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1. АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

1.1 ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Съгласно изработената записка за избор на трасе и предложените в нея четири 

варианта, след провеждане на технически съвет от страна на Възложителя „ЕСО“ ЕАД, 

за най-целесъобразни са избрани Вариант 1.1 и Вариант 2, като водещ вариант. В 

настоящата глава е разгледан подробно, водещият вариант -  Вариант 2. 

Алтернативните варианти, вкл. Вариант 1.1. са разгледани в Глава Алтернативи.  

ВАРИАНТ 2 ( СИН ЦВЯТ )  

Описание на трасето 

Трасето започва от ОРУ 400 kV на п/ст “Варна” и се насочва в посока юг-югоизток 

успоредно на разстояние 70 m от съществуващата ВЛ 400 kV “Черно море” от западната 

ѝ страна. След около 1.8 km трасето прави две последователни чупки при репери В3 и 

В4, пресича снопа от двете съществуващи ВЛ 400 kV “Черно море” и ВЛ 220 kV “Камчия” 

и продължава в същата посока до репер В5, разположен на около 850 m източно от с. 

Неофит Рилски, където променя посоката си в юг-югозапад. Следвайки тази посока 

трасето пресича Автомагистрала “Хемус” на разстояние около 200 m западно от пътния 

възел между магистралата и стария път І-4 София-Варна и след около 1.5 km достига до 

репер В6, разположен на около 2.5 km северозападно от гр. Девня, в подножието на 

платото между градовете Девня и Провадия. От там трасето се насочва отново в посока 

юг-югоизток, минава на около 1.2 km западно от гр. Девня, пресича шосето Манастир-

Девня и съществуващата ВЛ 110 kV “Добрина” и на около 1 km западно от с. Падина 

достига до репер В7, където променя посоката си в почти южна, след което пресича път 

ІІІ-9004 Житница-Падина и съществуващата ВЛ 110 kV “Сигнал” – отклонение за п/ст 

“Разсолодобив” и на около 800 m източно от с. Житница при репер В8 достига до 

съществуващата ВЛ 110 kV “Сигнал”, където чупи и се насочва в югозападна посока 

следвайки съществуващата ВЛ от западната й страна. В тази посока трасето пресича 

шосето Житница-Царевци, ж.п. линията Провадия-Синдел и път ІІІ-904 Бозвелийско-

Бързица и достига до репер В9, разположен на разстояние около 1.2 km западно от с. 

Бързица. От там трасето с лека чупка продължава в същата посока, пресича горския 

масив между селата Величково и Бързица и ж.п. линията Карнобат-Варна и на 

разстояние около 1.5 km източно от с. Величково при репер В10 променя посоката си в 

юг-югозапад. Следвайки тази посока трасето пресича съществуващата ВЛ 110 kV 

“Сигнал”, шосето Цонево-Нова Шипка и път ІІІ-2083 Цонево-Гроздьово и на разстояние 

около 300 m южно от пътя при репер В11 чупи в югозападна посока. По нататък трасето 

минава на разстояние около 800 m югоизточно от с. Цонево и между язовирите “Цонево” 

и “Елешница”, пресича шосето от с. Цонево за ГС “Сини вир” и се изкачва по 

възвишението Дебелец на Камчийската планина, на върха на което при репер В12 

променя посоката си в почти южна. Следвайки тази посока трасето преминава през 

горските масиви югоизточно от язовир “Цонево” и западно от река Елешница и на около 

250 m след като пресече реката при репер В14 чупи в югозападна посока и след около 

2.2 km в посока юг-югозапад, като продължава през горските масиви до достигане на 
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репер В15, разположен от източната страна на река Елешница. От там трасето се 

насочва в посока юг-югоизток и с няколко последователни леки чупки излиза от 

Камчийската планина, като продължава през планински терен, минава западно от селата 

Булаир и Рожден, следва шосето за с. Рожден, пресича шосето Сини рид-Рожден и след 

около 2.2 km достига до репер В24, където променя посоката си в южна. Трасето следва 

