за предмета и целите на защитената зона, включваща 

процедура за действията, които трябва да се предприемат при намиране на гнездо с 

яйца/малки или малко (гнездобегълец).  

Очакван ефект: Намаляване вероятността за загуба на индивиди от 

видовете птици, предмет на опазване.  

3. Препоръчва се строителните дейности в зоната да започва след началото 

на м. август (до края на м. януари) и да се извършват без прекъсване в периода 

февруари - май.  

Очакван ефект: Намаляване загуба на индивиди и гнезда на видове птици 

предмет на опазване в зоната. Началото на дейностите след края на размножителния 

период и присъствието на хора и техника в периода февруари – май ще предотврати 
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евентуалното гнездене в местообитания засегнати от строителството и по този начин 

ще редуцира загубата на индивиди и безпокойството.  

5.7 Остатъчен ефект  

В Таблица 5-10 е представена значимостта на всички потенциални въздействия преди 

и след прилагане на смекчаващите мерки.  

Таблица 5-10. Остатъчно въздействие.  

Въздействие Значимост на 
въздействието 
без прилагане 
на смекчаващи 
мерки  

Смекчаващи 
мерки 

Значимост на 
въздействието 
след прилагане 
на смекчаващи 
мерки  

Строителство 

Пряко унищожаване 
и/или увреждане на 
местообитание 

По време на 
размножителния период  

D2 
-3 Не се очаква  

Извън размножителния 
период 

B2 
- B2 

Трансформация на 
открити местообитания  

По време на 
размножителния период  

D1 
1 Не се очаква  

Извън размножителния 
период 

B1 
1 Не се очаква  

Безпокойство  

По време на 
размножителния период  

D2 
3 Не се очаква  

Извън размножителния 
период  

B2 
- 

B2 

Загуба на индивиди  

По време на 
размножителния период  

D1 
2, 3 В1 

Извън размножителния 
период  

A1 
2 А1 

Експлоатация 

Безпокойство  

По време на 
размножителния период  

D2 
- D2 

Извън размножителния 
период  

B2 
- В2 

5.8 Компенсаторни мерки  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху птиците, 

обект на опазване в ЗЗ BG0002030 Комплекс Калимок и техните местообитания. 

Поради това не е необходимо прилагане на компенсаторни мерки.  

5.9 Алтернативи  

За предвижданията на ОУПО в зоната и в близост не се предлагат 

алтернативни решения, поради липсата на значително неблагоприятно въздействие 

върху целостта на зоната.  

Нулевата алтернатива е алтернативата на неосъществяване на проекта. Тази 

алтернатива предполага запазване на текущото състояние на зоната или неговата 

промяна, поради природни фактори на околната среда (изменение на климата и др.).  
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5.10 Заключение  

Оценката на потенциалните въздействия върху видовете, обект на опазване в 

ЗЗ BG0002030 Комплекс Калимок показва, че не се очаква значителна степен на 

отрицателно въздействие върху птиците, обект на опазване в зоната и техните 

местообитания, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията 

на предвижданията на ОУПО на община Сливо поле. Предвижданията на ОУПО не 

засягат територията на зоната. В близост до зоната, но извън нея се предвижда 

промяна в начина на трайно ползване на малки по площ полигони (0,16 ha на 

границата на зоната). Очакват се въздействия със слаба и умерена значимост. С цел 

максимално запазване на естественото състояние на популациите на видовете, обект 

на опазване, са предложени мерки за смекчаване на част от въздействията с умерена 

значимост.  

След направената оценка на въздействията, може да бъде заключено, че 

строителството и експлоатацията на предвижданията на ОУПО на община Сливо поле 

няма да:  

 доведат до промяна на природозащитния статус на зоната за видове, 

обект на опазване;  

 нарушат баланса, разпределението и плътността на ключови видове – 

индикатори за благоприятни условия на средата; 

 причинят промени във функциите на местообитанията или екосистемите; 

 редуцират значително участъците на ключовите местообитания; 

 редуцират популацията на ключови видове; 

 променят балансът между ключовите за зоната видове; 

 редуцират многообразието на зоната; 

 доведат до увеличаване на фрагментацията; 

 доведат до загуба или намаляване на ключови характеристики на зоната 

 

След направената оценка на въздействията, може да бъде заключено, че в 

резултат от предвижданията на ОУПО не се очаква значителна степен на отрицателно 

въздействие върху видовете птици, предмет на опазване ЗЗ BG0002030 Комплекс 

Калимок и техните местообитания.  
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6. ЗЗ BG0000168 ЛУДОГОРИЕ  

 

6.1 Описание на плана, самостоятелно или в комбинация с други 

планове и проекти, които биха могли да окажат значително 

въздействие върху Натура 2000 зоната  

6.1.1 Връзка на защитената зона с елементите на плана  

Около 1,9% от площта на зоната (1150,97 ha от общо 59447,46 ha) попадат на 

територията на община Сливо поле.  

В частта от 33, попадаща в границите на община Сливо поле преобладават 

широколистните листопадни гори – 911,8 ha, или около 79% от територията на зоната в 

общината. Около 159 ha (14 %) са заети с тревни съобщества. Обработваемите площи 

заемат около 39 ha, или около 3,4% от територията на зоната в общината. Земното 

покритие е дадено в Таблица 6-1.  

Класовете земно покритие в зоната, попадащи на територията на общината 

представляват между 0,1 и 3% от общата площ на територията на съответния клас, 

включен в ЗЗ Лудогорие.  

Всеки от изброените в таблицата типове земно покритие представлява  

потенциално местообитание за видове, обект на опазване в зоната. Потенциалните 

въздействия върху тези видове и техните местообитания, както и върху  природните 

местообитания, предмет на опазване са разгледани в Точка 6.3.  

Таблица 6-1. Земно покритие в зоната  

Класове Земно покритие Площ в 
зоната (ha)1 

Площ в 
зоната в 
границите 
на община 
СП (ha) 

% от площта 
в зоната, 
попадащ в 
границите на 
община СП 

Язовири - 18,1 - 

Язовири, езера и водоеми - 16,1 - 

Изкуствени горски монокултури  1783,4 6 0,3 

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

1188,9 0,8 0,1 

Сухи тревни съобщества, степи 5350,3 159,2 3,0 

Друга орна земя 3566,8 39 1,1 

Широколистни листопадни гори 45774,5 911,8 2,0 

                                                      
 
1
 Изчислена на базата на % покритие, даден в Стандартния формуляр 
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Класове Земно покритие Площ в 
зоната (ha)1 

Площ в 
зоната в 
границите 
на община 
СП (ha) 

% от площта 
в зоната, 
попадащ в 
границите на 
община СП 

Смесени гори 1783,4 - - 

Общо Покритие 59447,5 1150,9 1,9 

Предвиден за озеленяване е парцел с площ от около 1,5 ha в границите на 

зоната (открито местообитание/обработваема земя, през парцела преминава път). 

Около 0,01 ha селскостопански земи, разположени в зоната  ще преминат в зони със 

жилищни функции ( с. Черешово и с. Кошарна) (Графично Приложение 6).  

Селскостопански земи, разположени извън зоната, но по границата ѝ ще 

преминат в зони с жилищни функции за разширяване на с. Кошарна и с. Черешово.  

6.1.2 Други проекти или планове, които биха могли да имат значително 

въздействие върху зоните на Натура 2000 в комбинация с предложения 

ОУП  

Според информацията, получена при консултации с РИОСВ следните проекти 

са предвидени за реализиране на територията на ЗЗ BG0000168 Лудогорие (Графично 

Приложение 7):  

 Горскостопанска програма, в местността Голямата гора, в два съседни 

имота с обща площ 0,8 ha. Разстояние до предвижданията на ОУПО -  

5,7 km; 

 Горскостопанска програма, в местността Голямата гора. Площ на 

имота – 0,28 ha, разстояние до предвижданията на ОУПО - 5,9 km; 

 Горскостопанска програма, в местността Голямата гора, в два съседни 

имота с обща площ 0,7 ha. Разстояние до предвижданията на ОУПО -  

5,7 km;  

 Горскостопанска програма, в местността Голямата гора. Площ на 

имота – 0,7 ha, разстояние до предвижданията на ОУПО - 5,8 km;  

 Горскостопанска програма за имот с №043019, с. Кошарна, , в 

местността Голямата гора. Площ на имота – 0,7 ha, разстояние до 

предвижданията на ОУПО - 6 km;  

В близост до зоната се планират следните ИП:  

 В гробищния парк на с. Кошарна, разположен на границата на зоната, 

но извън нея ще се извърши изграждане на водопроводно отклонение. 

Имота е с площ 3,6 ha и е непосредствени до имота в зоната, в който 

ОУПО предвижда озеленяване.  
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 Създаване на орехови насаждения на площ от 22,3 ha в землището на 

с. Кошарна, община Сливо поле, на над 50 m от зоната и на 250 m от 

имота в зоната, в който ОУПО предвижда озеленяване.  

 Горскостопанска програма за ПИ 286008, в землището на с. Черешово, 

в местността Дюлюмите. Площ на имота - 0,4 ha, разстояние до 

предвижданията на ОУПО - 1,4 km, до зоната – 60 m;  

 Горскостопанска програма за ПИ № 286004, с. Черешово, в местността 

Дюлюмите, Площ на имота - 0,3 ha, разстояние до предвижданията на 

ОУПО - 1,2 km, до зоната – 80 m;  

 Изграждане на водопроводно отклонение в непосредствена близост до 

зоната, в имот с площ 0,46 ha, на 1,7 km от предвижданията на ОУПО в 

зоната.  

Информацията относно инвестиционни предложения в Натура е 

предоставена от РИОСВ Русе. Предоставената Справка по заявление за предоставяне 

на информация съдържа информация за инвестиционни предложения/планове/ 

програми на територията на зоната, съгласувани по реда на Глава шеста от Закона за 

опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие за периода 

2012-2015 г.  

6.2 Описание на зоната, местообитанията, видовете, предмет на 

опазване на национално и международно ниво 

6.2.1 Общо описание  

Зоната се намира в Североизточна България. Площта на зоната е 59447,46 

ha. На територията на община Сливо поле попадат 1150,97 ha от зоната, или около 

1,9% от нея. Релефът е равнинно-хълмист с характерни форми - каньоновидни 

суходолия, льосовидни блюдца, карови полета.  

ЗЗ BG0000168 Лудогорие включва широколистни гори и пасища сред 

просторен хълмист земеделски ландшафт. В нея  се намира най-големия равнинен 

горски масив в страната. В зоната се срещат естествени и полуестествени ксеротермни 

и ксеромезофилни широколистни равнинни гори от Лудогорското плато. ЗЗ BG0000168 

Лудогорие включва и стари естествени гори. Мястото е от зоологическа важност, тъй 

като предоставя местообитание за голям брой животински видове, вкл. и защитени. 

Горите са предимно смесени от сребролистна липа /Tilia tomentosa/ с обикновен габър 

/Carpinus betulus/ или цер /Quercus cerris/, на места и с горун /Q. dalechampii/ и полски 

клен /Acer campestre/. Преобладават горите с издънков произход. Има и големи площи 

изкуствени насаждения от акация /Robinia pseudoacacia/. Тревните съобщества са 

ксеротермни главно от белизма /Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa 

bulbosa, Poa concinna/, черна садина /Chrysopogon gryllus/ и ефемери, както и 

мезоксеротермни - около селищата.  
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Зоната е уязвима по отношение на сеч, лов, паша, изкуствено залесяване с 

неместни видове дървета. Лудогорието е заобиколено от земеделски земи и е 

частично изолирано от други територии с горски местообитания. Поради наличие на 

селища по границите на мястото достъпът до определени части от него е силно 

улеснен. Местообитанията са чувствителни към човешките дейности. 

Ползването в горите, включително голите сечи, както и горските пожари 

(умишлени пожари) влошават качеството на горските местообитания и безпокоят 

животните, включително и по време на гнездовия и зимния период. Интензивното 

земеделие, включващо употребата на изкуствени торове, пестициди, инсектициди и 

дори отрови има директно отрицателно въздействие както върху видовете, така и 

върху местообитанията, предмет на опазване в зоната.  

Упадъкът на животновъдството, охрастяването, облесяването и разораването 

на пасищата води до загуба на ценни тревни местообитания. Сухите пасища са силно 

уязвими от пожари, както естествени, така и причинени от човека.  

В община Сливо поле 33 BG0000168 Лудогорие попада в землищата на с. 

Черешово и с. Кошарна.  

Цели на опазване:  

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в защитената зона.  

  Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в защитената зона, 

включително и видовия състав, характерни видове и условия на средата.  

  Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видове, предмет на опазване в защитената зона.  

Списък на природните местообитания, предмет на опазване и информация за 

тяхната площ и състояние в зоната са дадени в Таблица 6-2 

Списък на видовете, обект на опазване в зоната и приблизителната им 

численост в зоната и оценка на популациите им са дадени в Таблица 6-3, Таблица 6-4 

и Таблица 6-5.  

 

 

Таблица 6-2 
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Таблица 6-2. Природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/EEC 
предмет на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната) 2 

КОД Пр. ИМЕ % Покр. Площ 

ha 

Предс
т. 

Отн. 
площ 

Прир. 
ст. 

Цялост. 
оц. 

6110 * Отворени калцифилни или 

базифилни тревни съобщества от 

Alysso-Sedion albi 

0.037 22 A C A A 

6210 * Полуестествени сухи тревни и 

храстови съобщества върху 

варовик(Festuco-Brometalia) 

(*важни местообитания на 

орхидеи) 

1.2 713.4 C C B C 

6250 * Панонски льосови степни тревни 
съобщества 

1.145 680.7 A B B A 

8310  Неблагоустроени пещери 0.01 5.9 B C C B 

9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion 

върху сипеи и стръмни склонове 

0.019 11.3 D    

91G0 * Панонски гори с Quercus 

petraea и Carpinus betulus 

1.224 727.6 C C C C 

91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens 0.055 32.7 C C C C 

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

14.617 8689.4 B A A A 

91M0  Балкано-панонски церово-горунови 
гори 

23.736 14110.5 B C B B 

91Z0  Мизийски гори от сребролистна липа 8.417 5003.7 A A B B 

Таблица 6-3. Видове, бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, 
предмет на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната) 3 

 
 
КОД 

ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 

Оценка 

ИМЕ (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1308 Barbastella barbastellus P C B C C 

Широкоух прилеп 

1352 Canis lupus 3-4 C A C A 

Европейски вълк 

1355 Lutra lutra 3-4i C B C B 

Видра 

2609 Mesocricetus newtoni V C B C C 

Добруджански (среден) 
хомяк 1310 Miniopterus schreibersi C C B C C 

Дългокрил прилеп 

1323 Myotis bechsteini P D    

                                                      
 
2
 Съкращенията са дадени в Точка 2 

3
 Съкращенията са дадени в Точка 2 
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КОД 

ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 

Оценка 

ИМЕ (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

Дългоух нощник 

1307 Myotis blythii C C B C C 

Остроух нощник 

1316 Myotis capaccinii C C B B C 

Дългопръст нощник 

1321 Myotis emarginatus P C B C C 

Трицветен нощник 

1324 Myotis myotis C C B C C 

Голям нощник 

1306 Rhinolophus blasii P C B C C 

Средиземноморски 
подковонос 1305 Rhinolophus euryale R C B C C 

Южен подковонос 

1304 Rhinolophus  ferrumequinum C C B C C 

Голям подковонос 

1303 Rhinolophus hipposideros C D    

Maлък подковонос 

1302 Rhinolophus  mehelyi R C B C C 

Подковонос на Мехели 

1335 Spermophilus citellus C C A C A 

Лалугер 

2635 Vormela peregusna P C B C B 

Пъстър пор 
 

Таблица 6-4. Видове, земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 

92/43/EEC, предмет на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната) 4 

 

 
КОД 

ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Оценка 

ИМЕ (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1188 Bombina bombina P C A B A 

Червенокоремна бумка 

1279 Elaphe quatuorlineata P C A C B 

Ивичест смок 

1220 Emys orbicularis C C A C A 

Обикновена блатна 
костенурка 

1219 Testudo graeca V C A C A 

Шипобедрена костенурка 

1217 Testudo hermanni V C A B A 

Шипоопашата костенурка 

1993 Triturus dobrogicus P D    

Добруджански тритон 

1171 Triturus karelinii P D    

Голям гребенест тритон 
 

 

                                                      
 
4
 Съкращенията са дадени в Точка 2 



    
 

71 
 

Таблица 6-5. Видове, безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, 
предмет на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната) 5 

 
КОД 

ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Оценка 

ИМЕ (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1052 Hypodryas maturna R A A A A 

Хидриас 

1078 Callimorpha  quadripunctaria R C A B A 

 

1060 Lycaena dispar R C A B B 

Лицена 

4011 Bolbelasmus unicornis V B A B A 

 

1088 Cerambyx cerdo R C B C A 

Обикновен сечко 

1083 Lucanus cervus R B A C A 

Бръмбар рогач 

1089 Morimus funereus R C A C A 

Буков сечко 

1087 Rosalia alpina R C B C A 

Алпийска розалия 
 

6.2.2 Данни за разпространението на природни местообитания, предмет на 

опазване в зоната  

По данни на МОСВ (проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I") на територията на зоната, 

попадаща в границите на община Сливо поле се срещат следните местообитания, 

предмет на опазване в зоната: 6210, 6250, 91G0, 91M0, 91Z0. Според данните по 

проекта на територията на зоната в общината не се срещат местообитания 6110, 8310, 

9180, 91H1, 91I1.  

6.2.3 Данни за разпространението на видове, предмет на опазване в зоната  

По данни на МОСВ (проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I") на територията на зоната, 

попадаща в границите на община Сливо поле се срещат следните видове, предмет на 

опазване:  

Бозайници: Barbastella barbastellus, Canis lupus, Lutra lutra, Mesocricetus 

newtoni, Miniopterus schreibersi, Morimus funereus, Myotis bechsteini, Myotis blythii, Myotis 

capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, 

Rhinolophus hipposideros и Spermophilus citellus,  

Земноводни и влечуги: Bombina bombina, Emys orbicularis, Testudo graeca, 

Testudo hermanni, Triturus dobrogicus и Triturus karelinii; 
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Безгръбначни: Cerambyx cerdo, Lucanus cervus, Lycaena dispar и Rosalia 

alpina. 

Според данните от проекта шест от видовете, предмет на опазване не се 

срещат в разглежданата част на зоната – това са Bolbelasmus unicornis, Callimorpha  

quadripunctaria, Elaphe quatuorlineata, Rhinolophus  ferrumequinum, Rhinolophus  mehelyi 

и Vormela peregusna.  

Въпреки това, следвайки принципа на предпазливостта, възприет при 

създаването, управлението и оценката на потенциалните въздействия върху мрежата 

Натура 2000, наличието на тези видове в разглежданите територии не може да бъде 

изключено. Поради това оценката на потенциалните въздействия върху видовете, 

обект на опазване в зоната, ще бъде извършена за всички видове, които биха могли  

потенциално да се срещнат в засегнатите местообитания, на базата на информацията 

за наличните местообитания и привързаността на видовете към тях).  

6.3 Оценка на въздействията 

6.3.1 Идентификация на въздействията 

При изграждането на предвидените нови промени на предназначението на 

селскостопанските територии, инфраструктурни обекти, паркове и др., които са 

разположени на територията на зоната и в непосредствена близост до нея са 

възможни следните въздействия върху природните местообитания, популациите и 

местообитанията на видовете предмет на опазване в зоната:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане  на природно местообитание/ 

местообитание на вид, предмет на опазване при усвояване на територия от 

33;  

 Трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, 

поради навлизане на чужди, рудерални/синантропни и инвазивни видове; 

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство на животински 

видове, вкл. и прогонване от местообитанията им, поради засилено 

антропогенно и техногенно натоварване; 

 Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на 

популациите на видовете, предмет на опазване (растения и животни), поради 

пряко унищожаване на екземпляри; 

След края на изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на новите жилищни територии може да се очаква различно по 

продължителност и интензивност безпокойство поради засилено антропогенно и 

техногенно натоварване.  
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6.3.2 Оценка на въздействието върху местообитанията, обект на опазване в 

ЗЗ BG0000168 Лудогорие 

Пряко унищожаване и/или увреждане на природно местообитание, предмет на 

опазване при усвояване на територия от 33 

Предвиден за озеленяване  е парцел с площ от около 1,5 ha в границите на 

зоната. По данни на МОСВ (проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I") този парцел е потенциално 

зает от местообитание 6210 (данните са от моделиране и площта в модела надхвърля 

реално заетата площ). Според модела и участъкът, предвиден за застрояване (0,01 ha) 

е потенциално зает с местообитание 6210. Площта на това местообитание в зоната, по 

данни от Стандартния формуляр, е около 713,4 ha, следователно 1,52 ha отговарят на 

около, 0,21% от площта на местообитанието в зоната. Поради малката засегната площ 

големината на въздействието е оценена като ниска. Чувствителността е определена 

като средна. Значимостта на въздействието се оценява като умерена.  

Пряко унищожаване и/или увреждане на природно местообитание, предмет 

на опазване при усвояване на територия от 33 се очаква само в периода на изграждане 

на предвидените обекти.  

Трансформация на природни местообитания, поради навлизане на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове  

Трансформация на селскостопанските земи в и по границата на зоната и 

последващите дейности в тях биха могли да благоприятстват пренасянето и 

развитието на чужди, рудерални/синантропни и инвазивни видове, които, ако се 

развият в засегнатите територии да навлязат и в други части на зоната. Възможно е от 

това въздействие да бъдат засегнати местообитания 6210, 6250*, 91М0 и 91I0*, които 

по данни на МОСВ се намират в зоната, в териториите прилежащи на имотите, в които 

ОУПО предвижда промяна в начина на трайно ползване. Тъй като растителността в 

участъците, в които се очаква това въздействие в зоната няма да бъде премахвана, 

това ще редуцира потенциала за разпространение на внесени видове. Поради това 

чувствителността на местообитанията се определя като средна. Поради малката площ 

на очакваното въздействие големината му се определя като ниска. Значимостта на 

въздействието е оценена като умерена.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

природните местообитания, предмет на опазване в зоната, в резултат на реализиране 

на предвижданията на ОУПО (Таблица 6-6).  
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Таблица 6-6. Оценка на въздействията върху засегнатите тревни местообитания, 
предмет на опазване на 33 BG0000168 Лудогорие  

Вид на 
въздействието 

Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на 
местообитание 6210 

2 - ниска C-средна C2 

Трансформация на 
местообитанието 

2 - ниска C-средна С2 

 

6.3.3 Оценка на въздействието върху видовете, обект на опазване в ЗЗ 

BG0000168 Лудогорие  

6.3.3.1 Бозайници (без прилепи) 

Предмет на опазване в зоната са европейски вълк (Canis lupus), 

Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), видра (Lutra lutra), лалугер 

(Spermophilus citellus) и пъстър пор (Vormela peregusna).  

6.3.3.1.1 Вълк (Canis lupus) 

Видът се среща в планинските гори, както и в равнинните гори на 

североизточна България. Той е изчезнал от някои планински райони. Вълкът се 

адаптира към широк спектър от местообитания, но се придържа към места, недостъпни 

за хората. Настоящото състояние на популацията му в България се определя като 

стабилно. Заплахи за вида са нелегалният лов, особено на територията на 

дивечовъдните стопанства; намаляването на хранителната база, горските сечи, 

хибридизацията с кучета. Според информация в Стандартния формуляр 3-4 индивида 

обитават тази зона.  

Тъй като видът се придържа към места, недостъпни за хората, а 

предвижданията на ОУПО засягат райони в непосредствена близост до населени 

места (с. Черешово и с. Кошарна), не се очаква въздействие върху вида в резултат на 

предвижданията на ОУПО на община Сливо поле.  

6.3.3.1.2 Лалугер (Spermophilus citellus) и Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus 

newtoni) 

 Лалугер (Spermophilus citellus)  

Ареалът на лалугера (Spermophilus citellus) обхваща цялата територия на 

България. Той обитава полупланински и планински територии до 2400-2500 m н. в. 