тази посока в продължение на около 1.4 km като се спуска по планинските възвишения и 

при репер В25 чупи и продължава в югозападна посока, като пресича път ІІІ-2085 

Просеник-Горица, минава на разстояние около 500 m югоизточно от с. Просеник, пресича 

шосето Просеник-Страцин и след около 4.3 km при репер В28, разположен на разстояние 

около 1.1 km северозападно от с. Косовец, променя посоката си в почти южна. Трасето 

следва тази посока в продължение на около 2 km, като се изкачва по северните склонове 

на Айтоската планина, минава между селата Черна могила и Косовец и при репер В29 

чупи в посока юг-югозапад. В тази посока трасето продължава около 4.2 km, като минава 

на разстояние около 400 m западно от с. Мостино и при репер В30 променя посоката си в 

югозападна за около 1.5 km до репер В31, където чупи отново в посока юг-югозапад. 

Трасето следва тази посока в продължение на около 4.1 km, като пресича 

съществуващата ВЛ 110 kV “Кошарица”, минава на разстояние около 300 m източно от с. 

Дрянковец, изкачва се по планинските възвишения южно от селото и при репер В32 

променя посоката си в югозападна. Трасето минава на разстояние около 200 m западно 

от с. Миролюбово и достига съществуващата ВЛ 400 kV “Черно море” в междустълбие № 

259-260 (репер В33), откъдето продължава по нейното трасе до п/ст “Бургас” (репер 

В36).Така описаното трасе по втори вариант е с обща дължина 86.820 km. 

Трасето не засяга урбанизирани и защитени територии. 

По дължината на трасето за ВЛ по втори вариант ще се изправят общо около 320 

бр. нови стълба, точните места на които ще се определят след изготвянето на 

техническия проект за ВЛ. За “стъпките” на новите стълбове е необходимо да се закупи 

(вещно право за строеж на фундаменти) общо около 24 000 m2 площ. 

Характерът на терена по дължината на трасето е даден в Таблица 1. 

Таблица 1 Характер на терена по дължина на трасето по вариант 2 

№ Характер на терена коеф. К1 Трасе Вариант 2 

1 Равнинен и слабо пресечен 1.10 23 800 m 27.41 % 

2 Преминавания 1.20 8 430 m 9.71 % 

3 Планински 1.30 54 590 m 62.88 % 

Общо: - 86 820 m 100.00 % 

КОЕФИЦИЕНТ НА ТЕРЕННИТЕ УСЛОВИЯ, К1: - 1.235 - 

 

Пресичани съоръжения 

Пресичаните от предложеното трасе за новата ВЛ 400 kV по вариант 2 съоръжения 

са дадени в Таблица 2.  

 

 

 

 



      
 

3 
 

Таблица 2 Пресичани от предложеното трасе по вариант 2 съоръжения 

УЧАСТЪК НА ТРАСЕТО ПРЕСИЧАНО СЪОРЪЖЕНИЕ 

Репер В4 – Репер В5 
1. ВЛ 220 kV “Камчия” 

2. ВЛ 400 kV “Черно море” 

Репер В5 – Репер В6 

1. ВЛ 20 kV 

2. ВЛ 20 kV 

3. Път І-4 София-Варна 

4. Автомагистрала “Хемус” 

Репер В6 – Репер В7 

1. Шосе Манастир-Девня 

2. ВЛ 110 kV “Добрина” 

3. ВЛ 20 kV 

4. Газопровод 

Репер В7 – Репер В8 

1. Път ІІІ-9004 Житница-Падина 

2. Открит промишлен тръбопровод (4 тръби) 

3. ВЛ 110 kV „Сигнал” – отклонение за п/ст “Разсолодобив” 

Репер В8 – Репер В9 

1. Шосе Житница-Царевци 

2. Трасе на газопровода “Южен поток” 

3. Ж.п. линия Провадия-Синдел 

4. Път ІІІ-904 Бозвелийско-Бързица 

5. Подземен газопровод 

Репер В9 – Репер В10 1. Ж.п. линия Карнобат-Варна 

Репер В10 – Репер В11 

1. ВЛ 110 kV “Сигнал” 