Типично местообитание на този вид са степите, необработени тревни площи и 

земеделски полета, доминирани от многогодишни (рядко едногодишни) тревисти 

растения. Понякога се заселва в ниви веднага след жътва. Видът се смята за рядък 

(Popov et al. 2007). Основните заплахи за лалугера са интензифициране на 
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земеделските практики (оран веднага след прибиране на реколтата), намаляване на 

площите с многогодишни растения, третиране с пестициди и директно убиване (Popov 

et al. 2007). Според информация в Стандартния формуляр видът е типичен за зоната.  

 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni) 

Добруджанският хомяк (Mesocricetus newtoni) разпространен в равнините и 

хълмистите райони на Северна България от Крайморска Добруджа до Огоста и 

изолирани находища в южна България – ниските части на Източна Стара Планина.  

Обитава степите, целини, неразоравани синори до посеви с фуражни 

(люцерна, червена детелина) и житни култури, царевица, слънчоглед, лозя, 

зеленчукови и овощни градини.  

Няма данни за обилието на вида в България (Popov et al., 2007). Основната 

заплаха за този вид е интензифицирането на земеделието. Според информация в 

Стандартния формуляр видът е много рядък за тази зона.  

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на територия от 

33 

Потенциални местообитания за добруджанския хомяк и лалугера са откритите 

местообитания и обработваемите площи. Според стандартния формуляр тяхната площ 

в зоната е около 8917 ha. Потенциални местообитания за двата вида има в парцела 

предвиден за озеленяване и в участъка, предвиден за застрояване. Предвижданията 

на ОУПО касаят 1,52 ha площ, което се равнява на 0,02% от площта на потенциалните 

местообитания на двата вида в зоната.  

Поради много малката засегната площ големината на въздействие е оценена 

като много ниска. Чувствителността на двата вида е оценена като умерена. 

Значимостта на въздействието е слаба.  

Трансформация на местообитания поради навлизане на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове 

Трансформация на селскостопанските земи в и по границата на зоната и 

последващите дейности в тях биха могли да благоприятстват пренасянето и 

развитието на чужди, рудерални/синантропни и инвазивни видове, които, ако се 

развият в засегнатите територии да навлязат и в други части на зоната.  

Тъй като растителността в участъците, в които се очаква това въздействие в 

зоната няма да бъде премахвана, това ще редуцира потенциала за разпространение 

на внесени видове. Поради това чувствителността на двата вида и техните 

местообитания се определя като ниска. Поради малката площ на очакваното 

въздействие големината му се определя като ниска. Значимостта на въздействието е 

оценена като слаба.  

Различно по продължителност и интензивност безпокойство вкл. и прогонване от 

местообитанията, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване 
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По време на реализиране на строителни дейности в зоната, както и в 

непосредствена близост до зоната потенциално безпокойство ще има в резултат от 

присъствие и работата на строителното оборудване и хора. Безпокойството е директно 

въздействие и може да доведе до преместването на някои видове в съседни участъци, 

където няма да бъдат обезпокоявани.  

Съгласно прилаганата скала за оценка на въздействията животните са с 

висока чувствителност по отношение на безпокойството по време на размножителния 

период и хибернацията и с ниска чувствителност през останалата част от годината. 

Големината на безпокойството е оценена като ниска поради малката част от 

потенциалното местообитание на двата вида, която би могла да бъде засегната.  

Значимостта на въздействието е оценена като умерена през размножителния 

период и хибернацията и като слаба през останалата част от годината.  

След края на  изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на новите жилищни територии може да се очаква различно по 

продължителност и интензивност безпокойство поради засилено антропогенно и 

техногенно натоварване.  

Големината на това въздействие е оценена като много ниска поради 

локалния характер и поради спецификата на дейностите, които биха могли да се 

очакват в терена, предвиден за озеленяване.  

Чувствителността на животните е високата по време на размножителния 

период и зимуване и ниска през останалата част от годината. Значимостта на 

въздействието е оценена като умерена по време на размножителния период и 

хибернацията и като слаба през останалата част от годината.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

местообитанията и популациите на лалугера (Spermophilus citellus) и Добруджанския 

хомяк (Mesocricetus newtoni) в резултат на предвижданията на ОУПО в 33 Лудогорие.  

Промени в числеността и структурата на популациите поради пряко унищожаване на 

екземпляри  

При евентуални изкопни работи в район, където има дупки/колонии на двата 

вида би могло да се стигне до пряко унищожаване на екземпляри.  

Като се има предвид много малката засегната площ от потенциалното  

местообитание на двата вида в зоната (0,02%) големината на въздействието е оценена 

като много ниска. По време на зимния период, когато индивидите са в период на 

хибернация и по време на размножителния период чувствителността им се определя 

като висока. Като се има предвид голямата подвижност на индивидите (в активния им 

период) и способността им за адаптация извън тези периоди чувствителността им се 

определя като ниска. Значимостта на въздействието е умерена по време на 

размножаване и хибернация и слаба през останалата част от годината.  
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Таблица 6-7. Оценка на въздействията върху добруджанския хомяк и лалугера  

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание  1 – много 
ниска 

C-средна 
C1 

Трансформация на 
местообитание 

2 - ниска В-ниска 
В2 

Безпокойство  

по време на 
размножителен 
сезон и 
зимуване 

2 - ниска D-висока 

D2 

през 
останалата 
част на 
годината 

2 - ниска В-ниска 

В2 

Пряко 
унищожаване 
на 
екземпляри 

по време на 
размножителен 
сезон и 
зимуване 

1 – много 
ниска 

D-висока 

D1 

през 
останалата 
част на 
годината 

1 – много 
ниска 

В-ниска 

В1 

По време на строителство експлоатация 

Безпокойство 

по време на 
размножителен 
сезон и 
зимуване 

1 - ниска D-висока 

D1 

през 
останалата 
част на 
годината 

2 - ниска В-ниска 

В1 

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху добруджанския хомяк и 

лалугера в резултат от реализиране на предвижданията на ОУПО.  

6.3.3.1.3 Пъстър пор (Vormela peregusna)  

Пъстрият пор е с мозаечно разпространение в по-голямата част от страната 

до 1700 m надморска височина, като най-често се среща в североизточна България – 

Добруджа и районите, граничещи с Лудогорието. Неговите местообитания са открити 

тревни площи, но обитава също и по-гористи площи и храсти. Видът избягва гори с 

гъсти дървета и храсти. Обитава открити тревни площи – степи, необработваеми и 

обработваеми земи (Popov & Sedefchev, 2003). Броят на екземплярите на вида в 
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България се оценява на около 2000 (Popov et al. 2007). Основната заплаха за вида е 

унищожаването на местообитанията и превръщането им  в обработваеми земи. В 

Стандартният формуляр на зоната липсват данни за популацията и видът е отбелязан 

като наличен.  

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание на видовете, при усвояване на 

територия от 33 

Потенциални местообитания вида са както откритите местообитания и 

обработваемите площи, така и горските участъци, които ще бъдат директно засегнати. 

Според стандартния формуляр площта на откритите местообитания и обработваемите 

земи в зоната е около 8917 ha. Потенциални открити местообитания (макар и не 

оптимални) за вида има в парцела предвиден за озеленяване и в участъка, предвиден 

за зона със жилищни функции. Предвижданията на ОУПО касаят 1,52 ha площ, което 

се равнява на 0,02% от площта на откритите местообитания в зоната.  

Поради много малката засегната площ големината на въздействието е 

оценена като много ниска. Чувствителността на вида по отношение на това 

въздействие е оценена като средна поради високата адаптивна способност и 

подвижност. Значимостта на въздействието е слаба.  

Трансформация на местообитания на видовете, поради навлизане на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове 

Трансформация на земи в и по границата на зоната и последващите дейности 

в тях биха могли да благоприятстват пренасянето и развитието на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове, които, ако се развият в засегнатите 

територии да навлязат и в други части на зоната. Растителността в участъците, в които 

се очаква това въздействие в зоната няма да бъде премахвана. Това ще редуцира 

потенциала за разпространение на внесени видове. Поради това чувствителността на 

вида и неговите местообитания се определя като ниска. Поради малката площ на 

очакваното въздействие големината му се определя като ниска. Значимостта на 

въздействието е оценена като слаба.  

Различно по продължителност и интензивност безпокойство, вкл. и прогонване от 

местообитанията им, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване 

Строителните дейности са свързани с определени нива на безпокойство, 

предизвикани от произведения шум, вибрация, визуално въздействие. При 

експлоатацията на съоръженията също се очаква генериране на шумови емисии, 

макар и по-слаби. Големината на това въздействие се оценява като ниска, тъй като 

безпокойството, причинено от строителните дейности е временно, краткосрочно и на 

малка площ от потенциалните местообитания на вида в зоната. Чувствителност на 

вида към безпокойство е оценена като средна по време на размножителния сезон и 

като ниска през останалата част от годината. Значимостта на това въздействие е 

умерена по време на размножителния сезон и като слаба през останалата част от 

годината.  
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Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на 

популациите на видовете, предмет на опазване, поради пряко унищожаване на 

екземпляри 

При евентуални строителни работи би могло да се стигне до пряко 

унищожаване на екземпляри. Като се има предвид много малката засегната площ от 

потенциалното местообитание на видовете големината на въздействието е оценена 

като много ниска. По време на размножителния период, когато могат да се унищожат 

малки (в случай, че се унищожи леговище, вероятността за което е малка) 

чувствителността се определя като висока. Извън този периоди чувствителността се 

определя като ниска поради високата адаптивна способност и подвижност. 

Значимостта на въздействието е умерена по време на размножаване и слаба през 

останалата част от годината. Промени във видовия състав на съобществата, 

числеността и структурата на популациите не се очакват.  

Таблица 6-8. Оценка на въздействията върху пъстрия пор  

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание  1 – много 
ниска 

В-ниска 
В1 

Трансформация на 
местообитание 

2 - ниска В-ниска 
В2 

Безпокойство по време на 
размножителен 
сезон  

2 - ниска C-средна 
С2 

през 
останалата 
част на 
годината 

2 - ниска В-ниска 

В2 

Пряко 
унищожаване 
на екземпляри 

по време на 
размножителен 
сезон  

1 – много 
ниска 

D-висока 
D1 

 през 
останалата 
част на 
годината 

1 – много 
ниска 

C-средна 

С1 

По време на експлоатация 

Безпокойство 
1 – много 
ниска 

C-средна 
С1 

 

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху пъстрия пор в резултат 

от реализиране на предвижданията на ОУПО.  
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6.3.3.1.4 Видра (Lutra lutra) 

Видрата се среща в цялата страна. Обитава множество сладководни водоеми 

и реки, предпочита трудно достъпни брегове, покрити с гъста растителност. Може също 

да бъде намерена на морското крайбрежие, в скалисти места. Статусът на този вид в 

България е относително стабилен, като популационната му плътност е най-висока в 

Югоизточна България. Основните заплахи за този вид са: деградация и разрушаване 

на местообитанията, намаляване на хранителната база, замърсяване на водните тела 

или директно убиване. Според Стандартния формуляр 3-4 екземпляра обитават тази 

зона.  

Не се очаква предвижданията на ОУПО да засегнат директно потенциални 

местообитания на видрата. Парцелът, предвиден за озеленяване се намира на над 500 

m от реки и стоящи водоеми. Територията, предвидена за зона с жилищни функции се 

намира (в най-близко разположения участък) на около 30 m от канал, които би могъл 

да представлява потенциално местообитание за видрата.  

Единственото въздействие, което би могло да се очаква е безпокойство. 

Поради отдалечеността на районите с предвидени дейности и потенциалните 

местообитания на вида, както и поради малката засегната площ големината на 

въздействие се оценява като много ниска. Чувствителността на видрата по отношение 

на безпокойство е оценена като средна. Значимостта на въздействието е слаба както 

по време на строителни дейности, така и по време на експлоатация на 

съоръженията/жилищните райони. Не се очаква значителна степен на отрицателно 

въздействие върху местообитанията и популацията на видрата в 33 Лудогорие в 

резултат на предвижданията на ОУП на община Сливо поле.  

6.3.3.2 Прилепи  

Предмет на опазване в зоната са широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), 

дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), дългоух нощник (Myotis bechsteini), остроух 

нощник (Myotis blythii), дългопръст нощник  (Myotis capaccinii), Трицветен нощник  

(Myotis emarginatus), голям нощник (Myotis myotis), средиземноморски подковонос  

(Rhinolophus blasii), южен подковонос (Rhinolophus euryale), голям подковонос  

(Rhinolophus ferrumequinum) малък подковонос  (Rhinolophus hipposideros), подковонос 

на Мехели (Rhinolophus mehelyi). Barbastella barbastellus и Myotis bechsteinii са от 

групата на т. нар. горски прилепи, използващи дървета като убежища. Останалите са 

от групата на т.нар. пещерни прилепи, ползващи подземни убежища.  

6.3.3.2.1 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) и Дългоух нощник (Myotis 

bechsteini) 

 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)  

Широкоухият прилеп е типичен обитател на стари, влажни широколистни, 

смесени и иглолистни гори. Предпочитаните типове местообитания са широколистните 
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гори (местообитания 9130, 9150, 91S0, 91W0) особено в карстови и скалисти райони от 

600 до 1600 m надморска височина.  

Повечето от находищата на вида в България са установени в зоната над 500 

m. Най-често видът е установяван в Централната и Западна част на Стара планина и 

Западни Родопи (Benda et al. 2003). Отделни екземпляри са наблюдавани в низинни 

части под 500 m. Видът презимува в подземни убежища като пещери и мини. 

Осъществява локални миграции, рядко на повече от 50 km.  

В Стандартният формуляр на зоната липсват данни за популацията и видът е 

отбелязан като наличен.  

 Дългоух нощник (Myotis bechsteini) 

Дългоухият нощник обитава стари широколистни и смесени гори в зоната 800-

1450 m над морското равнище в повечето от известните му находища. Низинните гори 

с цер (Quercus cerris), клен (Acer campestre) и по-рядко габър (Carpinus betulus) или 

източен бук (Fagus orientalis) в Странджа са предпочитаните местообитания за 

убежище на дългоухия нощник в България. Подходящи типове местообитания са 

буковите (кодове 9130, 9150, 91S0, 91W0), дъбовите (91AA, 91H0, 91I0, 91M0, 9170, 

91F0), габъровите (9170, 91G0), кленовите (91AA, 91H0, 91M0), ясеновите (91F0, 9180), 

чинаровите (92C0), кестенови и смесени (91BA, 9270) гори в зоната от 0 до 1600 m 

надморска височина. Най-често в края на май и началото на юни женските от малките 

размножителни колони (5-35 женски) раждат по едно малко в хралупи на дървета. 

Кърменето продължава 3 седмици и след това младите прилепи живеят със своите 

родители до около края на август. В стандартният формуляр отсъстват популационни 

данни за вида в зоната, популацията е отбелязана като налична.  

Потенциални местообитания, предоставящи убежища двата вида, няма да 

бъдат засегнати в резултат на предвижданията на ОУПО.  

Единственото потенциално въздействие е различно по продължителност и 

интензивност безпокойство, вкл. и прогонване от местообитанията им, поради 

засилено антропогенно и техногенно натоварване. Като резултат от безпокойството се 

очаква преместване на индивидите, потенциално обитаващи прилежащи територии. 

Въздействието ще обхване териториите в зоната в близост до местата на извършване 

на строителни дейности южно от с. Черешово. Предвижданията на ОУПО обхващат 

ивица по границата на зоната (между зоната и селото) с дължина около 400 m. 

Територията на парцела, предвиден за озеленяване, площта за застрояване и 

околностите представляват потенциално хранително местообитание за прилепите. 

Поради относително малката засегната площ големината на въздействието е оценена 

като ниска. Тъй като прилепите са подвижни, извършват големи миграции и често 

сменят местообитанията си, чувствителността им е определена като ниска. 

Значимостта на въздействието е оценена като слаба.  
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Безпокойство се очаква както по време на строителните дейности, така и по 

време на експлоатация на жилищните райони и съоръженията в тях (Таблица 6-9).  

Таблица 6-9. Оценка на въздействията върху „горски прилепи“, предмет на опазване на 
33 BG0000168 Лудогорие  

Вид на 
въздействието 

Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Безпокойство 2 - ниска В-ниска В2 

По време на експлоатация 

Безпокойство 2 - ниска В-ниска В2 

6.3.3.2.2 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), остроух нощник (Myotis blythii), 

дългопръст нощник (Myotis capaccinii), трицветен нощник (Myotis emarginatus), голям 

нощник (Myotis myotis), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), южен 

подковонос (Rhinolophus euryale), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) мaлък 

подковонос (Rhinolophus hipposideros), подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 

 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) 

Предпочитаните местообитания на дългокрилия прилеп са карстови райони 

до 1400 m надморска височина. Използват само подземни убежища, естествени или 

изкуствени, са спане, по изключение, влажни мазета и изоставени сгради. Ловуват в 

различни ловни райони на около 20 km от тяхното място за убежище. Според 

стандартният формуляр на зоната видът е типичен за зоната.  

 Остроух нощник (Myotis blythii) 

Предпочитаните местообитания на вида са скалисти и карстови райони до 

1400 m надморска височина. Те използват само подземни, естествени или изкуствени 

укрития. Ловуват в радиус от 12-15 km от мястото на убежището в пасища и ливади на 

края на гори, както и реки със стръмни брегове. Избягват обширни открити 

пространства. Според стандартният формуляр видът е типичен за защитената зона.  

 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 

Предпочитаните местообитания на вида са речни долини, влажни зони, езера 

в карстови райони до 800 m надморска височина. Те използват подземни естествени 

или изкуствени укрития (по изключение във влажни мазета на изоставени сгради). 

Ловуват над водни площи, на разстояние до около 10 km от убежището им. Според 

стандартният формуляр на зоната видът е типичен за защитената зона. 

 Трицветен нощник  (Myotis emarginatus) 

Предпочитаните местообитания на вида са скалисти и карстови райони до 

1600 m надморска височина. Използва за убежища пещери, изкуствени пещери, 
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бункери, мазета на изоставени сгради, тавани. Ловува в редки гори (включително около 

реки), храсти и водни пространства в радиус от 10 km от убежището. В стандартният 

формуляр отсъстват популационни данни за вида в зоната, популацията е отбелязана 

като налична. 

 Голям нощник (Myotis myotis) 

Предпочитаните местообитания на вида са скалисти и карстови райони до 

1400 m надморска височина. Те използват естествени или изкуствени подземни 

находища. Ловуват в овощни градини, широколистни гори и храсти и по-рядко в 

смесени гори, лозя, малки засети полета и иглолистни гори в радиус от 12-15 km от 

убежището. Избягват урбанизирани площи – селища, шосета. Според стандартният 

формуляр на зоната видът е типичен за защитената зона. 

 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 

Предпочитаните местообитания на вида са скалисти и карстови райони до 

700 m надморска височина в по-топлите райони на страната, които са със 

средиземноморско влияние. Използва само подземни естествени или изкуствени 

укрития. Предпочитаните ловни местообитания са площи с храсти и редки гори в 

радиус от 5 km от тяхното място за убежище. В стандартния формуляр популацията е 

отбелязана като налична.  

 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 

Предпочитаните местообитания на вида са карстови (скалисти) райони до 700 

m надморска височина. Използват подземни укрития, естествени или изкуствени. 

Ловуват предимно около края на гори и крайречни горички в радиус от 10 km от тяхното 

място за убежище. Според стандартният формуляр на зоната видът е рядък в 

защитената зона.  

 Голям подковонос (Rhinolophus  ferrumequinum)  

Предпочитаните местообитания на този вид са райони до 700 m надморска 

височина. Използва изкуствени и естествени подземни убежища. Ловува в открити 

площи, около гори, храсти, ливади, близо до водни площи на разстояние до 10 km от 

убежището. Според Стандартният формуляр видът е типичен за защитената зона. 

 Мaлък подковонос  (Rhinolophus hipposideros) 

Предпочитаните местообитания на малкия подковонос са скалисти и карстови 

райони до 800 m (1300 м) надморска височина. Размножаващите се колонии най-често 

се срещат в тавани и мазета на жилищни сгради, като населяват също малки пещери и 

дупки в скалите. Местата за хибернация са изключително под земята – пещери, мини и 

тунели. Ловуват в широколистни и смесени гори, райони с храсти, край гори, около реки 

обрасли с растителност, около скали в карстови райони до 10 km от убежището си. 

Според Стандартният формуляр видът е типичен за защитената зона.  
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 Подковонос на Мехели  (Rhinolophus  mehelyi) 

Предпочитаните местообитания на вида са скалисти райони до 600 m 

надморска височина. Използва подземни естествени и изкуствени убежища. 

Размножаващите се колонии се срещат само в пещери. Ловува в открити площи - 

ливади, пасища и земеделски земи – в радиус от 12-15 km от убежището си. Според 

стандартния формуляр видът е рядък в защитената зона.  

За групата прилепи, обект на опазване в зоната, които използват подземни 

убежища и изоставени постройки, не се очаква загуба или увреждане на потенциални 

местообитания (убежища).  

Единственото потенциално въздействие е различно по продължителност и 

интензивност безпокойство, вкл. прогонване от местообитанията, поради засилено 

антропогенно и техногенно натоварване. Като резултат от безпокойството се очаква 

преместване на индивидите, потенциално обитаващи прилежащи територии. 

Въздействието ще обхване териториите в зоната в близост до местата на извършване 

на строителни дейности южно от с. Черешово. Предвижданията на ОУПО обхващат 

ивица по границата на зоната (между зоната и селото) с дължина около 400 m. 

Територията на парцела, предвиден за озеленяване и околностите представляват 

потенциално хранително местообитание за прилепите. Поради относително малката 

засегната площ големината на въздействието е оценена като ниска. Тъй като 

прилепите са подвижни, извършват големи миграции и често сменят местообитанията 

си, чувствителността им е определена като ниска. Значимостта на въздействието е 

оценена като слаба.  

Безпокойство се очаква както по време на строителните дейности, така и по 

време на експлоатация на жилищните райони и съоръженията в тях (Таблица 6-10).  

Таблица 6-10. Оценка на въздействията върху „пещерни прилепи“, предмет на 
опазване на 33 BG0000168 Лудогорие  

Вид на 
въздействието 

Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Безпокойство 2 - ниска В-ниска В2 

По време на експлоатация 

Безпокойство 2 - ниска В-ниска В2 

 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете 

Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus blasii, 

Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Miniopterus 

schreibersii, обект на опазване в зоната в резултат от реализацията на предвижданията 

на ОУПО.  
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6.3.3.3 Земноводни  

Предмет на опазване в зоната са червенокоремна бумка (Bombina bombina), 

добруджански тритон (Triturus dobrogicus), голям гребенест тритон (Triturus karelinii). 

Оценката на въздействие върху видовете земноводни, обект на опазване в зоната е 

обща за всички видове поради сходните изисквания към местообитанията, сходството 

в онтогенезата, съвпадение на размножителния период и периода на хибернация и 

чувствителност към факторите на средата.   

 Червенокоремна бумка (Bombina bombina)  

В България червенокоремната бумка е разпространена основно в по-ниските 

части на страната до 250 m надморска височина. Обитава степни зони, горски степи, 

широколистни и смесени гори, състоящи се от различни дървесни видове. B. bombina 

обитава храсталаци, гори и влажни зони в наводнявани райони, покрити с гъста 

растителност. Обитава също открити ландшафти, като използва дренажните канали 

като пътища за разпространение. Това е преди всичко воден обитател, живеещ в 

плитки застояли езера, водоеми, блата, торфени блата, наводнени оризища и кариери. 

Понякога бумката обитава бавно течащи води: извори, напоителни канали, реки и 

течащи водоеми. Бумките стоят във водата или близо до брега; наземни миграции 

може да настъпят преди всичко при висока влажност на въздуха, като правило през 

нощта. Хибернацията е от края на септември или октомври (понякога началото на 

ноември) до края на март или април, в зависимост от метеорологичните условия. 

Бумката презимува в калта, на дъното на водоемите или на сушата. Размножителният 

сезон е от април до май. Метаморфозата продължава от втората половина на юни до 

края на септември, като пикът ѝ е през юли-август.  

В Стандартния формуляр на зоната няма данни за броя на популациите на 

вида в зоната, популацията е категоризирана като налична.  

 Добруджански тритон (Triturus dobrogicus)  

Видът може да бъде открит по течението на р. Дунав и долното течение на 

р. Днепър. В България населява блата и канали в близост до р. Дунав и долните 

течения на притоците ѝ. 

Видът предпочита плитките участъци на стагнантни водни басейни или бавно 

течащи реки, обрасли с водна растителност и  техните околности.  

Triturus dobrogicus се храни основно с водни безгръбначни. Хибернира 

основно на сушата. През октомври – ноември могат да настъпят масови струпвания на 

местата подходящи за хибернация, като в някои случаи стотици индивиди могат да 

хибернират заедно.  

В Стандартния формуляр на зоната няма данни за числеността на 

популацията на вида в зоната, популацията е съобщена като налична. 

 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)  
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Големият гребенест тритон живее в планински гори и техните околности. Тези 

гори са доста вариабилни по отношение на видовия състав на дървесните видове и 

включват широколистни и иглолистни видове. Тритонът също се наблюдава в горски 

степи и степни зони в планините. В тези райони, тритонът обитава склонове и плата, 

покрити с ливади и растителност, която се намира в малки застояли блата и езера. 

Размножаването настъпва в блата, езера и водоеми с различна големина. Населява 

цялата територия на България до 1500 m надморска височина. Не е наблюдаван около 

река Дунав и долното течение на нейните притоци. Предпочита водни басейни със 

застояла вода, обрасли с растителност и техните околности. 

T. karelinii образува изолирани популации, които са свързани с отделни 

водоеми и малки езера. Такива малки популации може да се състоят от няколко 

десетки до няколко стотици екземпляри. Активността им е предимно нощна. 

Хибернацията обикновено настъпва през ноември до март, в зависимост от 

метеорологичните условия. В нехарактерно топло време хибернацията може да 

завърши до края на януари – февруари. Местата за хибернация са разположени на 

сушата, но в много случаи тритони в различни стадии, могат да хибернират в дълбоки 

застояли води. Размножаването настъпва през март-май. В планинските райони този 

период се отмества през май-юли.  

В Стандартния формуляр на зоната няма данни за числеността на вида в 

зоната, популацията е съобщена като „налична”.  

Предвижданията на ОУПО не засягат подходящи местообитания за видовете 

земноводни, предмет на опазване в зоната. Възможно е безпокойство, но поради 

факта, че най-близко разположеният канал е на около 30 m от територия, предвидена 

за промяна на предназначението, както и поради ниската чувствителност на 

земноводните значимостта му е оценена като слаба.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

земноводните, обект на опазване в зоната в резултат на реализиране предвижданията 

на ОУПО.  

6.3.3.4 Влечуги  

Предмет на опазване в зоната са ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), 

обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), шипобедрена костенурка (Testudo 

graeca), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni).  

6.3.3.4.1 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 

Обикновената блатна костенурка е разпространена в цялата страна до 900 m 

надморска височина (рядко до 1100 m). Обитава стоящи водни басейни от различен 

тип: блата, езера, язовири и микроязовири и други. Може да бъде намерена в бавно 

течащи реки, напоителни канали и рибарници. Избягва планински потоци с бързо 

течащи и студени води. Популациите са многобройни в стоящите водни басейни или 
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бавно течащи реки, където бреговете са обрасли с тръстика. Може да бъде намерена 

също в силно еутрофицирани води.  

Според Стандартния формуляр видът е типичен за зоната.  

Предвижданията на ОУПО не засягат директно подходящи местообитания за 

вида. Възможно е безпокойство, но поради факта, че най-близко разположеният канал 

е на около 30 m от територия, предвидена за промяна на предназначението, както и 

поради ниската чувствителност на вида значимостта ѝ е оценена като слаба.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популацията и местообитанията на Emys orbicularis в зоната в резултат на реализиране 

предвижданията на ОУПО.  

6.3.3.4.2 Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), шипобедрена костенурка (Testudo 

graeca), шипоопаша костенурка (Testudo hermanni) 

Оценката за въздействията върху ивичестия смок, шипобедрената и 

шипоопашатата костенурка ще бъде направена общо, поради сходство в онтогенезата, 

периодите на размножаване и хибернация и потенциалните местообитания на трите 

вида.  

 Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata)  

В България ивичестия смок може да бъде открит в предпланинските райони 

до 600 m надморска височина. Предпочита открити терени със степна растителност, 

разредени широколистни гори и храсталаци. Понякога може да бъде открит в много 

влажни местообитания – покрай бреговете на големи реки и блата. Женската снася от 

4 до 16 яйца. Половата зрялост настъпва на третата или четвъртата година. 

Видът е активен през деня. Хибернацията трае от ноември до април, в 

зависимост от климатичните условия и протича в дупки на гризачи, между корените на 

дърветата пукнатини в скалите и др.  

В стандартният формуляр на защитената зона видът е отбелязан като 

наличен.  

 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 

Този вид е разпространен в цялата страна с изключение на северните ѝ 

части. Местообитанията на шипобедрената костенурка с най-голяма надморска 

височина са на 1400-1450 m н.в. Видът обитава предимно ниско планински и хълмисти 

райони с растителност от редки дъбови гори и храсти.. От май до юли снася 2-3 пъти 

по 2-8 яйца, които женските заравят в дупки в почвата. Хибернацията трае от ноември 

до април.  

Според Стандартния формуляр видът е много рядък в тази защитена зона. 

 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 
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В България шипоопашата костенурка може да бъде намерена във 

височинната зона до 1300 m надморска височина (в югозападна България). Обитава 

много райони в най-равнинните части на Тракийската низина и северна България, 

където постепенно изчезва поради съвременното земеделие и силните промени на 

ландшафта. От май до юли снася 2-3 пъти по 4-5 яйца, които женските заравят. 

Хибернацията трае от ноември до април.  

Според Стандартния формуляр видът е много рядък за тази защитена зона.  

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание на видовете, при усвояване на 

територия от 33 

Потенциални местообитания за трите вида влечуги са откритите 

местообитания и обработваемите площи, които ще бъдат директно засегнати. Според 

стандартния формуляр площта на откритите местообитания и обработваемите земи в 

зоната е около 8917 ha. Потенциални открити местообитания (макар и не оптимални) 

за трите вида има в парцела предвиден за озеленяване и в зоната предвидена за 

жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване. Предвижданията на ОУПО 

касаят 1,52 ha площ, което се равнява на 0,02% от площта на откритите местообитания 

в зоната.  

Поради много малката засегната площ големината на въздействието е 

оценена като много ниска. Чувствителността на влечугите по отношение на това 

въздействие е оценена като средна. Значимостта на въздействието е слаба.  

Трансформация на местообитания на видовете, поради навлизане на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове  

Трансформация на земи в и по границата на зоната и последващите дейности 

в тях биха могли да благоприятстват пренасянето и развитието на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове, които, ако се развият в засегнатите 

територии да навлязат и в други части на зоната. Тъй като растителността в 

участъците, в които се очаква това въздействие в зоната няма да бъде премахвана, 

това ще редуцира потенциала за разпространение на внесени видове. Поради това 

чувствителността на двата вида и техните местообитания се определя като ниска. 

Поради малката площ на очакваното въздействие големината му се определя като 

ниска. Значимостта на въздействието е оценена като слаба. 

Различно по продължителност и интензивност безпокойство, вкл. и прогонване от 

местообитанията им, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване 

Строителните дейности са свързани с определени нива на безпокойство за 

влечугите, предизвикани от произведения шум, вибрация, визуално въздействие. При 

експлоатацията на съоръженията също се очаква генериране на шумови емисии, 

макар и по-слаби. Големината на това въздействие се оценява като ниска, тъй като 

безпокойството ще бъде на малка площ от потенциалните местообитания на видовете 
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в зоната. Чувствителност на влечугите към безпокойство е ниска. Значимостта на това 

въздействие е оценена като слаба. 

Промени във видовия състав на съобществата числеността и структурата на 

популациите на видовете, предмет на опазване, поради пряко унищожаване на 

екземпляри 

При евентуални строителни работи би могло да се стигне до пряко 

унищожаване на екземпляри. Като се има предвид много малката засегната площ от 

потенциалното местообитание на видовете големината на въздействието е оценена 

като много ниска. По време на зимния период, когато индивидите са в период на 

хибернация и по време на размножителния период, когато могат да се унищожат 

люпила и малки чувствителността им се определя като висока. Извън тези периоди 

чувствителността им се определя като средна. Значимостта на въздействието е 

умерена по време на размножаване и хибернация и слаба през останалата част от 

годината. Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на 

популациите не се очакват.  

Таблица 6-11. Оценка на въздействията върху ивичестия смок, шипоопашата и 
шипобедрената костенурка  

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание  1 – много 
ниска 

C-средна 
C1 

Трансформация на 
местообитание 

2 - ниска В-ниска 
В2 

Безпокойство 2 - ниска В-ниска В2 

Пряко 
унищожаване 
на 
екземпляри 

по време на 
размножителен 
сезон и 
зимуване 

1 – много 
ниска 

D-висока 

D1 

през 
останалата 
част на 
годината 

1 – много 
ниска 

C-средна 

С1 

По време на експлоатация 

Безпокойство 2 - ниска В-ниска В2 

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху ивичестия смок, 

шипоопашата и шипобедрената костенурка в резултат от реализиране на 

предвижданията на ОУПО.  
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6.3.3.5 Безгръбначни  

Предмет на опазване в зоната са хидриас (Hypodryas maturna), лицена 

(Lycaena dispar), калиморфа (Callimorpha quadripunctaria), бръмбар носорог 

(Bolbelasmus unicornis), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), бръмбар рогач (Lucanus 

cervus), буков сечко (Morimus funereus) и алпийска розалия (Rosalia alpina). 

6.3.3.5.1 Хидриас (Hypodryas maturna)  

Видът е разпространен в средна и източна Европа, умерена Азия до 

Монголия. В България е локален в североизточна България на надморска височина 

200-300 m, има и находки от южното Черноморие, който обаче се нуждаят от 

потвърждение (Abadjiev & Beshkov 2003). Обитава храсталачни, често влажни 

местообитания в покрайнини на широколистни гори.  

Развива се едно поколение от края на май до началото на юли. Гъсениците 

през лятото и есента се хранят с листата на трепетликата (Populus tremula) и 

планинския ясен (Fraxinus excelsior), а напролет и с теснолистен жиловлек (Plantago 

lanceolata), орлови нокти (Lonicera periclymenum) и плоскосеменно великденче 

(Veronica chamaedrys) (Tolman & Lewington 1997).  

Според информация от стандартния формуляр видът е рядък в зоната.  

Не се очаква предвижданията на ОУПО да окажат въздействие върху 

местообитанията и популацията на вида в зоната.  

6.3.3.5.2 Лицена (Lycaena dispar) 

Лицената е разпространена в Европа и Турция. Видът е широко 

разпространен в България, но има малки популации до 800 m над морското равнище. 

Предпочитаните биотопи са влажни ливади, рядко сухи тревни съобщества, в близост 

до водни басейни или други източници на влажност.  

Според Стандартния формуляр на зоната видът е рядък в защитената зона.  

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на територия от 

33;  

Потенциални местообитания за вида са откритите местообитания. Според 

стандартния формуляр тяхната площ (вкл. обработваемите земи) в зоната е около 

8917 ha. Потенциални местообитания за двата вида има в парцела предвиден за 

озеленяване и в участъка, предвиден за жилищна зона. Предвижданията на ОУПО 

касаят 1,52 ha площ (предимно обработваема земя), което се равнява на 0,02% от 

площта на потенциалните местообитания на двата вида в зоната. Поради много 

малката засегната площ големината на въздействие е оценена като много ниска. 

Чувствителността на вида е оценена като ниска поради голямата подвижност на 

имагото. Значимостта на въздействието е слаба.  
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Трансформация на местообитания поради навлизане на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове 

Трансформация на земите в и по границата на зоната и последващите 

дейности в тях биха могли да благоприятстват пренасянето и развитието на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове, които, ако се развият в засегнатите 

територии да навлязат и в други части на зоната. Тъй като растителността в 

участъците, в които се очаква това въздействие в зоната няма да бъде премахвана, 

това ще редуцира потенциала за разпространение на внесени видове. Поради това 

чувствителността на вида и неговите местообитания се определя като ниска. Поради 

малката площ на очакваното въздействие големината му се определя като ниска. 

Значимостта на въздействието е оценена като слаба.  

Промени в числеността и структурата на популациите поради пряко унищожаване на 

екземпляри 

Възможна е загуба на яйца и ларви. Имагото е подвижно и вероятността да 

бъде засегнато от това въздействие е малка. Като се има предвид много малката 

засегната площ от потенциалното  местообитание на двата вида в зоната (0,02%) 

големината на въздействието е оценена като много ниска. Чувствителността по 

отношение загубата на индивиди се определя като средна. Значимостта на 

въздействието е умерена. Не се очаква промяна в числеността и структурата на 

популациите в резултат от предвижданията на ОУПО.  

Таблица 6-12. Оценка на въздействията върху лицена  

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание  1 – много 
ниска 

В-ниска 
В1 

Трансформация на 
местообитание 

2 - ниска В-ниска 
В2 

Унищожаване на индивиди 1 – много 
ниска 

С-средна 
С1 

Идентифицираните въздействия са със слаба значимост. Не се очаква 

значителна степен на отрицателно въздействие върху лицена в резултат от 

реализиране на предвижданията на ОУПО.  

6.3.3.5.3 Калиморфа (Callimorpha quadripunctaria)  

В Европа е често срещан вид, като имагото е най-масово от края на май до 

юли. Гъсениците и имагото обитават различни местообитания - засолени степи, 

равнини, блата и плитки засолени езера, силно повлияни от панонския климат с високи 

температури и засушаване през лятото, местообитания 1530, 6260, покрайнини на гори 

и др. като не се отдалечават от водни обекти реки и потоци. В България е често 



    
 

92 
 

разпространен вид. Може да бъде наблюдавана както денем така и нощем. Ларвите се 

срещат по често разпространени и рудерални растения по влажни места като коприва 

(Urtica dioica), мъртва коприва (Lamium purpureum) самобайка (Glechoma hederacea), 

малини (Rubus idaeus), бял равнец (Achillea millefolium).  

Според данни от Стандартния формуляр видът е рядък в зоната.  

Не се очаква предвижданията на ОУПО да засегнат потенциални 

местообитания на Callimorpha quadripunctaria. В резултат на това не се очаква 

въздействие върху местообитанията и популациите на вида.  

6.3.3.5.4 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), бръмбар рогач (Lucanus cervus), бръмбар 

носорог (Bolbelasmus unicornis), буков сечко (Morimus funereus) и алпийска розалия 

(Rosalia alpina). 

 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)  

Обикновеният сечко е разпространен в Европа, Кавказ, Мала Азия, Северна 

Африка. В България той е разпространен предимно в северната и източна част на 

страната (по течението на река Дунав, Лудогорие, Черноморското крайбрежие, 

Западни Родопи). В северната част на България може да бъде намерена от 0 до 800 m 

надморска среща, в южните части – от 0 до 1000 m, в Славянка 500-1600 m.   

Обикновеният сечко обитава стари широколистни гори, предимно видове дъб 

(Quercus), по-рядко на Castanea sp., Betula sp., Salix sp., Fraxinus sp., Ulmus sp., Juglans 

sp. и Corylus sp. Видът снася яйца в пукнатини на кората на дървета. Ларвните форми 

живеят в гниещата дървесина на мъртви или стари дървета за период от три до четири 

години.  

Ограничителният фактор за неговото обилие е изчезването на старите 

широколистни гори. Според Стандартния формуляр на зоната видът е рядък в 

защитената зона.  

 Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Натура 2000 код 1083  

Разпространен в Европа, Кавказ, Мала Азия, Сирия. В България находищата, 

където видът се среща са разпространени равномерно на територията, до 1000 m 

надморска височина в северните части на страната и до 1500 m в южните ѝ части.  

Бръмбарът рогач обитава краищата на мозаечни широколистни и смесени 

гори. Развитието на ларвите продължава от 5 до 8 години в гниещата дървесина на 

Quercus sp., Tilia sp., Fagus sp., Salix sp., Populus sp., Corylus sp., Fraxinus sp., Castanea 

sp., овощни дървета, рядко в иглолистни дървета.  

Бръмбарът рогач е сравнително рядък вид. Ограничителният фактор за 

неговото обилие е изчезването на старите широколистни гори и тяхната фрагментация. 

Според Стандартния формуляр на зоната видът е рядък в защитената зона.  

 Бръмбар носорог (Bolbelasmus unicornis)  
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Видът е разпространен основно в централната и югоизточната част на 

Европа. В България е установен в няколко находища – Дунавската равнина, Лудогорие, 

западната част на Средна гора, южната част на Черноморското крайбрежие.  

Ларвните форми живеят в почвата, където се хранят с гъби, живеещи върху 

разлагащи се корени на дървета.  

Видът е рядък в целия си ареал. Ограничителният фактор за размножаване 

на видове е изчезването и фрагментацията на стари естествени гори, разположени в 

равнинни и хълмисти райони. Според Стандартния формуляр на зоната видът е много 

рядък в защитената зона.  

 Буков сечко Morimus funereus, Натура 2000 код 1083 

Буковият сечко се среща в Словакия, Унгария, Румъния, Молдова, Украйна, 

Балканския полуостров. В България е разпространен предимно в предпланинските и 

планински райони от 50 до 1700 m надморска височина. Обитава предимно 

широколистни и смесени гори (Fagus sp., Populus sp., Tilia sp., Acer sp., Salix sp., 

Carpinus sp., Quercus sp.), но също може да бъде срещнат в иглолистни гори. Ларвните 

форми се развиват под кората на дърветата и се хранят със сърцевината им 2-3 

години. Ограничителният фактор за неговото разпространение е изсичането на горите, 

особено естествените широколистни и смесени гори. Според Стандартния формуляр 

на зоната видът е рядък в защитената зона.  

 Алпийска розалия (Rosalia alpina), Натура 2000 код 1087 

Може да бъде намерен на надморска височина от 0 до 1200 м. Обитава стари 

широколистни гори. Алпийската розалия живее предимно по букови дървета (Fagus 

sp.), също по габър (Carpinus sp.), ясен (Fraxinus sp.), бряст (Ulmus sp.), клен (Acer sp.), 

елша (Alnus sp.), кестен (Castanea), глог (Crataegus sp.), орех (Juglands sp.), лиственица 

(Larix sp.), дъб (Quercus sp.), върба (Salix sp.), и липови дървета (Tilia sp.). Видът се 

храни с полен. След копулацията, женската снася яйца в цепнатина в кората на бук. 

Ларвите се хранят с кората на дървото и какавидират след около 3 години.  

Според Стандартния формуляр на зоната видът е рядък в защитената зона. 

Не се очаква предвижданията на ОУПО да засегнат потенциални 

местообитания на видовете. В резултат на това не се очаква въздействие върху 

местообитанията и популациите им.  

6.4 Кумулативно въздействие  

Проектите, планирани за изграждане на територията на ЗЗ Лудогорие и в 

близост са дадени в Точка 6.1 и Графично приложение 7. В зоната са планирани 5 

горскостопански програми. Имотите, в които ще се реализират са на голямо разстояние 

(Точка 6.1), като най-близкия имот е на 5,7 km от предвижданията на ОУПО. Общата 

площ на имотите, обект на 5-те програми е около 3,2 ha, равняваща се на около 0,007% 
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от широколистните листопадни гори в зоната (по данни от стандартния формуляр). В 

резултат на реализирането на предвижданията на ОУПО биха могли да се очакват 

унищожаване / увреждане местообитания,  трансформация на местообитания, 

безпокойство и загуба на индивиди. Не се очаква тези въздействия да имат значителна 

степен на отрицателно въздействие върху видовете птици, предмет на опазване в 

зоната и техните местообитания. И трите въздействия биха могли да кумулират с 

въздействия от другите ИП в зоната.  

Предвижданията на ОУПО не засягат директно горски местообитания.  

Тъй като, след прилагане на предвидените смекчаващи мерки, 

трансформация на местообитания не се очаква, не може да има и кумулативен ефект.  

Поради голямото разстояние между имотите, обект на горскостопански 

програми и предвижданията на ОУПО не се очаква кумулативен ефект в резултат на 

безпокойство от едновременното реализиране на тези проекти с предвижданията на 

ОУПО. Единствено кумулативно безпокойство може да се очаква в случай на 

едновременно реализиране на озеленителни дейности и дейности по проекта за 

водопроводно отклонение.  

Може да се направи заключение, че не се очаква значителна степен на 

кумулативно въздействие в резултат на реализирането на предвижданията по ОУПО и 

горскостопанските програми, описани в Точка 6.1.  

6.5 Въздействие върху целостта на зоната 

Оценката на потенциалните въздействия върху видовете, обект на опазване в 

ЗЗ BG0000168 Лудогорие показва, че не се очаква значителна степен на отрицателно 

въздействие върху природните местообитания, популациите и местообитанията на 

видове, предмет на опазване в зоната както по време на строителството, така и по 

време на експлоатацията на предвижданията на ОУПО. Очакват се въздействия със 

слаба и умерена значимост. Целостта на зоната по време на реализиране на проекта 

няма да бъде засегната.  

Имайки предвид липсата на значителна степен на отрицателно въздействие 

върху видовете, обект на опазване в зоната и техните местообитания, както и върху 

целостта на зоната, не се очаква въздействие върху кохерентността на мрежата 

Натура 2000.  

6.6 Смекчаващи мерки и оценка на ефективността им  

Оценката на потенциалните въздействия върху видовете птици обект на 

опазване в зоната и техните местообитания показа, че не се очаква значителна степен 

на отрицателно въздействие върху природните местообитания, популациите и 

местообитанията на видовете, предмет на опазване 33 Лудогорие. Очакват се 

въздействия със слаба и умерена значимост. Въпреки това, за редуциране 

значимостта въздействие с умерена значимост е предложена смекчаваща мярка. 
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Мярката е предложена за редуциране на трансформацията на природните 

местообитания, но ще редуцира и трансформацията на местообитанията на видове, 

чиято значимост е ниска.  

1. Да не се използват чужди, нехарактерни за района рудерални/синантропни 

и инвазивни растителни видове при извършване на озеленяване в новите 

устройствени зони.  

Очакван ефект: Да се редуцира вероятността за разпространението на 

чужди, рудерални/синантропни и инвазивни растителни видове в защитената зона и 

трансформацията на природни местообитания, предмет на опазване и местообитания 

на видове.  

6.7 Остатъчен ефект  

В Таблица 6-13 е представена значимостта на всички въздействия преди и 

след прилагане на предложените смекчаващи мерки.  