2. ВЛ 20 kV 

3. Шосе Цонево-Нова Шипка 

4. Път ІІІ-2083 Цонево-Гроздьово 

Репер В11 – Репер В12 
1. ВЛ 20 kV 

2. Шосе Цонево-ГС “Сини вир” 

Репер В19 – Репер В20 
1. ВЛ 20 kV 

2. Шосе Сини рид-Рожден 

Репер В20 – Репер В21 1. Шосе Сини рид-Рожден 

Репер В23 – Репер В24 1. Шосе Сини рид-Рожден 

Репер В26 – Репер В27 

1. Път ІІІ-2085 Просеник-Горица 

2. Шосе Просеник-Страцин 

3. ВЛ 20 kV 

Репер В31 – Репер В31А 

1. ВЛ 110 kV “Кошарица” 

2. ВЛ 20 kV 

3. ВЛ 20 kV 

Репер В33 – Репер В34 
1. ВЛ 20 kV 

2. Път ІІІ-6009 Айтос-Каблешково 

Репер В34 – Репер В35 
1. ВЛ 20 kV 

2. Път І-6 София-Бургас 

 

Териториален обхват 

Трасето по Вариант 2 за новата ВЛ 400kV, преминава през територията на 2 

области, 9 общини и 25 землища, дадени в Таблица 3: 

Таблица 3 Засегнати области, общини и землища от трасе вариант 2 
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ТРАСЕ ВАРИАНТ 2 

№ 
ЗЕМЛИЩЕ (ЕККТЕ, 

НАСЕЛЕНО МЯСТО) 
ОБЩИНА 

ДЪЛЖИНА  

( km ) 

ПЛОЩ ЗА ПРИДОБИВАНЕ 

НА СЕРВИТУТ ( dka ) 

ОБЛАСТ ВАРНА 

1 51487, с. Неофит Рилски Ветрино 7.134 428.064 

2 20482, гр. Девня 
Девня 

5.561 333.655 

3 55110, с. Падина 3.017 181.029 

4 46975, с. Манастир 

Провадия 

4.110 246.616 

5 29458, с. Житница 5.990 359.377 

6 05102, с. Бозвелийско 3.795 227.702 

7 07507, с. Бързица 1.410 84.586 

8 51963, с. Нова Шипка Долни 

Чифлик 

0.722 43.317 

9 07034, с. Булаир 2.820 169.187 

10 10495, с. Величково 

Дългопол 

1.134 68.063 

11 78519, с. Цонево 1.076 64.583 

12 99025, общ. Яворово 4.723 283.379 

13 99024, общ. Дебелец 11.451 687.056 

Общо за област Варна: 52.944 3176.615 

ОБЛАСТ БУРГАС 

14 62904, с. Рожден 

Руен 

4.613 276.762 

15 63166, с. Рудина 0.011 0.638 

16 58640, с. Просеник 10.889 653.334 

17 63598, с. Ръжица 0.458 27.484 

18 69746, с. Страцин 
Поморие 

0.014 0.855 

19 38769, с. Косовец 1.707 102.401 

20 80813, с. Черна могила 

Айтос 

2.603 156.154 

21 49477, с. Мъглен 3.297 197.827 

22 23889, с. Дрянковец 4.510 270.588 

23 48409, с. Миролюбово 

Бургас 

3.227 193.617 

24 02573, с. Банево 0.594 35.629 

25 07332, гр. Българово 1.955 117.328 

Общо за област Бургас: 33.877 2032.616 

Общо за Вариант 2: 86.821 5209.231 

 

Координатен регистър 

Координатите на трасето по вариант 2 са дадени в  

 

Таблица 4.  
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Таблица 4 Координати на трасе вариант 2 