Таблица 6-13. Остатъчно въздействие 

Рецептор Въздействие Значимост 
на 
въздействи
ето без 
прилагане 
на 
смекчаващ
и мерки 

Смекчаващ
и мерки 

Значимост 
на 
въздействи
ето след 
прилагане 
на 
смекчаващи 
мерки 

Строителство   

Природни 
местообитания, 
предмет на 
опазване 

Загуба на местообитание 6210 C2  C2 

Трансформация на природни 
местообитания, предмет на 
опазване 

С2 1 С1 

Spermophilus 
citellus и 
Mesocricetus 
newtoni 

Загуба на местообитание С1  С1 

Трансформация на 
местообитание 

В2 1 Не се очаква 

Безпокойство 

по време на 
размножителен 
сезон и 
зимуване 

D2  D2 

през останалата 
част на годината 

В2  В2 

Пряко 
унищожаван
е на 
екземпляри 

по време на 
размножителен 
сезон и 
зимуване 

D1  D1 

през останалата 
част на годината 

В1  В1 

Vormela Загуба на местообитание  В1  В1 
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Рецептор Въздействие Значимост 
на 
въздействи
ето без 
прилагане 
на 
смекчаващ
и мерки 

Смекчаващ
и мерки 

Значимост 
на 
въздействи
ето след 
прилагане 
на 
смекчаващи 
мерки 

peregusna Трансформация на 
местообитание 

В2 1 Не се очаква 

Безпокойство 

по време на 
размножителен 
сезон  

С2  С2 

през останалата 
част на годината 

В2  В2 

Пряко 
унищожаван
е на 
екземпляри 

по време на 
размножителен 
сезон  

D1  D1 

през останалата 
част на годината 

C1  C1 

Lutra lutra 
Безпокойство C1  С1 

Прилепи Безпокойство B2  B2 

Elaphe 

quatuorlineata, 

Testudo graeca, 

Testudo 

hermanni 

Загуба на местообитание  C1  C1 

Трансформация на 
местообитание 

В2 1 Не се очаква 

Безпокойство В2   

Пряко 
унищожаване 
на 
екземпляри 

по време на 
размножителен 
сезон и 
зимуване 

D1  D1 

през останалата 
част на годината 

С1  С1 

Lycaena dispar Загуба на местообитание  В1  В1 

Трансформация на 
местообитание 

В2 1 Не се очаква 

Унищожаване на индивиди С1  С1 

Експлоатация   

Spermophilus 
citellus и 
Mesocricetus 
newtoni 

Безпокойство 

по време на 
размножителен 
сезон и 
зимуване 

D1  D1 

през останалата 
част на годината 

В1  В1 

Vormela 
peregusna 

Трансформация на 
местообитанието 

В2 1 Не се очаква 

Безпокойство С1 - С1 

Lutra lutra Безпокойство С1 - С1 

Barbastella Безпокойство B1 - B1 
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Рецептор Въздействие Значимост 
на 
въздействи
ето без 
прилагане 
на 
смекчаващ
и мерки 

Смекчаващ
и мерки 

Значимост 
на 
въздействи
ето след 
прилагане 
на 
смекчаващи 
мерки 

barbastellus и 

Myotis bechsteini 

Прилепи Безпокойство B2 - B2 

Elaphe 

quatuorlineata, 

Testudo graeca, 

Testudo 

hermanni 

Трансформация на 
местообитанието 

В2 

1 

Не се очаква 

Безпокойство В2 

- 

В2 

Lycaena dispar Трансформация на 
местообитание 

В2 
1 

Не се очаква 

6.8 Компенсаторни мерки  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете 

и местообитанията, обект на опазване в ЗЗ BG0000168 Лудогорие. Поради това не е 

необходимо прилагане на компенсаторни мерки.  

6.9 Алтернативи  

За предвижданията на ОУПО в зоната и в близост не се предлагат 

алтернативни решения, поради липсата на значително неблагоприятно въздействие 

върху целостта на зоната.  

Нулевата алтернатива е алтернативата на неосъществяване на проекта. Тази 

алтернатива предполага запазване на текущото състояние на зоната или неговата 

промяна, поради природни фактори на околната среда (изменение на климата и др.).  

6.10 Заключение  

Оценката на потенциалните въздействия върху природните местообитания, 

популациите и местообитанията на видовете, обект на опазване в ЗЗ BG0000168 

Лудогорие показва, че не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие 

тях, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на 

предвижданията на ОУП на община Сливо поле. Предвижданията на ОУПО засягат 

директно много малка част от територията на зоната – общо 1,6 ha, или около 0,002% 

от територията на зоната. В близост до зоната, но извън нея се предвижда промяна в 
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начина на трайно ползване на относително малки по площ полигони. Очакват се 

въздействия със слаба и умерена значимост. С цел максимално запазване на 

естественото състояние на популациите на видовете, обект на опазване, са 

предложени мерки за смекчаване на част от въздействията с умерена значимост.  

След направената оценка на въздействията, може да бъде заключено, че 

строителството и експлоатацията на предвижданията на ОУПО на община Сливо поле 

няма да:  

 доведат до промяна на природозащитния статус на зоната за видове, 

обект на опазване;  

 нарушат баланса, разпределението и плътността на ключови видове – 

индикатори за благоприятни условия на средата; 

 причинят промени във функциите на местообитанията или екосистемите; 

 редуцират значително участъците на ключовите местообитания; 

 редуцират популацията на ключови видове; 

 променят балансът между ключовите за зоната видове; 

 редуцират многообразието на зоната; 

 доведат до увеличаване на фрагментацията; 

 доведат до загуба или намаляване на ключови характеристики на зоната 

След направената оценка на въздействията, може да бъде заключено, че в 

резултат от предвижданията на ОУПО не се очаква значителна степен на отрицателно 

въздействие върху природните местообитания, популациите и местообитанията на 

видовете, предмет на опазване 33 Лудогорие.  
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7. 33 BG0000377 КАЛИМОК-БРЪШЛЕН 

 

7.1 Описание на плана, самостоятелно или в комбинация с други 

планове и проекти, които биха могли да окажат значително 

въздействие върху Натура 2000 зоната  

7.1.1 Връзка на защитената зона с елементите на плана  

Около 27,7% от площта на зоната (2089,88 ha от общо 7550,18 ha) попадат на 

територията на община Сливо поле.  

В частта от 33, попадаща в границите на община Сливо поле преобладават 

блатата -  597,9 ha, или около 28% от територията на зоната в общината. Около 550,7 

ha (26,3 %) са заети с водни площи. Широколистните гори заемат около 487,4 ha, или 

около 23,3 % от територията на зоната в общината. Земното покритие е дадено в 

Таблица 7-1.  

Класовете земно покритие в зоната, попадащи на територията на общината 

представляват между 3,2 и 41,7% от общата площ на територията на съответния клас, 

включен в ЗЗ Лудогорие.  

Всеки от изброените в таблицата типове земно покритие представлява  

потенциално местообитание за видове обект на опазване в зоната. Потенциалните 

въздействия върху тези видове и техните местообитания са разгледани в Точка 7.3.2. 

Потенциалните въздействия върху природните местообитания, предмет на опазване са 

описани в 7.3.2.  

Таблица 7-1. Земно покритие в зоната  

Класове Земно покритие 
Площ в 
зоната (ha)

1
 

Площ в 
зоната в 
границите 
на община 
СП (ha) 

% от площта 
в зоната, 
попадащ в 
границите на 
община СП 

Изкуствени  площи - 28,3 - 

Естествени треви - 1,3 - 

Друга орна земя 2189,6 417,1 19,1 

Широколистни листопадни гори 1887,5 487,4 25,8 

Водни площи във вътрешността (стоящи води, 
течащи води) 

1736,5 
550,7 31,7 

                                                      
 
1
 Изчислена на базата на % покритие, даден в Стандартния формуляр 
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Класове Земно покритие 
Площ в 
зоната (ha)

1
 

Площ в 
зоната в 
границите 
на община 
СП (ha) 

% от площта 
в зоната, 
попадащ в 
границите на 
община СП 

Тресавища, блата, растителност по 
крайбрежието на водоемите, мочурища 

1434,5 
597,9 41,7 

Храстови съобщества 226,5 7,3 3,2 

Крайбрежни пясъчни дюни, пясъчни плажове 75,5 - - 

Общо Покритие 7550,2 2089,9 27,7 

На територията на зоната не се предвижда промяна на предназначението на 

земи. Териториите прилежащи на с. Бръшлен, от северната страна на селото, 

предвидени да преминат от категориите стопански дворове и селскостопанска земя в 

смесени многофункционални зони са разположени на 90 m и повече от границата на 

зоната.  

Западно от зоната също има територии, предложени за промяна на 

предназначението, разположени на 500 m и повече от зоната.  

Предвиждания на ОУПО в близост до зоната са показани в Графично 

приложение 8.  

7.1.2 Други проекти или планове, които биха могли да имат значително 

въздействие върху зоните на Натура 2000 в комбинация с предложения 

ОУП  

Според информацията, получена при консултации с РИОСВ един проект е 

предвиден за реализиране на територията на 33 BG0000377 Калимок-Бръшлен 

(Графично Приложение 9):  

 Полагане на подпокривна топлоизолация на общо 11 халета с цел повишаване 

на енергийната ефективност и хуманното отношение към животните във 

ферма, разположена в имот с площ 39.6 ha. Намира се на 1,4 km от най-близко 

разположения имот с предвидена промяна на предназначението в ОУПО;  

Информацията относно инвестиционни предложения в Натура е 

предоставена от РИОСВ Русе. Предоставената Справка съдържа информация за 

инвестиционни предложения/планове/програми на територията на зоната, съгласувани 

по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за 

биологичното разнообразие за периода 2012-2015 г.  
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7.2 Описание на зоната, местообитанията, видовете, предмет на 

опазване на национално и международно ниво 

7.2.1 Общо описание  

Зоната се намира в Североизточна България. Площта на зоната е 7550,18 ha. 

На територията на община Сливо поле попадат 2089,88 ha от зоната, или около 27,7% 

от нея.  

Зоната е част от поречието на р. Дунав, включваща блата, водни площи и 

островни образувания. Доминиращата дървестна растителност е съставена от видове 

от родовете Salix, Populus, Ulms. Района e aнтропогенно повлиян от дейности като 

изсичане на влажните гори и замяната им с изкуствени тополови насаждения, 

дигиране, отводняване и превръщане на блатата в рибирници, отвоюване на 

земеделски площи от блатата. 

33 калимок-Бръшлен е една от зоните, служещи като "stepping stone" по 

поречието на р. Дунав. Зоната има голям потенциал за възстановяване на бившата 

заливна равнина.  

Зоната е уязвима по отношение на добив на инертни материали от 

динамичния запас, сечи на естествени горски хабитати, бракониерство, промяна на 

естествени местообитания на видове.  

Около 79% от зоната е поставена под законова защита съгласно българското 

природозащитно законодателство. Защитената местност “Калимок-Бръшлен” е 

обявена през 2001 г. за опазване на характерни екосистеми и ландшафти, както и за 

опазване на застрашени растителни и животински видове.  

В община Сливо поле 33 BG0000377 Калимок-Бръшленпопада в землищата 

на с. Бръшлен, с. Голямо враново, с. Ряхово и с. Бабово.  

Цели на опазване:  

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в защитената зона.  

  Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в защитената зона, 

включително и видовия състав, характерни видове и условия на средата.  

  Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видове, предмет на опазване в защитената зона.  

Списък на природните местообитания, предмет на опазване и информация за 

тяхната площ и състояние в зоната са дадени в Таблица 7-2.  
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Списък на видовете, обект на опазване в зоната и приблизителната им 

численост в зоната и оценка на популациите им са дадени в Таблица 7-3, Таблица 7-4, 

Таблица 7-5, Таблица 7-6 и Таблица 7-7.  

Таблица 7-2. Природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/EEC предмет 
на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната) 2 

КОД Пр. ИМЕ % 
Покр. 

Площ 

ha 

Предст. Отн. 
площ 

Прир. 
ст. 

Цялост. 
оц. 

91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

3.48  A B A A 

1530 * Панонски солени степи и солени 
блата 

2.45  A C A A 

3130  Олиготрофни до мезотрофни 

стоящи води с растителност от 

Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-

Nanojuncetea 

0.3  A C B A 

3140  Твърди олиготрофни до 

мезотрофни води с бентосни 

формации от Chara 

0.01  A B A A 

3150  Естествени еутрофни езера с 

растителност от типа Magnopotamion 

или Hydrocharition 

3.38  A B A A 

3270  Реки с кални брегове с Chenopodion 

rubri и Bidention p.p. 

0.45  A C B B 

6430  Хидрофилни съобщества от 

високи треви в равнините и в 

планинския до алпийския пояс 

1.72  A C B B 

6440  Алувиални ливади от съюза Cnidion 

dubii в речните долини 
0.01  A C B B 

91F0  Крайречни смесени гори от Quercus 

robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior 

или Fraxinus  angustifolia покрай 

големи реки 

0.054  A C A A 

 

Таблица 7-3. Видове, бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, 
предмет на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната) 2 

 
 
КОД 

ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Оценка 

ИМЕ (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1355 Lutra lutra 20-25i C A C A 

Видра 

2609 Mesocricetus newtoni V C B C C 

Добруджански (среден) хомяк 

1310 Miniopterus schreibersi P C B C C 

                                                      
 
2
 Съкращенията са дадени в Точка 2 
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КОД 

ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Оценка 

ИМЕ (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

Дългокрил прилеп 

2633 Mustela eversmannii R C A C A 

Степен пор 

1316 Myotis capaccinii P C B C C 

Дългопръст нощник 

1306 Rhinolophus blasii P D    

Средиземноморски 
подковонос 1305 Rhinolophus euryale P D    

Южен подковонос 

1303 Rhinolophus hipposideros P D    

Maлък подковонос 

1335 Spermophilus citellus R C B C C 

Лалугер 

2635 Vormela peregusna P C B C B 

Пъстър пор 
 

Таблица 7-4. Видове, земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 

92/43/EEC, предмет на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната)  

 

 
КОД 

ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Оценка 

ИМЕ (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1188 Bombina bombina C C A C B 

Червенокоремна бумка 

1279 Elaphe quatuorlineata P C A C B 

Ивичест смок 

1220 Emys orbicularis C C A C A 

Обикновена блатна 
костенурка 

1219 Testudo graeca P D    

Шипобедрена костенурка 

1993 Triturus dobrogicus C C A C A 

Добруджански тритон 

Таблица 7-5. Видове, риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, предмет на 
опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната)  

 
КОД 

ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Оценка 

ИМЕ (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1124 Gobio albipinnatus C B A C A 

Белопера кротушка 

1130 Aspius aspius C B A C A 

Распер 

1134 Rhodeus sericeus amarus C C A C A 

Европейска горчивка 

1145 Misgurnus fossilis C B A C A 

Виюн 

1146 Sabanejewia aurata P D    

Балкански щипок 

1149 Cobitis taenia C B A C A 

Обикновен щипок 
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КОД 

ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Оценка 

ИМЕ (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1157 Gymnocephalus schraetzer C B A C A 

Ивичест бибан 

1159 Zingel zingel C B A C A 

Голяма вретенарка 

1160 Zingel streber R B A C A 

Малка вретенарка 

2484 Eudontomyzon mariae R B A B A 

Украинска минога 

4125 Alosa immaculata  C B C B 

Карагьоз (Дунавска скумрия) 

2522 Pelecus cultratus P D    

Сабица 

2533 Cobitis elongata C B A C A 

Голям щипок 

2555 Gymnocephalus baloni C B A C A 

Високотел бибан 

Таблица 7-6. Видове, безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, 
предмет на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната)  

 
КОД 

ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Оценка 

ИМЕ (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1060 Lycaena dispar C C A B A 

Лицена 

1083 Lucanus cervus R C B C B 

Бръмбар рогач 

1087 Rosalia alpina R C B C B 

Алпийска розалия 
 

Таблица 7-7. Видове, растения, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, 
предмет на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната)  

 
КОД 

ИМЕ (на български) 
 
Популация 

Оценка 

ИМЕ (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1428 Marsilea quadrifolia V A B B A 
Четирилистно разковниче 

 

7.2.2 Данни за разпространението на природни местообитания, предмет на 

опазване в зоната  

По данни на МОСВ (проект"Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I") на територията на зоната, 

попадаща в границите на община Сливо поле се срещат следните местообитания, 

предмет на опазване в зоната: 3140, 3150, 3270, 6440 и 91E0*.  

Според данните по проекта на територията на зоната в общината не се 

срещат местообитания, 1530*, 3130, 6430, и 91F0.  
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7.2.3 Данни за разпространението на видове, предмет на опазване в зоната  

По данни на МОСВ (проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I") на територията на зоната, 

попадаща в границите на община Сливо поле се срещат всички видове, предмет на 

опазване, с изключение на Gobio albipinnatus и Marsilea quadrifolia.  

Въпреки това, следвайки принципа на предпазливостта, възприет при 

създаването, управлението и оценката на потенциалните въздействия върху мрежата 

Натура 2000, наличието на тези видове в разглежданите територии не може да бъде 

изключено. Поради това оценката на потенциалните въздействия върху видовете, 

обект на опазване в зоната, ще бъде извършена за всички видове, които биха могли  

потенциално да се срещнат в засегнатите местообитания, на базата на информацията 

за наличните местообитания и привързаността на видовете към тях.  

7.3 Оценка на въздействията 

7.3.1 Идентификация на въздействията 

На територията на зоната не се предвижда промяна на предназначението на 

земи.  

Най-близко разположените територии, предвидени да преминат от стопански 

дворове и селскостопанска земя в смесени многофункционални зони са разположени 

на 90 m и повече от границата на зоната. При изграждането на предвидените промени 

са възможни следните въздействия върху природните местообитания, популациите и 

местообитанията на видовете предмет на опазване в зоната:  

 Трансформация на местообитания на видове, поради навлизане на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове; 

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство на животински 

видове, вкл. и прогонване от местообитанията им, поради засилено 

антропогенно и техногенно натоварване; 

След края на изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на новите жилищни територии може да се очаква различно по 

продължителност и интензивност безпокойство поради засилено антропогенно и 

техногенно натоварване.  

7.3.2 Оценка на въздействието върху местообитанията, обект на опазване в 

33 BG0000377 Калимок-Бръшлен  

По данни на МОСВ (проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I") на разстояние 1,4 km от 

предвижданията на ОУПО няма местообитания, предмет на опазване. По тази причина 
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не се очаква реализирането на предвижданията на ОУПО да окаже въздействие върху 

природните местообитания, предмет на опазване в зоната.  

7.3.3 Оценка на въздействието върху видовете, обект на опазване в 33 

BG0000377 Калимок-Бръшлен  

7.3.3.1 Бозайници (без прилепи) 

Предмет на опазване в зоната са Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus 

newtoni), видра (Lutra lutra), лалугер (Spermophilus citellus), степен пор  (Mustela 

eversmannii) и пъстър пор (Vormela peregusna).  

7.3.3.1.1 Лалугер (Spermophilus citellus) и добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus 

newtoni), степен пор (Mustela eversmannii) и пъстър пор (Vormela peregusna) 

Поради сходните местообитания, използвани от видовете и поради характера 

на въздействията (дейности няма да се извършват в зоната) въздействията са оценени 

общо.   

 Лалугер (Spermophilus citellus)  

Ареалът на лалугера (Spermophilus citellus) обхваща цялата територия на 

България. Той обитава полупланински и планински територии до 2400-2500 m н. в. 

Типично местообитание на този вид са степите, необработени тревни площи и 

земеделски полета, доминирани от многогодишни (рядко едногодишни) тревисти 

растения. Понякога се заселва в ниви веднага след жътва. Видът се смята за рядък 

(Popov et al. 2007). Основните заплахи за лалугера са интензифициране на 

земеделските практики (оран веднага след прибиране на реколтата), намаляване на 

площите с многогодишни растения, третиране с пестициди и директно убиване (Popov 

et al. 2007). Според информация в Стандартния формуляр видът е рядък за зоната.  

 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni) 

Добруджанският хомяк (Mesocricetus newtoni) разпространен в равнините и 

хълмистите райони на Северна България от Крайморска Добруджа до Огоста и 

изолирани находища в южна България – ниските части на Източна Стара Планина.  

Обитава степите, целини, неразоравани синори до посеви с фуражни 

(люцерна, червена детелина) и житни култури, царевица, слънчоглед, лозя, 

зеленчукови и овощни градини.  

Няма данни за обилието на вида в България (Popov et al., 2007). Основната 

заплаха за този вид е интензифицирането на земеделието. Според информация в 

Стандартния формуляр видът е много рядък за тази зона.  

 Пъстър пор (Vormela peregusna)  
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Пъстрият пор е с мозаечно разпространение в по-голямата част от страната 

до 1700 m надморска височина, като най-често се среща в североизточна България – 

Добруджа и районите, граничещи с Лудогорието. Неговите местообитания са открити 

тревни площи, но обитава също и по-гористи площи и храсти. Видът избягва гори с 

гъсти дървета и храсти. Обитава открити тревни площи – степи, необработваеми и 

обработваеми земи (Popov & Sedefchev, 2003, Popov et al. 2007). Броят на 

екземплярите на вида в България се оценява на около 2000 (Popov et al. 2007). 

Основната заплаха за вида е унищожаването на местообитанията и превръщането им  

в обработваеми земи. В Стандартният формуляр на зоната липсват данни за 

популацията и видът е отбелязан като наличен.  

 Степен пор  (Mustela eversmanii) 

Видът се среща от откритите пространства на Централна Азия и Русия до 

Югоизточна Полша, Украйна, Молдова и Румъния; изолирано в Чехия, Южна Словакия, 

Източна Австрия, Унгария и Североизточна Сърбия. България е южната периферия на 

ареала в Европа. Обитава източната и централна част на Северна България.  

Местообитания на вида са остепнени пространства и земеделски земи, 

където прави леговища в синурите и крайречните храсти и горички; ливади и сечища. 

Използва речните долини и проходи за екологични коридори. Използва дупките на 

лалугери, хомяци, слепи кучета (които разширява), на лисици и язовци или прави свои 

леговища; по-рядко – в скални цепнатини, коренища, сеновали. Основна плячка на 

вида са лалугери, хомяци, мишевидни гризачи. 

Женската ражда през април и май от 8-18 малки след 1 месец малките 

проглеждат. Според Стандартния формуляр видът е рядък в зоната.  

Трансформация на местообитания поради навлизане на чужди, рудерални/ 

синантропни и инвазивни видове 

Трансформация на селскостопанските в относителна близост до зоната и 

последващите дейности в тях биха могли да благоприятстват пренасянето и 

развитието на чужди, рудерални/синантропни и инвазивни видове, които, ако се 

развият в засегнатите територии постепенно да достигнат и до зоната.  

Тъй като растителността в зоната няма да бъде премахвана, това ще 

редуцира потенциала за разпространение на внесени видове. Поради това 

чувствителността на четирите вида и техните местообитания се определя като ниска. 

Поради отдалечеността на дейностите от зоната (най-близката засегната територия 

отстои на 90 m от границата на зоната) големината му се определя като много ниска. 

Значимостта на въздействието е оценена като слаба.  
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Различно по продължителност и интензивност безпокойство вкл. и прогонване от 

местообитанията, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване  

По време на реализиране на строителни дейности в зоната, както и в 

непосредствена близост до зоната потенциално безпокойство би могло да има в 

резултат от присъствие и работата на строителното оборудване и хора. 

Безпокойството е директно въздействие и може да доведе до преместването на някои 

видове в съседни участъци, където няма да бъдат обезпокоявани.  

В конкретния случай, дейностите ще се извършват на 90 и повече метра 

разстояние от границата на зоната. Въздействието би могло да засегне открито 

местообитание с площ около 0,5 ha. Останалата част от откритите местообитания в 

зоната са разположени на по-голямо разстояние, и са отделени от местата с 

предвидена промяна на предназначението с горски пояс/заблатени местообитания. 

Големината на въздействието се оценява като много ниска.  

Съгласно прилаганата скала за оценка на въздействията животните са с 

висока чувствителност по отношение на безпокойството по време на размножителния 

период (и зимуването за хиберниращите видове) и с ниска чувствителност през 

останалата част от годината. Значимостта на въздействието е оценена като умерена 

през размножителния период и хибернацията и като слаба през останалата част от 

годината.  

След края на изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на новите жилищни територии може да се очаква различно по 

продължителност и интензивност безпокойство поради засилено антропогенно и 

техногенно натоварване.  

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху добруджанския хомяк и 

лалугера в резултат от реализиране на предвижданията на ОУПО.  

Таблица 7-8. Оценка на въздействията върху добруджанския хомяк, лалугера, пъстрия 
и степния пор  

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Трансформация на 
местообитание 

1 – много 
ниска 

В-ниска 
В1 

Безпокойство  

по време на 
размножителен 
сезон и 
зимуване 

1 – много 
ниска 

D-висока 

D1 

през 
останалата 
част на 
годината 

1 – много 
ниска 

В-ниска 

В1 
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Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на експлоатация 

Безпокойство 

по време на 
размножителен 
сезон и 
зимуване 

1 - ниска D-висока 

D1 

през 
останалата 
част на 
годината 

1 - ниска В-ниска 

В1 

7.3.3.1.2 Видра (Lutra lutra)  

Видрата се среща в цялата страна. Обитава множество сладководни водоеми 

и реки, предпочита трудно достъпни брегове, покрити с гъста растителност. Може също 

да бъде намерена на морското крайбрежие, в скалисти места. Статусът на този вид в 

България е относително стабилен, като популационната му плътност е най-висока в 

Югоизточна България. Основните заплахи за този вид са: деградация и разрушаване 

на местообитанията, намаляване на хранителната база, замърсяване на басейните 

или директно убиване. Според Стандартния формуляр 20-25 екземпляра обитават тази 

зона.  

Не се очаква предвижданията на ОУПО да засегнат директно потенциални 

местообитания на видрата. Парцелите, предвидени за промяна на предназначението 

са разположени на 90 и повече метра разстояние от границата на зоната. В участъка от 

зоната, разположен срещу парцелите с предвидена промяна на предназначението 

няма подходящи местообитания за видрата. Не се очаква реализацията на 

предвижданията на ОУПО да окажат въздействие върху местообитанията и 

популацията на видрата в зоната.  

7.3.3.2 Прилепи  

Предмет на опазване в зоната са дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), 

дългопръст нощник  (Myotis capaccinii), средиземноморски подковонос  (Rhinolophus 

blasii), южен подковонос (Rhinolophus euryale), мaлък подковонос  (Rhinolophus 

hipposideros). Всички видове, предмет на опазване са от групата на т.нар. пещерни 

прилепи, ползващи подземни убежища.  

 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) 

Предпочитаните местообитания на дългокрилия прилеп са карстови райони 

до 1400 m надморска височина. Използва само подземни убежища, естествени или 

изкуствени, по изключение влажни мазета и изоставени сгради. Ловува в различни 

ловни райони на до 20 km от убежището си. Според стандартният формуляр видът е 

рядък в зоната.  
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 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 

Предпочитаните местообитания на вида са речни долини, влажни зони, езера 

в карстови райони до 800 m надморска височина. Те използват подземни естествени 

или изкуствени укрития (по изключение във влажни мазета на изоставени сгради). 

Ловуват над водни площи, на разстояние на около 10 km от убежището им. В 

стандартният формуляр на зоната видът е отбелязан като наличен. 

 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 

Предпочитаните местообитания на вида са скалисти и карстови райони до 

700 m надморска височина в по-топлите райони на страната, със средиземноморско 

влияние. Използва само подземни укрития - естествени или изкуствени. 

Предпочитаните ловни местообитания са площи с храсти и редки гори в радиус до 5 km 

от убежището. В стандартният формуляр отсъстват популационни данни за вида в 

зоната, популацията е отбелязана като налична.  

 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 

Предпочитаните местообитания на вида са равни карстови (скалисти) райони 

до 700 m надморска височина. Използват подземни укрития, естествени или 

изкуствени. Ловуват предимно около края на гори и крайречни горички в радиус 10 km 

от убежището си. В стандартния формуляр отсъстват популационни данни за вида в 

зоната, популацията е отбелязана като налична. 

 Мaлък подковонос  (Rhinolophus hipposideros) 

Предпочитаните местообитания на малкия подковонос са скалисти и карстови 

райони до 800 m (1300 м) надморска височина. Размножаващите се колонии най-често 

се срещат в тавани и мазета на жилищни сгради, като населяват също малки пещери и 

дупки в скали. Местата за спане през зимата са изключително под земята – пещери, 

мини и тунели. Ловуват в широколистни и смесени гори, райони с храсти, край гори, 

около реки обрасли с растителност, около скали в карстови райони до 10 km от тяхното 

място за убежище. В стандартният формуляр отсъстват популационни данни за вида в 

зоната, популацията е отбелязана като налична.  

Единственото потенциално въздействие е различно по продължителност и 

интензивност безпокойство, вкл. и прогонване от местообитанията им (потенциални 

местообитания за хранене са разположени на 140 и повече метра разстояние от 

парцелите предвидени за промяна в начина на трайно ползване), поради засилено 

антропогенно и техногенно натоварване. Поради отдалечеността на зоната големината 

на въздействието е оценена като ниска. Тъй като прилепите са подвижни, извършват 

големи миграции и често сменят местообитанията си, чувствителността им е 

определена като ниска. Значимостта на въздействието е оценена като слаба.  
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Безпокойство се очаква както по време на строителните дейности, така и по 

време на експлоатация на жилищните райони и съоръженията в тях (Таблица 7-9).  

Таблица 7-9. Оценка на въздействията върху „пещерни прилепи“, предмет на опазване 
на 33 BG0000377 Калимок-Бръшлен  

Вид на 
въздействието 

Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Безпокойство 2 - ниска В-ниска В2 

По време на експлоатация 

Безпокойство 1 - много ниска В-ниска В1 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете 

прилепи, обект на опазване в зоната в резултат от реализацията на предвижданията 

на ОУПО.  

7.3.3.3 Земноводни  

Предмет на опазване в зоната са червенокоремна бумка (Bombina bombina) и 

добруджански тритон (Triturus dobrogicus). Оценката на въздействие върху видовете 

земноводни, обект на опазване в зоната е обща поради сходните изисквания към 

местообитанията, сходството в онтогенезата, съвпадение на размножителния период и 

периода на хибернация, сходна чувствителност към факторите на средата.   

 Червенокоремна бумка (Bombina bombina)  

В България червенокоремната бумка е разпространена основно в по-ниските 

части на страната до 250 m надморска височина. Бумката обитава степни зони, горски 

степи, широколистни и смесени гори, състоящи се от различни дървесни видове. B. 

bombina обитава храсталаци, гори и влажни зони в наводнявани райони, покрити с 

гъста растителност. Обитава също открити ландшафти, като използва дренажните 

канали като пътища за разпространение. Това е преди всичко воден обитател, живеещ 

в плитки застояли езера, водоеми, блата, торфени блата, наводнени оризища и 

кариери. Понякога бумката обитава бавно течащи води: извори, напоителни канали, 

реки и течащи водоеми. Бумките стоят във водата или близо до брега; наземни 

миграции може да настъпят преди всичко при висока влажност на въздуха, като 

правило през нощта. Хибернацията започва от края на септември или октомври 

(понякога началото на ноември) до края на март или април, в зависимост от 

метереологичните условия. Бумката презимува в калта, на дъното на водоемите или на 

сушата. Размножителният сезон е от април до май. Метаморфозата продължава от 

втората половина на юни до края на септември. Като цяло, пикът ѝ е през юли-август.  

В Стандартния формуляр на зоната вида е категоризиран като типичен.  

 Добруджански тритон (Triturus dobrogicus)  
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Видът може да бъде открит по течението на р. Дунав и долното течение на 

р. Днепър. В България видът населява блата и канали в близост до р. Дунав и долните 

течения на притоците ѝ. 

Видът предпочита плитките участъци на стагнантни водни басейни или бавно 

течащи реки, обрасли с водна растителност и  техните околности.  

Triturus dobrogicus се храни основно с водни безгръбначни. Хибернира 

основно на сушата. През октомври – ноември могат да настъпят масови струпвания на 

местата подходящи за хибернация, като в някои случаи стотици индивиди могат да 

хибернират заедно.  

В Стандартния формуляр на зоната вида е категоризиран като типичен.  

Предвижданията на ОУПО са на повече от 90 m от границата на зоната. 

Поради тази причина не се очаква директно въздействие върху местообитания за 

видовете земноводни, предмет на опазване в зоната. Най-близко разположения до 

парцела, в който се предвижда промяна на предназначението канал е на около 130 m. 

Поради голямото разстояние, както и поради ниската чувствителност на земноводните 

безпокойство практически не се очаква.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

земноводните, обект на опазване в зоната в резултат на реализиране предвижданията 

на ОУПО.  

7.3.3.4 Влечуги  

Предмет на опазване в зоната са ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), 

обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), шипобедрена костенурка (Testudo 

graeca).   

7.3.3.4.1 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 

Обикновената блатна костенурка е разпространена в цялата страна до 900 m 

надморска височина (рядко до 1100 m). Обитава стоящи водни басейни от различен 

тип: блата, езера, язовири и микроязовири и други. Може да бъде намерена в бавно 

течащи реки, напоителни канали и рибарници. Избягва планински потоци с бързо 

течащи и студени води. Популациите са многобройни в стоящите водни басейни или 

бавно течащи реки, където бреговете са обрасли с тръстика. Може да бъде намерена 

също в силно еутрофицирани води.  

Според Стандартния формуляр видът е типичен за зоната.  

Предвижданията на ОУПО не засягат директно подходящи местообитания за 

вида. Най-близко разположеният канал е на около 120 m от територия, предвидена за 

промяна на предназначението.  
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Не се очаква отрицателно въздействие върху популацията и местообитанията 

на Emys orbicularis в зоната в резултат на реализиране предвижданията на ОУПО.  

7.3.3.4.2 Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), шипобедрена костенурка (Testudo 

graeca) 

Оценката за въздействията върху ивичестия смок и шипобедрената 

костенурка ще бъде направена общо, поради сходство в онтогенезата, периодите на 

размножаване и хибернация и потенциалните местообитания на двата вида.  

 Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata)  

В България ивичестия смок може да бъде открит в предпланинските райони 

до 600 m надморска височина. Предпочита открити терени със степна растителност, 

разредени широколистни гори и храсталаци. Понякога може да бъде открит в много 

влажни местообитания – покрай бреговете на големи реки и блата. Женската снася от 

4 до 16 яйца. Половата зрялост настъпва на третата или четвъртата година. 

Видът е активен през деня. Хибернацията трае от ноември до април, в 

зависимост от климатичните условия и протича в дупки на гризачи, между корените на 

дърветата пукнатини в скалите и др.  

В стандартният формуляр на защитената зона видът е отбелязан като 

наличен.  

 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 

Този вид е разпространен в цялата страна с изключение на северните ѝ 

части. Местообитанията на шипобедрената костенурка с най-голяма надморска 

височина са на 1400-1450 m н.в. Видът обитава предимно ниско планински и хълмисти 

райони с растителност от редки дъбови гори и храсти. От май до юли снася 2-3 пъти по 

2-8 яйца, които женските заравят в дупки в почвата. Хибернацията трае от ноември до 

април.  

В стандартният формуляр на защитената зона видът е отбелязан като 

наличен.  

Трансформация на местообитания на видовете, поради навлизане на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове  

Трансформация на земи в относителна близост до зоната и последващите 

дейности в тях биха могли да благоприятстват пренасянето и развитието на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове, които, ако се развият в засегнатите 

територии да навлязат и в други части на зоната.  

Тъй като растителността в участъците, в които би могло да се очаква това 

въздействие в зоната няма да бъде премахвана, това значително ще редуцира 

потенциала за разпространение на внесени видове. Поради това чувствителността на 
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двата вида и техните местообитания се определя като много ниска. Поради 

отдалечеността на дейностите от зоната (най-близката засегната територия отстои на 

90 m от границата на зоната) големината му се определя като много ниска. 

Значимостта на въздействието е оценена като слаба.  

Таблица 7-10. Оценка на въздействията върху ивичестия смок и шипобедрената 
костенурка  

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Трансформация на 
местообитание 

1 – много 
ниска 

В-ниска 
В1 

Идентифицираните въздействия са със слаба значимост. Не се очаква 

значителна степен на отрицателно въздействие върху ивичестия смок и 

шипобедрената в резултат от реализиране на предвижданията на ОУПО.  

7.3.3.5 Риби  

Предмет на опазване в зоната са: малка вретенарка (Zingel streber), карагьоз 

(Дунавска скумрия) (Alosa immaculata), распер (Aspius aspius), голям щипок (Cobitis 

elongata), обикновен щипок (Cobitis taenia), украинска минога (Eudontomyzon mariae), 

белопера кротушка (Gobio albipinnatus), високотел бибан  (Gymnocephalus baloni), 

ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer), сабица  (Pelecus cultratus), европейска 

горчивка (Rhodeus sericeus amarus), голяма вретенарка  (Zingel zingel) и виюн  

(Misgurnus fossilis).  

 Малка вретенарка (Zingel streber) 

В Европа видът е разпространен в р. Дунав (от Бавария до Черно море). В 

България видът обитава р. Дунав и нейните по големи притоци – Искър, Вит, Осъм и 

Янтра. 

Среща се в основното течение на малки до големи реки и в участъци с бързо 

течащи води. Може да бъде открит на чакълесто дъно. Активен е през нощта, като се 

храни с бентосни безгръбначни животни. Хвърля хайвера си на чакълесто дъно през 

март-май.  

Според Стандартния формуляр на зоната видът е рядък за защитената зона.  

 Карагьоз (Дунавска скумрия) (Alosa immaculata)  

Карагьозът е разпространен в Черно и Азовско море, от където възрастните 

навлизат в реки и мигрират, за да хвърлят хайвера си.  

Сегашните речни миграции включват река Дунав, Днепър, Днестър, Южен Буг, 

Дон и Кубан (неизползван от вида до 1993 г.). В морето този пелагичен вид обитава 
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дълбочина до 90 m. Мигрира към средното течение на големите реки и хвърля хайвера 

си, където течението е най-силно и близо до повърхността, обикновено на 2-3 m 

дълбочина в основното течение. Те се появяват по крайбрежието през март-април, 

навлизат в реки, когато температурите достигат около 6-9° C, обикновено между края 

на март и края на април. Пикът на миграцията обикновено е през май, като хвърлянето 

на хайвера започва, когато температурите се повишава над 15°C между април и август. 

Яйцата остават във водния стълб, а индивидите мигрират обратно в морето, за да се 

хранят. Ювенилните екземпляри обитават заливните равнини и плитки речни 

местообитания и мигрират към морски или естуарни местообитания по време на 

първото си лято. През есента, те се движат към морето, остава там, докато достигнат 

полова зрялост. В морето те се хранят с голямо разнообразие от зоопланктон 

(предимно ракообразни) и малки риби.  

В Стандартния формуляр на зоната няма информация за местната 

популация.  

 Распер (Aspius aspius) 

Видът обитава пресноводни и бракични водни басейни. Той е бентосно 

пелагичен и потамодромен вид. Aspius aspius е разпространен в големи реки, вливащи 

се в морски басейни в Европа и Азия. Възрастните обитават долните течения на реките 

и естуарите. Предпочита да стои близо до стълбове на мостове, притоци, под 

бентовете, в дълбоки течния и обрасли части на реки, в тихи заливи на речни завои. 

Един от редките видове рибоядни шаранови риби. Видът е плячка за водни птици. 

Мигрира срещу течението в притоците за хвърляне на хайвера през април-юни. Хвърля 

хайвера си в бързо течащи води на чакъл или потопена във водата растителност. 

Езерните популации мигрират в притоците, семи-анадромните популации/екземпляри 

търсят храна предимно в естуарите или опреснени части на морето и мигрират към 

реките само за хвърляне на хайвера. Видът започва миграция за хвърляне на хайвера 

през втората част на октомври и презимува в долните течения на реките.  

Според Стандартния формуляр на зоната видът е типичен в  защитената 

зона.  

 Обикновен щипок (Cobitis taenia) 

Разпространен в Европа и Азия в сладководни басейни. Възрастните се 

срещат в бавно течащи води с фин пясъчен субстрат. Филтрират пясъка за хранителни 

частици. Нощен вид, през деня стои скрит под камъни или зарит в пясък или тиня. 

Хвърля хайвера през пролетта върху растителен субстрат. Ларвите се крият под 

растителността и в наноси до началото на екзогенното хранене. Според Стандартния 

формуляр на зоната видът е типичен за защитената зона.  

 Украинска минога (Eudontomyzon mariae) 
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Видът обитава планинските и предпланинските участъци на водните течения, 

с чисти и бързо подвижни води и чакълесто-пясъчен субстрат. Ларвите живеят в тихи, 

богати на детрит участъци с пясъчно и тинесто дъно. Ларвите се хранят с диатомеи и 

детрит; възрастните индивиди не се хранят. По време на размножителният период 

правят локални миграции до горните течения на реките. Този вид хвърля хайвера си 

върху чакълест или пясъчен субстрат, както и върху твърд глинест субстрат. Дълго 

време се е считало, че миногите са изчезнали от България. През последните години 

отново има съобщения за намирането на единични индивиди в ларвен стадий в 

българския сектор на р. Дунав.  

Според информацията в стандартният формуляр видът е рядък в зоната.  

 Белопера кротушка  (Gobio albipinnatus) 

Този вид е разпространен по протежение на р. Дунав. В България е 

разпространен и в долното течение на някои от неговите големи притоци – Огоста, Вит 

и Янтра. 

Видът обитава дъното на средните и долните течения на непресъхващи реки, 

като предпочита пясъчно дъно. 

Продължителността на живот е до пет години. За първи път хвърля хайвер 

през втората година. Женските хвърлят хайвер до четири пъти в рамките на един 

размножителен сезон, на интервали от около две седмици през май-юли. Бентосен 

вид, активен през нощта, храни се с ларви на насекоми и други по-големи бентосни 

безгръбначни. 

Според Стандартния формуляр видът е типичен за защитената зона.  

 Високотел бибан  (Gymnocephalus baloni) 

Видът е разпространен по течението на р. Дунав. В България е 

разпространен в Дунав и в устията на някои от по-големите му притоци – Огоста, 

Искар, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом. 

Обитава открити пясъчни и тинести дъна в големи реки със средна скорост на 

течението и техните делти. Предприема миграции от основните течения на реките до 

техните делти за да хвърлят хайвера си. Нощно активни видове, хранещи се с малки 

бентосни безгръбначни, основно ларви на насекоми.  

Според Стандартния формуляр на зоната видът е типичен за защитената 

зона.  

 Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer) 

Видът е разпространен в басейна р. Дунав. В България е разпространен по 

течението на Дунав и долното течение на някои от неговите по големи притоци. 

Видът може да бъде открит в големи, непресъхваши  реки. Видът обитава 

дълбоките участъци на реките, с песъкливо или чакълесто дъно. Достига полова 
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зрялост на втората година, рядко през първата. Хвърлянето на хайвера протича при 

температура на водата от 8-14°C, в периода март-май. Плодовитостта на женските 

варира от 18 900 до 45 400 яйца. Активни са през нощта, когато се предвижват към по-

плитки места, където се хранят. Храни се с ракообразни, червеи, ларви на насекоми и 

яйца на риби. Достига максимална дължина на тялото от 300 mm и максимално тегло 

250 g. Продължителността му на живот е 7 години.  

Според Стандартния формуляр видът е типичен за защитената зона.  

 Сабица  (Pelecus cultratus) 

Среща се в долните течения на големите реки, източната част на Балтийско, 

Каспийско и Аралско море. 

В България видът е разпространен в р. Дунав, прилежащите ѝ влажни зони и 

нейните притоци р. Искър и р. Янтра.  

Обитава долните течения на реките, големи езера и естуари. Хвърля хайвера 

си през пролетта в средните течения на реките. Храни се със зоопланктон, сухоземни 

безгръбначни и дребни риби. Пелагичен вид, формиращ пасажи. 

Според Стандартния формуляр видът е наличен в защитената зона.  

 Европейска горчивка  (Rhodeus sericeus amarus) 

Бентосно пелагичен вид, обитаващ сладководни басейни. Разпространен в 

цялата страна в средното и долно течение на реките и някои затворени водоеми. 

Среща се с голяма численост в тихи или бавно течащи води с гъста водна 

растителност и пясъчно-тинесто дъното като равнини езера, канали, бавно течащи 

води, блата, където има миди. Намира се сред растенията над пясъчни или тинести 

дъна в плитки води. Храни се основно с растения и в по-малка степен с червеи, 

ракообразни и ларви на насекоми. Продължителността им на живот е до 5 години по 

изключение, но повечето индивиди не преживяват и годината на първото 

размножаване. Размера на популациите варира значително през различните години.  

Според Стандартния формуляр видът е типичен за защитената зона. 

 Голяма вретенарка  (Zingel zingel) 

В Европа видът е разпространен в басейните на реките Дунав, Днестър и 

Прут. В България видът е установен в р. Дунав и някои от притоците ѝ – Искър, Вит, 

Осъм и Янтра. 

Среща се в откритите части на големи реки, в бързо течащи води. Активен е 

през нощта, като се храни с водни безгръбначни и дребни риби. Хвърля хайвера си 

върху пясъчно дъно през март-април. Женската хвърля хайвера си в групи с по няколко 

мъжки екземпляра. Яйцата са лепкави и се прикрепват към дъното.  

Според Стандартния формуляр на зоната видът е типичен за защитената 

зона. 
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 Виюн (Misgurnus fossilis) 

Misgurnus fossilis е рядък вид със значително намаляваща численост. По 

настоящем обитава постоянно р. Дунав и свързаните с нея влажни зони. Видът е 

изчезнал от течението на р. Струма, езерата Сребърна и Шабла.  

Открива се в долните течения на бавнотечащи води, но също може да бъде 

открит в стоящи водоеми, в езера с пясъчно дъно, блата и канавки. Възрастните са 

активни през нощта, заравят се в тинята по време на сухи периоди и силни студове. 

Обикновено се заравят на дълбочина от 20-30 cm до максимум 70 cm дълбочина по 

време на сухи периоди. През деня стоят заровени в пясъка. Хранят се с ларви на 

насекоми и малки мекотели. Чувствителни са към замърсители, които се акумулират в 

седиментите. Те са факултативно дишащи атмосферен въздух.  

Според Стандартния формуляр на зоната видът е типичен за защитената 

зона. 

Не се очаква предвижданията на ОУПО да засегнат директно потенциални 

местообитания на рибите, предмет на опазване в зоната. Парцелите, предвидени за 

промяна на предназначението са разположени на 90 и повече метра разстояние от 

границата на зоната. Най-близко разположеното потенциално местообитание за 

рибите е канал, разположен на 120 m разстояние. Река Дунав се намира на над 2,5 km. 

Не се очаква реализацията на предвижданията на ОУПО да окажат въздействие върху 

местообитанията и популациите на рибите, предмет на опазване в зоната.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

местообитанията и популацията на рибите, предмет на опазване в зоната, в резултат 

на предвижданията на ОУП на община Сливо поле.  

7.3.3.6 Безгръбначни  

Предмет на опазване в зоната са лицена (Lycaena dispar), бръмбар рогач 

(Lucanus cervus) и алпийска розалия (Rosalia alpina). Поради сходните въздействия, 

които се очакват върху трите вида (независимо от разликите в тяхната екология и 

биология) въздействията върху тях ще бъдат разгледани общо.  

 Лицена (Lycaena dispar) 

Лицената е разпространена в Европа и Турция. Видът е широко 

разпространен в България, но има малки популации до 800 m над морското равнище. 

Предпочитаните биотопи са влажни ливади, рядко сухи тревни съобщества, в близост 

до водни басейни или други източници на влажност.  

Според Стандартния формуляр на зоната видът е типичен за защитената зона.  

 Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Натура 2000 код 1083  
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Разпространен в Европа, Кавказ, Мала Азия, Сирия. В България находищата, 

където видът се среща са разпространени равномерно на територията, до 1000 m 

надморска височина в северните части на страната и до 1500 m в южните й части.  

Бръмбарът рогач обитава краищата на мозаечни широколистни и смесени 

гори. Развитието на ларвите продължава от 5 до 8 години в гниещата дървесина на 

Quercus sp., Tilia sp., Fagus sp., Salix sp., Populus sp., Corylus sp., Fraxinus sp., Castanea 

sp., овощни дървета, рядко в иглолистни дървета.  

Бръмбарът рогач е сравнително рядък вид. Ограничителният фактор за 

неговото обилие е изчезването на старите широколистни гори и тяхната фрагментация. 

Според Стандартния формуляр на зоната видът е рядък в защитената зона.  

 Алпийска розалия (Rosalia alpina), Натура 2000 код 1087 

Може да бъде намерен на надморска височина от 0 до 1200 м. Обитава стари 

широколистни гори. Алпийската розалия живее предимно по букови дървета (Fagus 

sp.), също по габър (Carpinus sp.), ясен (Fraxinus sp.), бряст (Ulmus sp.), клен (Acer sp.), 

елша (Alnus sp.), кестен (Castanea), глог (Crataegus sp.), орех (Juglands sp.), лиственица 

(Larix sp.), дъб (Quercus sp.), върба (Salix sp.), и липови дървета (Tilia sp.). Видът се 

храни с полен. След копулацията, женската снася яйца в цепнатина в кората на бук. 

Ларвите се хранят с кората на дървото и какавидират след около 3 години.  

Според Стандартния формуляр на зоната видът е рядък в защитената зона. 