ТРАСЕ ВАРИАНТ 2 

№ репер 

КС: WGS 84 - UTM 35N КС: 1970г. - К5 КС: 1970г. - К7 

Х /север/ [m] Y /изток/ [m] Х /север/ [m] Y /изток/ [m] Х /север/ [m] Y /изток/ [m] 

B01 4795568.772 540942.847 4732120.080 9587575.941 4696798.174 9607016.699 

B02 4795270.508 541054.788 4731822.474 9587690.054 4696500.845 9607131.447 

B03 4793771.716 542006.821 4730329.762 9588653.180 4695010.369 9608097.726 

B04 4793060.249 542001.820 4729617.935 9588653.235 4694298.608 9608099.330 

B05 4791344.528 543227.191 4727910.148 9589891.360 4692593.668 9609341.063 

B06 4787205.323 542409.678 4723763.284 9589102.921 4688445.417 9608561.717 

B07 4779085.295 544991.440 4715658.117 9591743.589 4680346.507 9611219.894 

B08 4774961.767 544621.388 4711530.226 9591402.746 4676218.050 9610888.078 

B08-А 4772885.179 543079.752 4709441.793 9589875.268 4674126.358 9609365.206 

B09 4769856.009 541343.105 4706398.993 9588159.508 4671079.906 9607656.112 

B10 4766072.315 538408.169 4702592.804 9585250.383 4667267.471 9604755.290 

B11 4763902.855 538226.285 4700421.167 9585083.925 4665095.491 9604593.532 

B12 4759082.082 535642.668 4695579.994 9582533.737 4660248.796 9602053.793 

B13 4758016.591 536026.986 4694516.828 9582925.830 4659186.464 9602448.184 

B14 4755408.525 536309.625 4691909.755 9583227.241 4656579.998 9602755.225 

B15-А 4753664.035 534935.728 4690154.749 9581865.290 4654822.014 9601397.026 

B15-B 4751637.204 534197.250 4688121.840 9581141.036 4652787.487 9600677.127 

B16 4750322.837 534614.646 4686809.951 9581568.008 4651476.473 9601106.937 

B17 4749289.211 535302.055 4685780.848 9582263.087 4650448.829 9601804.258 

B18 4747508.959 535728.621 4684002.966 9582702.569 4648671.821 9602247.591 

B19 4745320.433 536360.406 4681818.130 9583350.274 4646488.278 9602900.039 

B20 4744948.871 536761.696 4681449.301 9583754.379 4646120.303 9603304.961 

B21 4744436.941 536765.777 4680937.206 9583762.129 4645608.198 9603313.818 

B22 4743530.283 537533.718 4680035.706 9584536.858 4644708.323 9604090.536 

B23 4743190.316 538353.007 4679701.480 9585358.892 4644375.856 9604913.339 

B24 4740651.862 539261.046 4677168.580 9586285.460 4641844.808 9605845.447 

B25 4739271.294 539222.191 4675787.220 9586256.485 4640463.293 9605819.463 

B26 4738492.144 538433.512 4675002.128 9585473.096 4639676.450 9605037.720 

B27 4737649.760 537271.523 4674151.101 9584316.714 4638822.862 9603883.094 

B28 4734332.095 534748.485 4670814.109 9581816.532 4635480.216 9601389.915 

B29 4732337.921 534603.019 4668818.152 9581685.323 4633483.805 9601262.992 

B30 4728464.389 533055.894 4664932.085 9580165.435 4629594.103 9599751.316 

B31 4727761.762 531761.214 4664219.902 9578875.322 4628879.079 9598462.601 

B31-A 4725171.051 531273.062 4661624.731 9578405.601 4626282.625 9597998.393 
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ТРАСЕ ВАРИАНТ 2 

№ репер 

КС: WGS 84 - UTM 35N КС: 1970г. - К5 КС: 1970г. - К7 

Х /север/ [m] Y /изток/ [m] Х /север/ [m] Y /изток/ [m] Х /север/ [m] Y /изток/ [m] 

B32 4723542.162 530744.240 4659991.444 9577888.289 4624648.047 9597484.521 

B33 4721095.267 529215.284 4657532.663 9576376.358 4622185.741 9595977.671 

B34 4719065.890 529035.212 4655501.248 9576210.811 4620153.718 9595816.442 

B35 4718575.038 529102.252 4655010.699 9576281.405 4619663.256 9595888.094 

 

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС 

Предназначението на земеделските земи, през които ще преминава 

електропроводът ще бъде променено непосредствено преди започване на изпълнението 

на строително-монтажните работи и реализиране на инвестиционното предложение. По 

време на експлоатационния срок няма да се налага допълнително придобиване на земя. 