Трансформация на местообитания поради навлизане на чужди, рудерални/ 

синантропни и инвазивни видове 

Не се очаква предвижданията на ОУПО да засегнат директно потенциални 

местообитания на безгръбначните, предмет на опазване в зоната. Парцелите, 

предвидени за промяна на предназначението са разположени на 90 и повече метра 

разстояние от границата на зоната.  

Трансформация на местообитания в относителна близост до зоната и 

последващите дейности в тях биха могли да благоприятстват пренасянето и 

развитието на чужди, рудерални/ синантропни и инвазивни видове, които, ако се 

развият в засегнатите територии постепенно да достигнат и до зоната.  

Тъй като растителността в зоната няма да бъде премахвана, това ще 

редуцира потенциала за разпространение на внесени видове. Поради това 

чувствителността на видовете и техните местообитания се определя като ниска. 

Поради отдалечеността на дейностите от зоната (най-близката засегната територия 

отстои на 90 m от границата на зоната) големината му се определя като много ниска. 

Значимостта на въздействието е оценена като слаба.  

Не се очаква реализацията на предвижданията на ОУПО да окажат 

въздействие върху местообитанията и популацията на безгръбначните в зоната.  
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7.3.3.7 Растения 

Предмет на опазване в зоната е един вид растение - четирилистно 

разковниче (Marsilea quadrifolia). Този вид се среща в периодично наводнявани влажни 

зони, като блата, временни басейни, канали, езера, бавни потоци. В миналото видът е 

бил разпространен в Североизточна България, Дунавската равнина, южната част на 

Струмската долина, Тракийската долина. Видът е много чувствителен към условията 

на промените на околната среда. Засушаването на местообитанията е пагубно за този 

вид. Това е причината за изчезването на много известни в миналото популации в 

България.  

Според Стандартния формуляр видът е много рядък в защитената зона.  

Предвижданията на ОУПО не засягат територията на зоната и са отдалечени 

от потенциални местообитания на вида в зоната. Не се очаква отрицателно  

въздействие върху популацията на Marsilea quadrifolia в зоната в резултат на 

реализирането на предвижданията на ОУПО. 

7.4 Кумулативно въздействие  

Според информацията, получена при консултации с РИОСВ един проект е предвиден 

за реализиране на територията на 33 BG0000377 Калимок-Бръшлен (Точка 7.1., 

Графично Приложение 9). Проектът предвижда полагане на подпокривна 

топлоизолация на съществуващи халета в животновъдна ферма. Имотът, в който се 

намира фермата е на 1,4 km от най-близко разположения имот с предвидена промяна 

на предназначението в ОУПО. Единственото остатъчно въздействие очаквано в 

резултат на реализиране предвижданията на ОУПО с умерена значимост е 

безпокойството по време на размножаване и зимуване на Spermophilus citellus, 

Mesocricetus newtoni Vormela peregusnа и Mustela eversmanii. Предвид голямото 

разстояние между имота в които ще се реализира проекта и предвижданията на ОУПО, 

както и поради факта, че се касае за ремонтни дейности в съществуващ обект, не се 

очаква кумулативно въздействие в резултат на безпокойство от едновременното 

реализиране на тези проекти с предвижданията на ОУПО.  

Може да се направи заключение, че не се очаква значителна степен на 

кумулативно въздействие в резултат на реализирането на предвижданията по ОУПО и 

проектът,  описан в Точка 7.1.  

7.5 Въздействие върху целостта на зоната 

Оценката на потенциалните въздействия върху видовете, обект на опазване в 

33 BG0000377 Калимок-Бръшлен показва, че не се очаква значителна степен на 

отрицателно въздействие върху природните местообитания, популациите и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в зоната както по време на 

строителството, така и по време на експлоатацията на предвижданията на ОУПО. 
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Очакват се въздействия със слаба и умерена значимост. Не се очаква значителна 

степен на отрицателно въздействие. Целостта на зоната по време на реализиране на 

проекта няма да бъде засегната.  

Имайки предвид липсата на значителна степен на отрицателно въздействие 

върху видовете, обект на опазване в зоната и техните местообитания, както и върху 

целостта на зоната, не се очаква въздействие върху кохерентността на мрежата 

Натура 2000.  

7.6 Смекчаващи мерки и оценка на ефективността им  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на 

опазване 33 BG0000377 Калимок - Бръшлен. Поради тази причина не се предлагат 

смекчаващи мерки.  

7.7 Остатъчен ефект  

В Таблица 7-11 е представена значимостта на всички остатъчни въздействия. 

Тъй като не са предложени смекчаващи мерки, остатъчното въздействие същото, като 

оцененото в Точка 7.3.  

Таблица 7-11. Остатъчно въздействие.  

Рецептор Въздействие Значимост на 
въздействието 

Строителство 

Spermophilus citellus, 
Mesocricetus newtoni 
Vormela peregusnа, 
Mustela eversmanii 

Трансформация на местообитание В1 

Безпокойство 

по време на размножителен 
сезон и зимуване 

D1 

през останалата част на 
годината 

В1 

Прилепи Безпокойство B2 

Elaphe quatuorlineata, 
Testudo graeca 

Трансформация на местообитание 
В1 

Безгръбначни Трансформация на местообитание В1 

Експлоатация 

Spermophilus citellus, 
Mesocricetus newtoni 
Vormela peregusnа, 
Mustela eversmanii 

Безпокойство 

по време на размножителен 
сезон и зимуване 

D1 

през останалата част на 
годината 

В1 

Прилепи Безпокойство B1 

7.8 Компенсаторни мерки  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на 
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опазване в 33 BG0000377 Калимок-Бръшлен. Поради това не е необходимо прилагане 

на компенсаторни мерки.  

7.9 Алтернативи  

За предвижданията на ОУПО в зоната и в близост не се предлагат 

алтернативни решения, поради липсата на значително неблагоприятно въздействие 

върху целостта на зоната.  

Нулевата алтернатива е алтернативата на неосъществяване на проекта. Тази 

алтернатива предполага запазване на текущото състояние на зоната или неговата 

промяна, поради природни фактори на околната среда (изменение на климата и др.)  

7.10 Заключение  

Оценката на потенциалните въздействия върху природните местообитания, 

популациите и местообитанията на видовете, обект на опазване в 33 BG0000377 

Калимок-Бръшлен показва, че не се очаква значителна степен на отрицателно 

въздействие върху тях, както по време на строителството, така и по време на 

експлоатацията на предвижданията на ОУП на община Сливо поле. Предвижданията 

на ОУПО не засягат директно територията на зоната. Териториите прилежащи на с. 

Бръшлен, от северната страна на селото, предвидени да преминат от категориите 

стопански дворове и селскостопанска земя в смесени многофункционални зони са 

разположени на 90 m и повече от границата на зоната.  

Очакват се въздействия със слаба и умерена значимост.  

След направената оценка на въздействията, може да бъде заключено, че 

строителството и експлоатацията на предвижданията на ОУПО на община Сливо поле 

няма да:  

 доведат до промяна на природозащитния статус на зоната за видове, 

обект на опазване;  

 нарушат баланса, разпределението и плътността на ключови видове – 

индикатори за благоприятни условия на средата; 

 причинят промени във функциите на местообитанията или екосистемите; 

 редуцират значително участъците на ключовите местообитания; 

 редуцират популацията на ключови видове; 

 променят балансът между ключовите за зоната видове; 

 редуцират многообразието на зоната; 

 доведат до увеличаване на фрагментацията; 
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 доведат до загуба или намаляване на ключови характеристики на зоната 

След направената оценка на въздействията, може да бъде заключено, че в 

резултат от предвижданията на ОУПО не се очаква значителна степен на отрицателно 

въздействие върху природните местообитания, популациите и местообитанията на 

видовете, предмет на опазване в 33 BG0000377 Калимок-Бръшлен.  
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8. ЗЗ BG0000529 МАРТЕН - РЯХОВО 

 

8.1 Описание на плана, самостоятелно или в комбинация с други 

планове и проекти, които биха могли да окажат значително 

въздействие върху Натура 2000 зоната  

8.1.1 Връзка на защитената зона с елементите на плана   

Около 31% от площта на зоната (363,36 ha от общо 1172,74 ha) попадат на 

територията на община Сливо поле.  

В частта от 33, попадаща в границите на община Сливо поле преобладават 

видните площи – 143,6 ha, или около 39% от територията на зоната в общината. Около 

116,8 ha (32%) са заети с широколистни листопадни гори. Изкуствените горски 

монокултури заемат около 100 ha, или около 27,5% от територията на зоната в 

общината. Земното покритие е дадено в Таблица 8-1.  

Класовете земно покритие в зоната, попадащи на територията на общината 

представляват между 22 и 47% от общата площ на територията на съответния клас, 

включен в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово.  

Всеки от изброените в таблицата типове земно покритие представлява  

потенциално местообитание за видове обект на опазване в зоната. Потенциалните 

въздействия върху тези видове и техните местообитания са разгледани в Точка 8.3.2. 

Потенциалните въздействия върху природните местообитания, предмет на опазване са 

описани в Точка 8.3.2.  

Таблица 8-1. Земно покритие в зоната  

Класове Земно покритие Площ в 
зоната (ha) 

Площ в 
зоната в 
границите 
на община 
СП (ha) 

% от 
площта в 
зоната, 
попадащ в 
границите 
на община 
СП 

Обработваеми земи - 1 - 

Крайбрежни пясъчни дюни, пясъчни плажове 11,7 - - 

Водни площи във вътрешността (стоящи 
води, течащи води) 387,0 142,6 37,1 

Тресавища, блата, растителност по 
крайбрежието на водоемите, мочурища 11,7 3,2 27,3 

Храстови съобщества 70,4 - - 

Широколистни листопадни гори 246,3 116,8 47,4 
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Класове Земно покритие Площ в 
зоната (ha) 

Площ в 
зоната в 
границите 
на община 
СП (ha) 

% от 
площта в 
зоната, 
попадащ в 
границите 
на община 
СП 

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

445,6 100,0 22,4 

Общо Покритие 1172,7 363,6 31,0 

Около 21,5 ha обработваеми земи, разположени извън зоната, но на 

границата ѝ ще преминат в територии с допустима промяна на предназначението. 

Около 0,1 ha от терена, предвиден за промяна на предназначението попада в 

границите на зоната, като включва горски пояс (0,07 ha) и черен път.  

Предвиждания на ОУПО в близост до ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово са 

показани в Графично Приложение 10.  

8.1.2 Други проекти или планове, които биха могли да имат значително 

въздействие върху зоните на Натура 2000 в комбинация с предложения 

ОУП  

Според информацията, получена при консултации с РИОСВ на територията 

на и в близост до ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово не са предвидени за реализиране 

ИП. Най-близкото ИП е на около 2 km от зоната.  

8.2 Описание на зоната, местообитанията, видовете, предмет на 

опазване на национално и международно ниво  

8.2.1 Общо описание  

Зоната се намира в Североизточна България. Площта ѝ е 1172,74 ha. На 

територията на община Сливо поле попадат 363,36 ha от зоната, или около 31% от нея. 

Зоната включва островната група Алеко, прилежащия бряг и реката между тях.  

Островната група Алеко е сред най-големите български Дунавски острови. По 

време на инвентаризациата (по данни от Стандартния формуляр на зоната) е 

установено, че в североизточната част са се слели три от островите. Естествените 

гори на остров Алеко са изсечени в по-голямата си част и на тяхно място е извършено 

залесяване. Характерни за зоната са много добре запазени крайречни гори по 

Дунавския бряг - 91E0. Три от островите от група Алеко са покрити с естествени гори - 

91E0. Съществува потенциална опасност за нарушаване на крайречната естествена 

горска ивица при извършване на планираните сечи в хибридните тополи.  

Включването на сайта към екологичната мрежа е с цел запазване на 

естествените гори и увеличаване на площите им.  

В община Сливо поле ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово попада в землищата на 

в землищата на с. Ряхово и гр. Сливо поле.  
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Цели на опазване:  

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в защитената зона.  

  Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в защитената зона, 

включително и видовия състав, характерни видове и условия на средата.  

  Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видове, предмет на опазване в защитената зона.  

Списък на природните местообитания, предмет на опазване и информация за 

тяхната площ и състояние в зоната са дадени в Таблица 8-2.  

Списък на видовете, обект на опазване в зоната и приблизителната им 

численост в зоната и оценка на популациите им са дадени в Таблица 8-3, Таблица 8-4 

и Таблица 8-5.  

Таблица 8-2. Природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/EEC 
предмет на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната) 1 

КОД Пр. ИМЕ % 
Покр. 

Площ 

ha 

Пред
ст. 

Отн. 
площ 

Прир. 
ст. 

Цялост. 
оц. 

91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

17 199.4 A C A A 

3150  Естествени еутрофни езера с 

растителност от типа 

Magnopotamion или Hydrocharition 

1 11.7 C C C C 

3270  Реки с кални брегове с 

Chenopodion rubri и Bidention 

p.p. 

2 23.5 C C B B 

6250 * Панонски льосови степни тревни 
съобщества 

4.8E-
05 

0.0006 D    

Таблица 8-3. Видове, бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, 
предмет на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната)  

 
КОД 

ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Оценка 
ИМЕ (на латински) Попул

. 
Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1355 Lutra lutra 4-5i C A C A 

Видра 
2609 Mesocricetus newtoni P D    

                                                      
 
1
 Съкращенията са дадени в Точка 2 
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КОД 

ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Оценка 
ИМЕ (на латински) Попул

. 
Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

Добруджански (среден) 
хомяк 

1316 Myotis capaccinii P D    

Дългопръст нощник 
1335 Spermophilus citellus P D    

Лалугер 

Таблица 8-4. Видове земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 

92/43/EEC, предмет на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната)  

 
КОД 

ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Оценка 
ИМЕ (на латински) Попул

. 
Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1188 Bombina bombina P C A C B 

Червенокоремна бумка 
1279 Elaphe quatuorlineata P C A C B 

Ивичест смок 
1220 Emys orbicularis C C A C B 

Обикновена блатна 
костенурка 1993 Triturus dobrogicus P C A C A 
Добруджански тритон 

 

Таблица 8-5. Видове риби, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, предмет на 
опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната)  

 
КОД 

ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Оценка 
ИМЕ (на латински) Попул

. 
Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1160 Zingel streber R C A B A 

Малка вретенарка 
4125 Alosa immaculata P C B C B 

Карагьоз (Дунавска 
скумрия) 1130 Aspius aspius V C A B A 
Распер 

2533 Cobitis elongata C C B B B 
Голям щипок 

1149 Cobitis taenia C C A C A 
Обикновен щипок 

2484 Eudontomyzon mariae R C A A A 
Украинска минога 

1124 Gobio albipinnatus C C A B A 
Белопера кротушка 

2555 Gymnocephalus baloni C C B B B 
Високотел бибан 

1157 Gymnocephalus schraetzer C C A B B 
Ивичест бибан 

2522 Pelecus cultratus C C A B A 
Сабица 

1134 Rhodeus sericeus amarus C C A C B 
Европейска горчивка 

1159 Zingel zingel R C A B A 
Голяма вретенарка 
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8.2.2 Данни за разпространението на природни местообитания, предмет на 

опазване в зоната  

По данни на МОСВ (проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I") на територията на зоната, 

попадаща в границите на община Сливо поле се срещат два типа природни 

местообитания, предмет на опазване в зоната -  3270 и 91Е0.  

8.2.3 Данни за разпространението на видове, предмет на опазване в зоната  

По данни на МОСВ (проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I") на територията на зоната, 

попадаща в границите на община Сливо поле се срещат следните видове, предмет на 

опазване:  

Бозайници: Lutra lutra и Myotis capaccinii; 

Земноводни и влечуги: Bombina bombinа, Triturus dobrogicus, Elaphe 

quatuorlineata и Emys orbicularis; 

Риби: Alosa immaculata, Aspius aspius, Cobitis elongata, Cobitis taenia, 

Eudontomyzon mariae, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetzer, Rhodeus 

sericeus amarus, Zingel streber и Zingel zingel; 

Според данните от проекта четири от видовете, предмет на опазване не се 

срещат в разглежданата част на зоната – това са Gobio albipinnatus, Mesocricetus 

newtoni, Pelecus cultratus и Spermophilus citellus.  

Въпреки това, следвайки принципа на предпазливостта, възприет при 

създаването, управлението и оценката на потенциалните въздействия върху мрежата 

Натура 2000, наличието на тези видове в разглежданите територии не може да бъде 

изключено. Поради това оценката на потенциалните въздействия върху видовете, 

обект на опазване в зоната, ще бъде извършена за всички видове, които биха могли  

потенциално да се срещнат в засегнатите местообитания, на базата на информацията 

за наличните местообитания и привързаността на видовете към тях.  

8.3 Оценка на въздействията  

8.3.1 Идентификация на въздействията  

При изграждането на предвидените нови промени на предназначението на 

селскостопанските територии, инфраструктурни обекти, паркове и др., които са 

разположени в непосредствена близост до зоната са възможни следните въздействия 

върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, 

предмет на опазване в зоната:  
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 Пряко унищожаване и/или увреждане  на природно местообитание/ 

местообитание на вид, предмет на опазване при усвояване на територия от 

33;  

 Трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, 

поради навлизане на чужди, рудерални/синантропни и инвазивни видове; 

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство на животински 

видове, вкл. и прогонване от местообитанията им, поради засилено 

антропогенно и техногенно натоварване; 

След края на изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията може да се очаква различно по продължителност и интензивност 

безпокойство поради засилено антропогенно и техногенно натоварване.  

8.3.2 Оценка на въздействието върху местообитанията, обект на опазване в 

ЗЗ BG0000529 Мартен – Ряхово  

Пряко унищожаване и/или увреждане  на природно местообитание/ местообитание на 

вид, предмет на опазване при усвояване на територия от 33 

Около 0,07 ha от горски пояс, разположен в периферията на зоната попада в 

парцела, предвиден за промяна в предназначението на земята. По данни на МОСВ 

(проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I") в тази част от зоната е разпространено 

местообитание 91Е0. Площта на това местообитание в зоната е около 199 ha.  0,007 ha 

представляват около 0,03% от площта на  местообитанието в зоната. Поради много 

малката засегната площ големината на въздействието се оценява като много малка. 

Чувствителността на местообитанието е оценена като умерена. Въздействието е със 

слаба значимост.  

Трансформация на природни местообитания, поради навлизане на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове 

Трансформация на селскостопанските по границата на зоната и 

последващите дейности в тях биха могли да благоприятстват пренасянето и 

развитието на чужди, рудерални/синантропни и инвазивни видове, които, ако се 

развият в засегнатите територии да навлязат и в други части на зоната. Възможно е от 

това въздействие да бъде засегнато местообитание 91Е0, което по данни на МОСВ се 

намират в зоната, в териториите прилежащи на имота, в които ОУПО предвижда 

промяна в начина на трайно ползване. Тъй като растителността в участъците, в които 

се очаква това въздействие в зоната няма да бъде премахвана, това ще редуцира 

потенциала за разпространение на внесени видове. Поради това чувствителността на 

местообитанията се определя като ниска. Поради малката площ на очакваното 

въздействие големината му се определя като ниска. Значимостта на въздействието е 

оценена като слаба.  
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Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

природните местообитания, предмет на опазване в зоната, в резултат на реализиране 

на предвижданията на ОУПО (Таблица 8-6).  

Таблица 8-6. Оценка на въздействията върху засегнатите местообитания, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово  

Вид на 
въздействието 

Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на природно 
местообитание 91Е0 

1-много ниска С-средна С1 

Трансформация на 
местообитанието 

2 - ниска В-ниска В2 

 

8.3.3 Оценка на въздействието върху видовете, обект на опазване в ЗЗ 

BG0000529 Мартен - Ряхово  

8.3.3.1 Бозайници  

Предмет на опазване в зоната са Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus 

newtoni), видра (Lutra lutra) и лалугер (Spermophilus citellus) 

8.3.3.1.1 Лалугер (Spermophilus citellus) и Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus 

newtoni) 

 Лалугер (Spermophilus citellus)  

Ареалът на лалугера (Spermophilus citellus) обхваща цялата територия на 

България. Той обитава полупланински и планински територии до 2400-2500 m н. в. 

Типично местообитание на този вид са степите, необработени тревни площи и 

земеделски полета, доминирани от многогодишни (рядко едногодишни) тревисти 

растения. Понякога се заселва в ниви веднага след жътва. Видът се смята за рядък 

(Popov et al. 2007). Основните заплахи за лалугера са интензифициране на 

земеделските практики (оран веднага след прибиране на реколтата), намаляване на 

площите с многогодишни растения, третиране с пестициди и директно убиване (Popov 

et al. 2007). Липсват данни за популацията на вида в зоната. В Стандартния формуляр 

тя е отбелязана като налична.   

 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni) 

Добруджанският хомяк (Mesocricetus newtoni) разпространен в равнините и 

хълмистите райони на Северна България от Крайморска Добруджа до р. Огоста и 

изолирани находища в южна България – ниските части на Източна Стара Планина.  
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Обитава степи, целини, неразоравани синори до посеви с фуражни (люцерна, 

червена детелина) и житни култури, царевица, слънчоглед, лозя, зеленчукови и 

овощни градини.  

Няма данни за обилието на вида в България (Popov et al., 2007). Основната 

заплаха за този вид е интензифицирането на земеделието. Липсват данни за 

популацията на вида в зоната. В Стандартния формуляр тя е отбелязана като налична.   

Местообитание за двата вида в зоната могат да предоставят обработваемите 

земи/откритите местообитания. На запад от полигона, предвиден за промяна на 

предназначението се намира участък с потенциално местообитание за двата вида, с 

площ около 1 ha. То е отделено от този полигон с ивица дървета, широка между 15 и 

30 m.  

Трансформация на местообитания поради навлизане на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове 

Трансформация на селскостопанските земи по границата на зоната и 

последващите дейности в тях биха могли да благоприятстват пренасянето и 

развитието на чужди, рудерални/синантропни и инвазивни видове, които, ако се 

развият в засегнатите територии да навлязат и в други части на зоната.  

Тъй като растителността в участъците, в които се очаква това въздействие в 

зоната няма да бъде премахвана, това ще редуцира потенциала за разпространение 

на внесени видове. Поради това чувствителността на двата вида и техните 

местообитания се определя като ниска. Поради малката площ на очакваното 

въздействие големината му се определя като ниска. Значимостта на въздействието е 

оценена като слаба.  

Различно по продължителност и интензивност безпокойство вкл. и прогонване от 

местообитанията, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване 

По време на реализиране на строителни дейности в непосредствена близост 

до зоната потенциално безпокойство ще има в резултат от присъствие и работата на 

строителното оборудване и хора. Безпокойството е директно въздействие и може да 

доведе до преместването на някои видове в съседни участъци, където няма да бъдат 

обезпокоявани.  

Съгласно прилаганата скала за оценка на въздействията животните са с 

висока чувствителност по отношение на безпокойството по време на размножителния 

период и хибернацията и с ниска чувствителност през останалата част от годината. 

Големината на безпокойството е оценена като ниска поради малката площ от 

потенциалното местообитание на двата вида, която би могла да бъде засегната, както 

и поради наличието на горска ивица около местообитанието, която ще смекчи 

очакваното въздействие.  

Значимостта на въздействието е оценена като умерена през размножителния 

период и хибернацията и като слаба през останалата част от годината.  
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След края на изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на терена също може да се очаква различно по продължителност и 

интензивност безпокойство поради засилено антропогенно и техногенно натоварване.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

местообитанията и популациите на лалугера (Spermophilus citellus) и Добруджанския 

хомяк (Mesocricetus newtoni) в резултат на предвижданията на ОУПО в ЗЗ BG0000529 

Мартен - Ряхово.  

Таблица 8-7. Оценка на въздействията върху добруджанския хомяк и лалугера  

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Трансформация на 
местообитание 

2 - ниска В-ниска 
В2 

Безпокойство  

по време на 
размножителен 
сезон и 
зимуване 

2 - ниска D-висока 

D2 

през 
останалата 
част на 
годината 

2 - ниска В-ниска 

В2 

По време на експлоатация 

Безпокойство 

по време на 
размножителен 
сезон и 
зимуване 

2 - ниска D-висока 

D2 

през 
останалата 
част на 
годината 

2 - ниска В-ниска 

В2 

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху добруджанския хомяк и 

лалугера в резултат от реализиране на предвижданията на ОУПО.  