Фундаментите на стълбовете ще бъдат разположени основно върху слоеве от пясък, 

чакълест пясък или чакъл с различен размер. 

Изкопните работи ще се извършват по време на строителството, а изкопаните 

земни маси ще се използват за обратна насипка и ландшафтно оформление. 

Остатъчните изкопани земни маси ще бъдат използване за оформяне на площадките на 

стълба. 

Минималната ширина на сервитутните зони за новото трасе (ВЛ 400 kV) в 

земеделска земя е хоризонталното разстояние между крайните проводници с 

максимално отклонение под действие на вятъра плюс 18 m – по 9 m от двете страни. 

Размерите и разположението на сервитутните зони са определени в съответствие с 

Наредба № 16/09.06.2004 за сервитутите на енергийните обекти. 

При проектирането на трасето основната цел на проектантите е да се засегнат 

колкото е възможно повече нискодобивни и непродуктивни земи. Процедурата по 

учредяване на права върху земите започва след промяната на предназначението на 

земеделските земи и одобрението на Подробния устройствен план от страна на 

Министерството на регионалното развитие. 

Според Закона за енергетиката правото на строителство се дава за фундаментите 

на стълбовете срещу заплащане и е безсрочно. За инвеститора това ще бъде безсрочно 

придобита земя. Собствениците на засегнатите от фундаментите на стълбовете имоти 

ще бъдат лично уведомени за инвестиционното предложение. Ако се съгласят, ще бъде 

подписан договор за установяване на право на строеж в частта от съответния имот, в 

която е разположен фундамента; ако не то имотът ще бъде отчужден с решение на 

Министерството на регионалното развитие, в съответствие с разпоредбите на Закона за 

държавната собственост. Временното ползване на земи се отнася до изпълнението на 

СМР и движението на строителна техника в сервитутната зона. Собствениците на земи в 

тази зона ще бъдат обезщетени според отглежданите там култури и реколтата, която не 

могат да използват за съответния период от време. Условията за обезщетяване за 

ползването на земи (временно и постоянно) са определени в Правилника за прилагане 

на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. ДВ бр. 17 от 1 март 

1991 г.). Ако някои от собствениците не се съгласят с обезщетението, то ще бъдат 

проведени допълнителни разисквания за размера на обезщетенията. Размерът на 
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обезщетенията по отношение на сервитутите се определя по Закона за устройство на 

територията, Закона за енергетиката или по взаимно съгласие между страните въз 

основа на оценка от лицензиран оценител. 

Земите под електропроводите няма да се използват за застрояване на жилищни 

сгради и върху тях няма да се извършват строителни работи. В сервитутните зони ще се 

допускат земеделски дейности, с изключение на засаждането на многогодишни дървесни 

видове с височина над 4 метра. Собствеността върху земите няма да се променя. В хода 

на упражняване на сервитутните права собственикът на сервитута получава правото: да 

построи въздушната електропроводна линия; негови представители да влизат и 

преминават през сервитутните терени и да извършват дейности на тях във връзка с 

изграждането и/или експлоатацията на енергийните съоръжения, включително правото 

на преминаване на техника през сервитутните имоти във връзка с изграждането и 

поддръжката на електропроводните линии и надземните съоръжения; да извършва 

кастрене и отсичане на дървета в сервитутните коридори на електропроводите и 

хидроинженерните конструкции с цел предотвратяване на инциденти, уведомявайки 

компетентните органи по управление на горите и националните паркове. Промяната на 

собствеността върху имотите не отменя валидността на сервитута по отношение на 

господстващите и обременените със сервитут участъци. Сервитутите са неделими права, 

които могат да бъдат упражнявани изцяло в полза на всяка част от господстващия 

участък и изцяло за сметка на всяка част от обременения със сервитут участък. 