8.3.3.1.2 Видра (Lutra lutra) 

Видрата се среща в цялата страна. Обитава сладководни водоеми и реки, 

предпочита трудно достъпни брегове, покрити с гъста растителност. Може също да 

бъде намерена на морското крайбрежие, в скалисти места. Статусът на този вид в 

България е относително стабилен, като популационната му плътност е най-висока в 

Югоизточна България. Основните заплахи за този вид са: деградация и разрушаване 

на местообитанията, намаляване на хранителната база, замърсяване на басейните 

или директно убиване. Според Стандартния формуляр 4-5 екземпляра обитават тази 

зона.  
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Не се очаква предвижданията на ОУПО да засегнат директно потенциални 

местообитания на вида. Парцелът, предвиден за промяна в начина на трайно ползване 

се намира на южната граница на зоната, и между него и р. Дунав е разположена горска 

ивица и ширина около 400 m. Не се очаква въздействие върху видрата в 33 Мартен-

Ряхово в резултат на реализиране на предвижданията на ОУПО. 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

местообитанията и популацията на видрата в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово в 

резултат на предвижданията на ОУП на община Сливо поле.  

8.3.3.1.3 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 

Предпочитаните местообитания на вида са речни долини, влажни зони, езера 

в карстови райони до 800 m надморска височина. Използва подземни естествени или 

изкуствени укрития. Ловува над водни площи, на разстояние до около 10 km от 

убежището си. Липсват данни за популацията на вида в зоната. В Стандартния 

формуляр тя е отбелязана като налична.   

Предвижданията на ОУПО не засягат потенциални местообитания на вида за 

хранене и почивка. Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

местообитанията и популацията на вида в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово в резултат 

на предвижданията на ОУП на община Сливо поле.  

8.3.3.2 Земноводни  

Предмет на опазване в зоната са червенокоремна бумка (Bombina bombina) и 

добруджански тритон (Triturus dobrogicus). Оценката на въздействие върху видовете 

земноводни, обект на опазване в зоната е обща поради сходните изисквания към 

местообитанията, сходството в онтогенезата, съвпадение на размножителния период и 

периода на хибернация и чувствителност към факторите на средата.   

 Червенокоремна бумка (Bombina bombina)  

В България червенокоремната бумка е разпространена основно в по-ниските 

части на страната до 250 m надморска височина. Бумката обитава степни зони, горски 

степи, широколистни и смесени гори, състоящи се от различни дървесни видове. B. 

bombina обитава храсталаци, гори и влажни зони в наводнявани райони, покрити с 

гъста растителност. Обитава също открити ландшафти, като използва дренажните 

канали като пътища за разпространение. Това е преди всичко воден обитател, живеещ 

в плитки застояли езера, водоеми, блата, торфени блата, наводнени оризища и 

кариери. Понякога бумката обитава бавно течащи води: извори, напоителни канали, 

реки и течащи водоеми. Бумките стоят във водата или близо до брега; наземни 

миграции може да настъпят преди всичко при висока влажност на въздуха, като 

правило през нощта. Хибернацията започва от края на септември или октомври 

(понякога началото на ноември) до края на март или април, в зависимост от 

метеорологичните условия. Бумката презимува в калта, на дъното на водоемите или на 
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сушата. Размножителният сезон е от април до май. Метаморфозата продължава от 

втората половина на юни до края на септември, с пик през юли-август.  

В Стандартния формуляр на зоната няма данни за броя на популациите на 

вида в зоната, популацията е категоризирана като налична.  

 Добруджански тритон (Triturus dobrogicus)  

Видът може да бъде открит по течението на р. Дунав и долното течение на 

р. Днепър. В България населява блата и канали в близост до р. Дунав и долните 

течения на притоците ѝ. Предпочита плитките участъци на стагнантни водни басейни 

или бавно течащи реки, обрасли с водна растителност и техните околности.  

Triturus dobrogicus се храни основно с водни безгръбначни. Хибернира 

основно на сушата. През октомври – ноември могат да настъпят масови струпвания на 

местата подходящи за хибернация, като в някои случаи стотици индивиди могат да 

хибернират заедно.  

В Стандартния формуляр няма данни за числеността на популацията на вида 

в зоната, популацията е съобщена като налична.  

Предвижданията на ОУПО не засягат подходящи местообитания за видовете 

земноводни, предмет на опазване в зоната. Възможно е безпокойство, но поради 

факта, че най-близко разположеният канал е на около 20 m от територия, предвидена 

за промяна на предназначението, и между парцела и канала има горски пояс, както и 

поради ниската чувствителност на земноводните не се очаква значително въздействие.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

земноводните, обект на опазване в зоната в резултат на реализиране предвижданията 

на ОУПО.  

8.3.3.3 Влечуги  

Предмет на опазване в зоната са ивичест смок (Elaphe quatuorlineata) и 

обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis).  

8.3.3.3.1 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 

Обикновената блатна костенурка е разпространена в цялата страна до 900 m 

надморска височина (рядко до 1100 m). Обитава стоящи водни басейни от различен 

тип: блата, езера, язовири и микроязовири и други. Може да бъде намерена в бавно 

течащи реки, напоителни канали и рибарници. Избягва планински потоци с бързо 

течаща и студена води. Популациите са многобройни в стоящите водни басейни или 

бавно течащи реки, където бреговете са обрасли с тръстика. Може да бъде намерена 

също в силно еутрофицирани води.  

Според Стандартния формуляр видът е типичен за зоната.  
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Предвижданията на ОУПО не засягат подходящи местообитания за Emys 

orbicularis в зоната. Възможно е безпокойство, но поради факта, че най-близко 

разположеният канал е на около 20 m от територия, предвидена за промяна на 

предназначението, и между парцела и канала има горски пояс, както и поради ниската 

чувствителност на вида не се очаква значително въздействие.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популацията и местообитанията на Emys orbicularis в зоната в резултат на реализиране 

предвижданията на ОУПО.  

8.3.3.3.2 Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata)  

В България ивичестия смок може да бъде открит в предпланинските райони 

до 600 m надморска височина. Предпочита открити терени със степна растителност, 

разредени широколистни гори и храсталаци. Понякога може да бъде открит в много 

влажни местообитания – покрай бреговете на големи реки и блата. Женската снася от 

4 до 16 яйца. Половата зрялост настъпва на третата или четвъртата година.  

Видът е активен през деня. Хибернацията трае от ноември до април, в 

зависимост от климатичните условия и протича в дупки на гризачи, между корените на 

дърветата пукнатини в скалите и др.  

В стандартният формуляр на защитената зона видът е отбелязан като 

наличен.  

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание на видовете, при усвояване на 

територия от 33 

Засегнатите 0,1 ha гора на територията на зоната представляват потенциално 

местообитание за вида. Според стандартния формуляр площта на горските 

местообитания в зоната е около 692 ha. Предвижданията на ОУПО касаят 0,01% от 

площта на горските местообитания в зоната.  

Поради много малката засегната площ големината на въздействието е 

оценена като много ниска. Чувствителността на влечугите по отношение на това 

въздействие е оценена като средна. Значимостта на въздействието е слаба.  

Трансформация на местообитания на видовете, поради навлизане на чужди, 

рудерални/ синантропни и инвазивни видове 

Трансформация на земи в и по границата на зоната и последващите дейности 

в тях биха могли да благоприятстват пренасянето и развитието на чужди, рудерални/ 

синантропни и инвазивни видове, които, ако се развият в засегнатите територии да 

навлязат и в други части на зоната. Тъй като растителността в участъците, в които се 

очаква това въздействие в зоната няма да бъде премахвана, това ще редуцира 

потенциала за разпространение на внесени видове. Поради това чувствителността на 

вида и неговите местообитания се определя като ниска. Поради малката площ на 
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очакваното въздействие големината му се определя като ниска. Значимостта на 

въздействието е оценена като слаба. 

Различно по продължителност и интензивност безпокойство, вкл. и прогонване от 

местообитанията им, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване 

Строителните дейности са свързани с определени нива на безпокойство за 

влечугите, предизвикани от произведения шум, вибрация, визуално въздействие. При 

експлоатацията на съоръженията също се очаква генериране на шумови емисии, 

макар и по-слаби. Големината на това въздействие се оценява като ниска, тъй като 

безпокойството се очаква на малка площ от потенциалните местообитания на вида в 

зоната. Чувствителността на влечугите към безпокойство е ниска. Значимостта на това 

въздействие е оценена като слаба. 

Промени във видовия състав на съобществата числеността и структурата на 

популациите на видовете, предмет на опазване, поради пряко унищожаване на 

екземпляри 

При евентуални строителни работи би могло да се стигне до пряко 

унищожаване на екземпляри. Като се има предвид много малката засегната площ от 

потенциалното местообитание на видовете големината на въздействието е оценена 

като много ниска. По време на зимния период, когато индивидите са в период на 

хибернация и по време на размножителния период, когато могат да се унищожат 

люпила и малки, чувствителността им се определя като висока. Извън тези периоди 

чувствителността им се определя като средна. Значимостта на въздействието е 

умерена по време на размножаване и хибернация и слаба през останалата част от 

годината.  

Таблица 8-8. Оценка на въздействията върху ивичестия смок  

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание  1 – много 
ниска 

C-средна 
C1 

Трансформация на 
местообитание 

2 - ниска В-ниска 
В2 

Безпокойство 2 - ниска В-ниска В2 

Пряко 
унищожаване 
на екземпляри 

по време на 
размножителен 
сезон и 
зимуване 

1 – много 
ниска 

D-висока 

D1 

през останалата 
част на 
годината 

1 – много 
ниска 

C-средна 
С1 

По време на експлоатация 

Безпокойство 2 - ниска В-ниска В2 
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Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху местообитанията и 

популацията на ивичестия смок в зоната в резултат от реализиране на 

предвижданията на ОУПО.  

8.3.3.4 Риби 

Предмет на опазване в зоната са: малка вретенарка (Zingel streber), карагьоз 

(Дунавска скумрия) (Alosa immaculata), распер (Aspius aspius), голям щипок (Cobitis 

elongata), обикновен щипок (Cobitis taenia), украинска минога (Eudontomyzon mariae), 

белопера кротушка  (Gobio albipinnatus), високотел бибан  (Gymnocephalus baloni), 

ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer), сабица  (Pelecus cultratus), европейска 

горчивка (Rhodeus sericeus amarus), голяма вретенарка  (Zingel zingel).  

 Малка вретенарка (Zingel streber) 

В Европа видът е разпространен в р. Дунав (от Бавария до Черно море). В 

България видът обитава р. Дунав и нейните по големи притоци – р. Искър, р. Вит, р. 

Осъм и р. Янтра.  

Среща се в основното течение на малки до големи реки и в участъци с бързо 

течащи води. Може да бъде открит на чакълесто дъно. Активен е през нощта, като се 

храни с бентосни безгръбначни животни. Хвърля хайвера си на чакълесто дъно през 

март-май.  

Според Стандартния формуляр на зоната видът е рядък за защитената зона.  

 Карагьоз (Дунавска скумрия) (Alosa immaculata)  

Карагьозът е разпространен в Черно и Азовско море, от където възрастните 

навлизат в реки и мигрират, за да хвърлят хайвера си.  

Сегашните речни миграции включват река Дунав, Днепър, Днестър, Южен Буг, 

Дон и Кубан (неизползван от вида до 1993 г.). В морето този пелагичен вид обитава 

дълбочина до 90 m. Мигрира към средното течение на големите реки и хвърля хайвера 

си, където течението е най-силно и близо до повърхността, обикновено на 2-3 m 

дълбочина в основното течение. Те се появяват по крайбрежието през март-април, 

навлизат в реки, когато температурите достигат около 6-9° C, обикновено между края 

на март и края на април. Пикът на миграцията обикновено е през май, като хвърлянето 

на хайвера започва, когато температурите се повишава над 15°C между април и август. 

Яйцата остават във водния стълб, а индивидите мигрират обратно в морето, за да се 

хранят. Ювенилните екземпляри обитават заливните равнини и плитки речни 

местообитания и мигрират към морски или естуарни местообитания по време на 

първото си лято. През есента те мигрират към морето, където остава, докато достигнат 

полова зрялост. В морето се хранят с голямо разнообразие от зоопланктон (предимно 

ракообразни) и малки риби.  
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Според Стандартния формуляр на зоната видът е наличен в защитената 

зона.  

 Распер (Aspius aspius) 

Видът обитава пресноводни и бракични водни басейни. Той е бентосно 

пелагичен и потамодромен вид. Aspius aspius е разпространен в големи реки, вливащи 

се в морски басейни в Европа и Азия. Възрастните обитават долните течения на реките 

и естуарите. Предпочита да стои близо до стълбове на мостове, притоци, под 

бентовете, в дълбоки течния и обрасли части на реки и в тихи заливи на речни завои. 

Рибояден вид, плячка за водни птици. Мигрира срещу течението в притоците за 

хвърляне на хайвера през април-юни. Хвърля хайвера си в бързо течаши води на 

чакъл или потопена растителност. Езерните популации мигрират в притоците, семи-

анадромните популации/екземпляри търсят храна предимно в естуарите или 

опреснени части на морето и мигрират към реките само за хвърляне на хайвера. Видът 

започва миграция за хвърляне на хайвера през втората част на октомври и презимува 

в долните течения на реките.  

Според Стандартния формуляр видът е много рядък за защитената зона.  

 Обикновен щипок (Cobitis taenia) 

Разпространен в Европа и Азия в сладководни басейни. Възрастните се 

срещат в бавно течащи води с фин пясъчен субстрат. Филтрират пясъка за хранителни 

частици. Нощен вид, през деня стои скрит под камъни или зарит в пясъка. Хвърля 

хайвера през пролетта върху растителен субстрат. Ларвите се крият под 

растителността и в наноси до началото на екзогенното хранене. Според Стандартния 

формуляр на зоната видът е типичен за защитената зона.  

 Украинска минога (Eudontomyzon mariae) 

Видът обитава планинските и предпланинските участъци на водните течения, 

с чисти и бързо подвижни води и чакълесто-пясъчен субстрат. Ларвите живеят в тихи, 

богати на детрит участъци с пясъчно и тинесто дъно. Ларвите се хранят с диатомеи и 

детрит; възрастните индивиди не се хранят. По време на размножителният период 

правят локални миграции до горните течения на реките. Този вид хвърля хайвера си 

върху чакълест или пясъчен субстрат, както и върху твърд глинест субстрат. Дълго 

време се е считало, че миногите са изчезнали от България. През последните години 

отново има съобщения за намирането на единични индивиди в ларвен стадий в 

българския сектор на р. Дунав.  

Според информацията в стандартният формуляр видът е рядък в зоната.  

 Белопера кротушка  (Gobio albipinnatus) 
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Този вид е разпространен по протежение на р. Дунав. В България е 

разпространен и в долното течение на някои от неговите големи притоци – Огоста, Вит 

и Янтра. 

Видът обитава дъното на средните и долните течения на непресъхващи реки, 

като предпочита пясъчно дъно. 

Продължителността на живот е до пет години. За първи път хвърля хайвер 

през втората година. Женските хвърлят хайвер до четири пъти в рамките на един 

размножителен сезон, на интервали от около две седмици през май-юли. Бентосен 

вид, активен през нощта, храни се с ларви на насекоми и други по-големи бентосни 

безгръбначни. 

Според Стандартния формуляр на зоната видът е типичен за защитената 

зона.  

 Високотел бибан (Gymnocephalus baloni) 

Видът е разпространен по течението на р. Дунав. В България е 

разпространен в Дунав и в устията на някои от по-големите му притоци – Огоста, 

Искар, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом.  

Обитава открити пясъчни и тинести дъна в големи реки със средна скорост на 

течението и техните делти. Предприема миграции от основните течения на реките до 

техните делти за да хвърлят хайвера си. Нощно активни видове, хранещи се с малки 

бентосни безгръбначни, основно ларви на насекоми.  

Според Стандартния формуляр на зоната видът е типичен за защитената 

зона.  

 Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer) 

Видът е разпространен в басейна р. Дунав. В България е разпространен по 

течението на Дунав и долното течение на някои от неговите по големи притоци. 

Видът може да бъде открит в големи, непресъхваши  реки. Видът обитава 

дълбоките участъци на реките, с песъкливо или чакълесто дъно. Достига полова 

зрялост на втората година, рядко през първата. Хвърлянето на хайвера протича при 

температура на водата от 8-14°C, в периода март-май. Плодовитостта на женските 

варира от 18 900 до 45 400 яйца. Активни са през нощта, когато се предвижват към по-

плитки места, където се хранят. Храни се с ракообразни, червеи, ларви на насекоми и 

яйца на риби. Достига максимална дължина на тялото от 300 mm и максимално тегло 

250 g. Продължителността му на живот е 7 години.  

Според Стандартния формуляр на зоната видът е типичен за защитената 

зона.  

 Сабица (Pelecus cultratus) 

Среща се в долните течения на големите реки, източната част на Балтийско, 

Каспийско и Аралско море. 
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В България видът е разпространен в р. Дунав, прилежащите му влажни зони и 

неговите притоци р. Искър и р. Янтра.  

Обитава долните течения на реките, големи езера и естуари. Хвърля хайвера 

си през пролетта в средните течения на реките. Храни се със зоопланктон, сухоземни 

безгръбначни и дребни риби. Пелагичен вид, формиращ пасажи. 

Според Стандартния формуляр на зоната видът е типичен за защитената 

зона.  

 Европейска горчивка  (Rhodeus sericeus amarus) 

Бентосно пелагичен вид, обитаващ сладководни басейни. Разпространен в 

цялата страна в средното и долно течение на реките и някои затворени водоеми. 

Среща се с голяма численост в тихи или бавно течащи води с гъста водна 

растителност и пясъчно-тинесто дъното като равнини езера, канали, бавно течащи 

води, блата, където има миди. Намира се сред растенията над пясъчни или тинести 

дъна в плитки води. Храни се основно с растения и в по-малка степен с червеи, 

ракообразни и ларви на насекоми. Продължителността им на живот е до 5 години по 

изключение, но повечето индивиди не преживяват и годината на първото 

размножаване. Размера на популациите варира значително през различните години. 

Според Стандартния формуляр видът е типичен за защитената зона. 

 Голяма вретенарка  (Zingel zingel) 

В Европа видът е разпространен в басейните на реките Дунав, Днестър и 

Прут. В България видът е установен в р. Дунав и някои от притоците ѝ – Искър, Вит, 

Осъм и Янтра.  

Среща се в откритите части на големи реки, в бързо течащи води. Активен е 

през нощта, като се храни с водни безгръбначни и дребни риби. Хвърля хайвера си 

върху пясъчно дъно през март-април. Женската хвърля хайвера си в групи с по няколко 

мъжки екземпляра. Яйцата са лепкави и се прикрепват към чакъла.  

Според Стандартния формуляр на зоната видът е рядък за защитената зона. 

 

Не се очаква предвижданията на ОУПО да засегнат потенциални 

местообитания на рибите. Парцелът, предвиден за промяна в начина на трайно 

ползване се намира на южната граница на зоната, и между него и р. Дунав е 

разположена горска ивица и ширина около 400 m. На около 20 m от парцела е 

разположен канал. Не се очаква въздействие върху рибите в 33 Мартен-Ряхово в 

резултат на реализиране на предвижданията на ОУПО. 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

местообитанията и популацията на рибите, предмет на опазване в ЗЗ BG0000529 

Мартен - Ряхово в резултат на предвижданията на ОУП на община Сливо поле.  
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8.4 Кумулативно въздействие  

На територията на зоната не се предвижда реализацията на ИП, 

следователно не се очаква кумулативно въздействие в резултат от строителство и 

експлоатацията на ОУПО.  

8.5 Въздействие върху целостта на зоната  

Оценката на потенциалните въздействия върху видовете, обект на опазване в 

ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово показва, че не се очаква значителна степен на 

отрицателно въздействие върху природните местообитания, популациите и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в зоната както по време на 

строителството, така и по време на експлоатацията на предвижданията на ОУПО. 

Очакват се въздействия със слаба и умерена значимост. Целостта на зоната по време 

на реализиране на проекта няма да бъде засегната.  

Имайки предвид липсата на значителна степен на отрицателно въздействие 

върху видовете, обект на опазване в зоната и техните местообитания, както и върху 

целостта на зоната, не се очаква въздействие върху кохерентността на мрежата 

Натура 2000.  

8.6 Смекчаващи мерки и оценка на ефективността им  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на 

опазване ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово. Поради тази причина не се предлагат 

смекчаващи мерки.  

8.7 Остатъчен ефект  

В Таблица 8-9 е представена значимостта на всички остатъчни въздействия. 

Тъй като не са предложени смекчаващи мерки, остатъчното въздействие същото, като 

оцененото в Точка 4.3. 

Таблица 8-9. Остатъчно въздействие.  

Рецептор Въздействие Значимост на 
въздействието 

Строителство 

Природни 
местообитания, 
предмет на опазване 

Загуба на местообитание 91Е0 C1 

Трансформация на природни местообитания, 
предмет на опазване 

B2 

Spermophilus citellus и 
Mesocricetus newtoni 

Трансформация на местообитание В2 

Безпокойство 

по време на размножителен 
сезон и зимуване 

D2 

през останалата част на 
годината 

В2 
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Рецептор Въздействие Значимост на 
въздействието 

Elaphe quatuorlineata,  Загуба на местообитание  C1 

Трансформация на местообитание В2 

Безпокойство В2 

Пряко унищожаване 
на екземпляри 

по време на размножителен 
сезон и зимуване 

D1 

през останалата част на 
годината 

С1 

Експлоатация 

Spermophilus citellus и 
Mesocricetus newtoni 

Безпокойство 

по време на размножителен 
сезон и зимуване 

D2 

през останалата част на 
годината 

В2 

Безпокойство В2 

8.8 Компенсаторни мерки  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, обект на 

опазване в ЗЗ BG0000529 Мартен - Ряхово. Поради това не е необходимо прилагане 

на компенсаторни мерки.  

8.9 Алтернативи  

За предвижданията на ОУПО в зоната и в близост не се предлагат 

алтернативни решения, поради липсата на значително неблагоприятно въздействие 

върху целостта на зоната.  

Нулевата алтернатива е алтернативата на неосъществяване на проекта. Тази 

алтернатива предполага запазване на текущото състояние на зоната или неговата 

промяна, поради природни фактори на околната среда (изменение на климата и др.).  

8.10 Заключение  

Оценката на потенциалните въздействия върху природните местообитания, 

популациите и местообитанията на видовете, обект на опазване в ЗЗ BG0000529 

Мартен - Ряхово показва, че не се очаква значителна степен на отрицателно 

въздействие тях, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията 

на предвижданията на ОУП на община Сливо поле. Предвижданията на ОУПО засягат 

директно много малка част от територията на зоната – 0,1 ha, или около 0,008% от 

територията на зоната. В близост до зоната, но извън нея се предвижда промяна в 

начина на трайно ползване на един, относително малък по площ полигони. Очакват се 

въздействия със слаба и умерена значимост.  
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След направената оценка на въздействията, може да бъде заключено, че 

строителството и експлоатацията на предвижданията на ОУПО на община Сливо поле 

няма да:  

 доведат до промяна на природозащитния статус на зоната за видове, 

обект на опазване;  

 нарушат баланса, разпределението и плътността на ключови видове – 

индикатори за благоприятни условия на средата; 

 причинят промени във функциите на местообитанията или екосистемите; 

 редуцират значително участъците на ключовите местообитания; 

 редуцират популацията на ключови видове; 

 променят балансът между ключовите за зоната видове; 

 редуцират многообразието на зоната; 

 доведат до увеличаване на фрагментацията; 

 доведат до загуба или намаляване на ключови характеристики на зоната. 

 

След направената оценка на въздействията, може да бъде заключено, че в 

резултат от предвижданията на ОУПО не се очаква значителна степен на отрицателно 

въздействие върху природните местообитания, популациите и местообитанията на 

видовете, предмет на опазване ЗЗ BG0000529 Мартен – Ряхово.  
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9. АЛТЕРНАТИВИ  

 

9.1 Мотиви за избор на разгледаните алтернативи  

За целите на екологичната оценка на ОУПО Сливо поле са разгледани 

следните две алтернативи:  

 Нулева алтернатива: Продължение на настоящите процеси и тенденции на 

развитие, без прилагане на ОУПО.  

 Прилагане на ОУПО във вида, в който същият е обект на настоящата оценка: 

Развитие при условие, че се прилага Плана за развитие на общината чрез ОУПО.  

В Таблица 9-1 е направено сравнение между представените по-горе 

алтернативи.  

Таблица 9-1 Сравнение между разгледаните алтернативи  

Критерии за 
въздействие 

Нулева ОУПО 

Въздействие на ниво 
стратегически цели, 
приоритети и 
специфични цели 
върху околната среда 
и човешкото здраве 

Очаква се отрицателно 
въздействие върху околната 
среда, тъй като в рамките на 
нулевата алтернатива не се 
предвиждат цели, които да 
доведат до балансирано и 
устойчиво управление на 
околната среда и 
квалификацията на хората, 
подобряване на 
конкурентоспособността на 
района. 

Въздействието е комплексно 
положително, поради 
включването в тази 
алтернатива на приоритети и 
специфични цели насочени 
към балансирано и устойчиво 
управление на околната 
среда, развитие на района и 
подобряване качеството на 
живот на населението. 

Въздействие на ниво 
допустими дейности 
за финансиране 

Очаква се отрицателно 
въздействие върху околната 
среда, тъй като в рамките на 
нулевата алтернатива не се 
предвиждат дейности, които 
да доведат до подобряване на 
транспортната и техническа 
инфраструктура – 
водоснабдяване и 
канализация, 
електроснабдяване и др.. 

Въздействието е комплексно 
положително, поради 
включването в тази 
алтернатива на допустими 
дейности насочени към 
опазване чистотата на 
въздуха, подобряване на 
енергийната ефективност, 
ограничаване на емисиите на 
парникови газове, превенция 
на почвена ерозия, 
наводнения, свлачища, 
подобряване на ВиК мрежата. 

Степен на 
съответствие с 
екологичните цели на 
НПР на Република 
България 2020 

Екологичните цели като цяло 
са отчетени и съобразени 

По-пълно съобразяване и 
следване постигането на 
екологичните цели – 
предвиждане на подобряване 
на енергийната ефективност 
(отговарящи на целите за 
ресурсна ефективност). 
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От направеното сравнение между „Нулева алтернатива” и „Развитие при 

условие, че се прилагат мерките и дейностите, предложени в ОУПО – Сливо поле е 

видно, че:  

 Нулева алтернатива е неприемлива, тъй като ОУПО е изискуем документ, 

съгласно действащото в страната национално и международно законодателство в 

областта на устройството на територията;  

 Нулева алтернатива е непрепоръчителна и от гледна точка опазването на 

околната среда и човешкото здраве, тъй като от направените анализи и оценки в 

доклада за екологична оценка ясно се вижда екологичната насоченост на ОУПО, като 

се доказва, че същия ще допринесе за устойчиво развитие чрез прилагане на 

предвидените допустими дейности, към съответните специфични цели, приоритети и 

стратегически цели; 

 С изпълнението на ОУПО се осигурява пълно съобразяване и изпълнение на 

екологичните приоритети на НПР на Република България до 2020 г. 

Поради липсата на значително отрицателно въздействие върху предмета и 

целите на зоните от мрежата Натура 2000 разположени на територията на община 

Сливо поле не са предложени алтернативи за предвижданията на ОУПО в зоните.  
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Предвижданията на ОУПО засягат общо 5 Натура зони – 3 Защитени зони по 

Директивата за местообитанията и 2 Защитени зони по Директивата за птиците.  

В рамките на ЗЗ по Директивата за местообитанията Предвижданията на 

ОУПО ще засегнат 4 типа природни местообитания, обект на опазване. Това са:  

 Местообитание 6210 е засегнато в ЗЗ Лудогорие (1,52 ha, 0,2% от този тип 

местообитание в зоната).  

 Местообитание 91E0 засегнато в 33 Мартен Ряхово (0,007 hа, 0,03% от този 

тип местообитание в зоната).  

Потенциално загубените площи от тези типове природни местообитания са 

малък процент в сравнение с цялата територия на местообитанието в зоните и 

съответно пренебрежимо малък процент от цялата територия на съответния тип 

местообитание, включен в мрежата Натура 2000 в България. При направената оценка 

на въздействията върху тях те са оценени със слаба до умерена значимост, което 

означава, че не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие от 

реализирането на предвижданията на ОУПО върху природни местообитания, обект на 

опазване в зони по Директивата за местообитанията.  

В рамките на ЗЗ по Директивата за местообитанията предвижданията на 

ОУПО ще засегнат потенциални местообитания на видове, обект на опазване. В 

рамките на защитени зони по Директивата на местообитанията ще бъдат потенциално 

загубени общо 1,8 ha открити местообитания (предимно обработваема земя) и около 

0,07 ha горски местообитания. Те представляват относително малък дял от съответния 

тип местообитание в зоните съответно пренебрежимо малък процент от цялата 

територия на съответния тип местообитание, включен в мрежата Натура 2000.  

Потенциала на всеки тип растителност като местообитание за видовете, 

обект на опазване и очакваните въздействия върху местообитанията и популациите на 

видовете предмет на опазване в засегнатите защитени зони са оценени във всяка 

конкретна зона и за всеки вид. Всички идентифицирани въздействия са със слаба до 

умерена значимост. Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие 

върху местообитанията и популациите и видовете, обект на опазване в засегнатите от 

реализиране на предвижданията на ОУПО зони по Директивата за местообитанията.  

С цел максимално запазване на естественото състояние на природните 

местообитания, местообитанията и популациите на видовете, обект на опазване, са 

предложени мерки за смекчаване на въздействията с умерена значимост, където е 

приложимо. Тяхното прилагане ще намали значимостта на въздействията. 

Остатъчните въздействия с умерена значимост са дадени в Таблица 10-1.  
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Таблица 10-1. Остатъчни въздействия с умерена значимост – 33 по Директивата за 
местообитанията 

Рецептор Въздействие Значимост на въздействието след 
прилагане на смекчаващи мерки  

ЗЗ 
Лудогорие 

33 
Комплекс 
Калимок 

33 
Мартен-
Ряхово 

Строителство 

Природни 
местообитания, 
предмет на опазване 

Загуба на местообитание 
6210 

C2 - - 

Spermophilus citellus и 
Mesocricetus newtoni 

Безпокойство по време на 
размножителен сезон и 
зимуване 

D2 - D2 

Пряко унищожаване на 
екземпляри по време на 
размножителен сезон и 
зимуване 

D1 - D1 

Vormela peregusnа, 
Mustela eversmanii 

Безпокойство по време на 
размножителен сезон и 
зимуване 

- D1 - 

Vormela peregusna Безпокойство 
по време на 
размножителен сезон  

С2 - - 

Пряко унищожаване на 
екземпляри 
по време на 
размножителен сезон  

D1 - - 

Elaphe quatuorlineata, 

Testudo graeca, Testudo 

hermanni 

Пряко унищожаване на 
екземпляри 
по време на 
размножителен сезон и 
зимуване 

D1 - - 

Строителство 

Spermophilus citellus и 
Mesocricetus newtoni 

Безпокойство по време на 
размножителен сезон и 
зимуване 

D1 D1 D2 

Vormela peregusnа, 
Mustela eversmanii 

Безпокойство по време на 
размножителен сезон и 
зимуване 

- D1 - 

 

Видовете птици, обект на опазване в засегнатите 33 по Директивата за 

птиците, които гнездят и/или да се хранят в потенциално засегнатите тревни 

местообитания са Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), полска бъбрица (Anthus 

campestris), малък креслив орел (Aquila pomarina), малък креслив орел (Aquila 

pomarina), червеногуша гъска (Branta ruficollis), бял щъркел (Ciconia ciconia), бухал 

(Bubo bubo), обикновен мишелов (Buteo rufinus), козодой (Caprimulgus europaeus), бял 

щъркел (Ciconia ciconia), черен щъркел (Ciconia nigra), орел змияр (Circaetus gallicus), 

полски блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), ливаден блатар 
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(Circus pygargus), синьогушка (Luscinia svecica), Coracias garrulus, ливаден дърдавец 

(Crex crex), ловен сокол (Falco cherrug), малък сокол (Falco columbarius), сокол скитник 

(Falco peregrinus), морски орел (Haliaeetus albicilla), малък орел (Hieraaetus pennatus), 

червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor), горска 

чучулига (Lullula arborea), черна каня (Milvus migrans), червена каня (Milvus milvus), 

орел рибар (Pandion haliaetus), осояд (Pernis apivorus), ястребогушо коприварче (Sylvia 

nisoria) и ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea).  

 В 100 m буфер около имотите, предвидени за промяна на предназначението 

в 33 Комплекс Калимок има около 16 ha обработваеми земи, равняващи се на около 

0,33% от обработваемите земи в зоната и 0,9 ha тревни съобщества, равняващи се на 

около 0,3% от сухите тревни съобщества в зоната. В 33 Лудогорие в 100 m буфер има 

1,7 ha тревно местообитание, 0,03% от тревните местообитания в зоната. Засегнатото 

местообитание  представлява малък процент от общата територия на съответния тип 

във всяка зона и съответно пренебрежимо малък процент от цялата територия на 

съответния тип местообитание, включен в мрежата Натура 2000. 

Видовете птици, обект на опазване в потенциално засегнатите 33 по 

Директивата за птиците, които гнездят и/или да се хранят в засегнатите горски 

местообитания са Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък креслив орел (Aquila 

pomarina), синявица (Coracias garrulus), обикновен мишелов (Buteo rufinus), козодой 

(Caprimulgus europaeus), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), ловен сокол 

(Falco cherrug), горска чучулига (Lullula arborea), черна каня (Milvus migrans), осояд 

(Pernis apivorus), сив кълвач (Picus canus), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), 

ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), кръстат орел (Aquila heliaca), бухал (Bubo bubo), 

ливаден дърдавец (Crex crex), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), черен 

кълвач (Dryocopus martius), полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), малък 

орел (Hieraaetus pennatus), черен щъркел (Ciconia nigra), орел змияр (Circaetus gallicus), 

червена каня (Milvus milvus), орел рибар (Pandion haliaetus), малък нирец (Mergus 

albellus), морски орел (Haliaeetus albicilla), малък орел (Hieraaetus pennatus) и малък 

сокол (Falco columbarius).  

. В 100 m буфер около имотите, предвидени за промяна на предназначението 

в 33 Комплекс Калимок има около 1,86 ha горски съобщества, равняващи се на около 

0,2% от тези съобщества в зоната. В същия буфер в 33 Лудогорие има 0,3 ha горско 

местообитание, 0,0007% от широколистната гора в зоната. Засегнатото местообитание  

представлява малък процент от общата територия на съответния тип във всяка зона и 

съответно пренебрежимо малък процент от цялата територия на съответния тип 

местообитание, включен в мрежата Натура 2000.  

Потенциала на всеки тип растителност като местообитание за видовете, 

обект на опазване и очакваните въздействия върху местообитанията и популациите на 

видовете предмет на опазване в потенциално засегнатите защитени зони са оценени 

за всяка конкретна зона и за всеки вид. Всички идентифицирани въздействия са със 

слаба до умерена значимост. Не се очаква значителна степен на отрицателно 
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въздействие върху местообитанията и популациите и видовете, обект на опазване в 

засегнатите от реализиране на предвижданията на ОУПО зони по Директивата за 

птиците.  

С цел максимално запазване на естественото състояние на  местообитанията 

и популациите на видовете, обект на опазване, са предложени мерки за смекчаване на 

въздействията с умерена значимост, където е приложимо. Тяхното прилагане ще 

намали значимостта на въздействията. Остатъчно  въздействие с умерена значимост е 

само безпокойството (Таблица 10-1).  

Таблица 10-2. Остатъчни въздействия с умерена значимост – 33 по Директивата за 
птиците 

Рецептор 
Въздействие 

Значимост на въздействието след прилагане 
на смекчаващи мерки  

ЗЗ Лудогорие 33 Комплекс 
Калимок 

Строителство 

Безпокойство по време на 
размножителния период 

D1 - 

Експлоатация 

Безпокойство по време на 
размножителния период 

D1 D2 

 

Оценката на потенциалните въздействия върху предмета и целите на  33 

BG0000377 Калимок – Бръшлен за опазване на природните местообитания и дивата 

флора и фауна, 33 BG0002030 Комплекс Калимок за опазване на дивите птици, 33 

BG0002062 Лудогорие за опазване на дивите птици, 33 BG0000168 Лудогорие за 

опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и 33 BG0000529 

Мартен – Ряхово за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 

показва, че не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

предмета и целите на опазване на зоните, в следствие на реализацията на 

предвижданията на ОУПО.  

След направената оценка на въздействията, може да бъде заключено, че 

реализирането на предвижданията на ОУПО няма да:  

 доведе до промяна на природозащитния статус на зони от мрежата 

Натура 2000 за видове, обект на опазване;  

 наруши баланса, разпределението и плътността на ключови видове – 

индикатори за благоприятни условия на средата;  

 причини промени във функциите на местообитанията или екосистемите; 

 редуцира значително участъците на ключовите местообитания;  

 редуцира популацията на ключови видове;  
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 промени балансът между ключовите видове в зони от мрежата Натура 

2000;  

 редуцира многообразието на зони от мрежата Натура 2000;  

 доведе до увеличаване на фрагментацията;  

 доведе до загуба или намаляване на ключови характеристики на зони от 

мрежата Натура 2000.  

Стриктното съобразяване с добрите практики и прилагането на смекчаващите 

мерки, предложени в настоящия Доклад, ще гарантира, че по време на реализирането 

на предвижданията на ОУПО няма да се причинят значителни отрицателни 

въздействия върху целостта на зоните от мрежата Натура 2000 попадащи в границите 

на община Сливо поле както в териториален, така и във функционален аспект.  
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11. ТРУДНОСТИ И ЛИПСА НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Като цяло не бяха срещнати сериозни трудности по време на изготвяне на 

настоящия доклад.  

В границите на общината попадат 5 Натура зони и предвижданията на ОУПО 

имат потенциал да засегнат редица местообитания и видове, предмет на опазване в 

тях. За адекватна оценка на кумулативното въздействие беше необходимо да бъде 

събран голям обем специфична информация за други инвестиционни предложения и 

проекти, които са реализирани или предстои да бъдат реализирани на територията на 

тези зони. Информация за инвестиционните предложения в защитените зони от 

мрежата Натура 2000, засегнати от предвижданията на ОУПО беше предоставена от 

страна на РИОСВ Русе. Основните трудности при изготвянето на оценката бяха 

свързани с това, че бяха предоставени  данни за парцелите, в които се планира 

реализацията на дадено инвестиционно предложение, но не и неговите конкретни 

граници. Не беше предоставена също и информация за етапа на който се намират 

инвестиционните предложения и планираните за осъществяване дейности. Следвайки 

принципа на предпазливостта оценката е направена изхождайки от вероятността да 

бъде засегната цялата площ на дадените имоти. Срещнатите трудности не се отразиха 

на качеството на оценката.  



    
 

 

Текстово Приложение 1 – Предвиждания на ОУПО в 33 

Таблица 1. Предвиждания на ОУПО в 33 Комплекс Калимок по  Директивата за птиците  

ИДЕНТ ЕКАТТ НТП Местност Село ЗУТ 
Площ 

(m2) 

60.36 6673 

Други територии 
заети от селско 
стопанство - Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 5461.8 

28.1 6673 
Ниви - Орна 
земя 

До Лозята 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 4488.5 

28.9 6673 
Ниви - Орна 
земя 

До Лозята 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 999.1 

28.8 6673 
Ниви - Орна 
земя 

До Лозята 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 4192.2 

28.7 6673 
Ниви - Орна 
земя 

До Лозята 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 4989.6 

28.6 6673 
Ниви - Орна 
земя 

До Лозята 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 3993.3 

28.5 6673 
Ниви - Орна 
земя 

До Лозята 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 4490.5 

29.75 6673 
Ниви - Орна 
земя 

До Лозята 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 19984.1 

44.3 6673 
Стопански 
дворове 

До Лозята 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 290.3 

44.2 6673 
Стопански 
дворове 

До Лозята 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 56.5 

44.1 6673 
Стопански 
дворове 

До Лозята 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 11933.9 

29.74 6673 
Ниви - Орна 
земя 

До Лозята 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 9999.5 

28.14 6673 
Ниви - Орна 
земя 

До Лозята 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 5332.3 

28.13 6673 Ниви - Орна До Лозята Бръшлен Смесена многофункционална устройствена 5492.1 



    
 

 

ИДЕНТ ЕКАТТ НТП Местност Село ЗУТ 
Площ 

(m2) 

земя зона 

28.12 6673 
Ниви - Орна 
земя 

До Лозята 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 4991.0 

28.11 6673 
Ниви - Орна 
земя 

До Лозята 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 2495.1 

28.1 6673 
Ниви - Орна 
земя 

До Лозята 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 998.4 

28.4 6673 
Ниви - Орна 
земя 

До Лозята 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 2993.8 

28.3 6673 
Ниви - Орна 
земя 

До Лозята 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 2196.7 

28.2 6673 
Ниви - Орна 
земя 

До Лозята 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 1695.7 

17.21 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Лумката 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 5325.6 

43.7 6673 
Стопански 
дворове 

Лумката 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 9267.5 

43.6 6673 
Стопански 
дворове 

Лумката 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 3767.0 

43.5 6673 
Стопански 
дворове 

Лумката 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 1766.0 

43.4 6673 
Стопански 
дворове 

Лумката 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 5699.7 

43.3 6673 
Стопански 
дворове 

Лумката 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 3236.3 

43.2 6673 
Стопански 
дворове 

Лумката 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 5338.5 

43.1 6673 
Стопански 
дворове 

Лумката 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 5063.7 

17.8 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Лумката 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 15479.3 



    
 

 

ИДЕНТ ЕКАТТ НТП Местност Село ЗУТ 
Площ 

(m2) 

17.23 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Лумката 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 5326.9 

17.22 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Лумката 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 5325.6 

23.53 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Старите 
Лозя Бръшлен С допустима промяна на предназначението 3246.4 

23.52 6673 

Овощни 
насаждения - 
нетерасирани 

Старите 
Лозя 

Бръшлен С допустима промяна на предназначението 3247.7 

23.45 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Старите 
Лозя Бръшлен С допустима промяна на предназначението 9991.3 

23.44 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Старите 
Лозя Бръшлен С допустима промяна на предназначението 9992.0 

23.31 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Старите 
Лозя Бръшлен С допустима промяна на предназначението 4296.2 

23.3 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Старите 
Лозя Бръшлен С допустима промяна на предназначението 2998.0 

23.27 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Старите 
Лозя Бръшлен С допустима промяна на предназначението 3696.8 

23.26 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Старите 
Лозя Бръшлен С допустима промяна на предназначението 2083.3 

60.42 6673 Пасища - Мери 
Чифлишка 
Гора Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 6271.4 

8.11 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Чифлишка 
Гора Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 3390.4 

8.1 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Чифлишка 
Гора Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 3391.1 

8.9 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Чифлишка 
Гора Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 3391.8 

8.8 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Чифлишка 
Гора Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 4446.5 



    
 

 

ИДЕНТ ЕКАТТ НТП Местност Село ЗУТ 
Площ 

(m2) 

8.7 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Чифлишка 
Гора Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 4445.2 

8.6 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Чифлишка 
Гора Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 3293.0 

8.5 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Чифлишка 
Гора Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 4997.1 

8.4 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Чифлишка 
Гора Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 3798.1 

8.2 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Чифлишка 
Гора Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 8492.8 

42.21 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 526.6 

42.2 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 1798.9 

42.19 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 815.6 

42.18 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 3461.9 

42.16 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 938.6 

42.15 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 8979.1 

42.14 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 2645.1 

42.13 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 2998.6 

42.12 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 1679.0 

42.11 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 1562.9 

42.1 6673 Ниви - Орна Ясак Бръшлен Смесена многофункционална устройствена 3413.4 



    
 

 

ИДЕНТ ЕКАТТ НТП Местност Село ЗУТ 
Площ 

(m2) 

земя зона 

42.9 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 1646.6 

42.8 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 2084.4 

42.7 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 885.4 

42.6 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 1061.2 

42.5 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 2745.6 

42.4 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 1027.7 

42.3 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 2262.0 

42.2 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 10142.9 

42.1 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 4477.1 

42.32 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 2098.8 

42.31 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 2090.3 

42.26 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 464.3 

42.25 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 540.4 

42.24 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 578.3 

42.23 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 1843.1 



    
 

 

ИДЕНТ ЕКАТТ НТП Местност Село ЗУТ 
Площ 

(m2) 

42.22 6673 
Ниви - Орна 
земя 

Ясак 
Бръшлен 

Смесена многофункционална устройствена 
зона 2301.7 

 
Общо 31320 

 

Таблица 2. Предвиждания на ОУПО в 33 Лудогорие по Директивата за местообитанията  

ИДЕНТ ЕКАТТ НТП Местност Село ЗУТ 
Площ 
(m2) 

0.5 39178 Пасища - Мери Бакаджика Кошарна Озеленяване - паркове и градини 15015.4 

2.39 39178 Полски култури 
Ясак 

Кошарна 
Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 0.9 

2.36 39178 Полски култури 
Ясак 

Кошарна 
Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 1.5 

3.14 39178 Полски култури 
Ясак 

Кошарна 
Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 2.6 

3.17 39178 Полски култури 
Ясак 

Кошарна 
Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 2.7 

3.2 39178 Полски култури 
Ясак 

Кошарна 
Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 3.5 

3.13 39178 Полски култури 
Ясак 

Кошарна 
Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 4.3 

3.1 39178 Полски култури 
Ясак 

Кошарна 
Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 4.4 

3.16 39178 Полски култури 
Ясак 

Кошарна 
Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 4.5 

3.1 39178 Полски култури 
Ясак 

Кошарна 
Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 4.8 

3.3 39178 Полски култури 
Ясак 

Кошарна 
Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 4.9 

3.12 39178 Полски култури Ясак Кошарна Жилищна зона с преобладаващо 5.4 



    
 

 

ИДЕНТ ЕКАТТ НТП Местност Село ЗУТ 
Площ 
(m2) 

малкоетажно застрояване 

3.11 39178 Полски култури 
Ясак 

Кошарна 
Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 5.5 

2.4 39178 Полски култури 
Ясак 

Кошарна 
Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 5.6 

2.33 39178 Полски култури 
Ясак 

Кошарна 
Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 6.2 

2.35 39178 Полски култури 
Ясак 

Кошарна 
Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 7.4 

3.24 39178 Полски култури 
Ясак 

Кошарна 
Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 7.7 

3.15 39178 Полски култури 
Ясак 

Кошарна 
Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 19.1 

100.128 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 0.5 

100.133 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 1.4 

100.123 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 1.7 

100.14 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 1.7 

100.13 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 1.8 

100.136 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 2.2 

100.131 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 2.2 

100.132 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 2.4 

100.171 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 2.5 



    
 

 

ИДЕНТ ЕКАТТ НТП Местност Село ЗУТ 
Площ 
(m2) 

100.139 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 2.5 

100.141 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 2.5 

100.124 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 2.6 

100.125 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 2.6 

100.126 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 2.9 

100.138 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 3.6 

100.137 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 3.8 

100.135 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 4.5 

100.122 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 4.9 

100.121 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 5.6 

100.246 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 6.1 

100.129 80652 
Ниви - Орна 
земя 

В Селото 
Черешово 

Жилищна зона с преобладаващо 
малкоетажно застрояване 7.1 

 
Общо  15171.5 

 



    
 

 

 

 

Таблица 3. Предвиждания на ОУПО в 33 Мартен-Ряхово по Директивата за местообитанията  

ИДЕНТ ЕКАТТ НТП Местност Село ЗУТ 
Площ 
(m2) 

5.6 63668 Полски култури Могилите Ряхово С допустима промяна на предназначението 1266,2 
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