Сервитутът може да се използва само за нуждите на господстващия имот. Собственикът 

на обременения със сервитут имот няма правото да предислоцира сервитута. 

Сервитутните права възникват, когато има действащ ПУП, посочващ разположението на 

съответните имоти и притежателят на сервитутното право е заплатил еднократно 

обезщетение на собстваника на имота, върху който са предоставени сервитутните права 

и на притежателите на останалите права върху имота. Сервитутното право се упражнява 

от притежателя на сервитута в съответствие с техническите изисквания на Наредба №16 

от 9 юни 2004 за сервитутите на енергийните обекти (обн. ДВ бр. 88 от 8 октомври 2004). 

 

ПОДХОД КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ПОДСТАНЦИИ И РЕКОНКСТРУКЦИЯ НА ВЛ 400kV 

„ЧЕРНО МОРЕ“ 

Съществуващата ВЛ 400kV „Черно море“ е връзка между п/ст „Варна“ и п/ст 

„Бургас“. Новата електропроводна линия 400kV също ще свързва двете подстанции, а 

изграждането и е с цел повишаване капацитета и сигурността на преноса на 

електроенергия между подстанциите. За предложено трасе по подвариант 2 – двете 

линии ще се пресекат 1 път. 

Предвид на това, че при ремонтна или аварийна работа по едната линия в участъка 

ще трябва да се изключва и другата, от експлоатационна и оперативна гледна точка е 

най-добре да няма пресичания между двете линии.  

Предложеното  трасе по вариант 2 в участъка на подхода към п/ст „Варна“ пресича 

съществуваща ВЛ 400kV „Черно море“. Това пресичане може да бъде избегнато като 

новата ВЛ се изгради по трасето на съществуващата, а съществуващата се измести по 

ново трасе. Инвестицията за реализация на това изместване изчислена по окрупнени 

показатели възлиза на стойност 3.680 милиона лева и се счита за неоправдана. Дори и 

да се избегне това пресичане, ще остане пресичането на ВЛ 220kV „Камчия”, която в 

мястото на пресичане върви в сноп първо с ВЛ 400kV „Черно море“, а след това с ВЛ 
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400kV „Флагман“. Поради тази причина дори и да се иземести по ново трасе 

съществуващата ВЛ „Черно море“ няма да отпадне необходимостта да се използват 

високи стълбове за преминаване над ВЛ 220kV „Камчия“. 

При вариант 2 в участъка на подхода към п/ст „Бургас“, с цел да се избегне 

пресичане със съществуваща ВЛ 400kV „Черно море“, е предвидено новата ВЛ 400kV да 

се изгради по трасето на съществуващата, а последната по ново трасе. Инвестицията за 

реализация на това изместване, изчислена по окрупнени показатели, възлиза на 

стойност 3.950 милиона лева и се счита за оправдана. Ако се избере вариант за 

преминаване над съществуващата ВЛ „Черно море“, ще е необходимо да се използват 

високи и значително по скъпи стълбове за реализиране на пресичането. Също така 

остава и необходимостта от изместване на ВЛ „Черно море“ в участъка от стълб №264 

до п/ст „Бургас“ с цел освобождаване на изводно поле в ОРУ 400kV, разходите за което 

са на стойност 930 хил. лева. 

Разходите за всички варианти за изместване на ВЛ 400kV „Черно море“ по ново 

трасе са изчислени при монтаж на нови стълбове, проводници и изолация. Не се 

предвижда повторна употреба на съществуващите стълбове за изместването на ВЛ 

„Черно море“ по новото трасе. За да се избегне продължително изключване на същата е 

предвидено да се монтират нови стълбове. 

В изчисляването на инвестиционните разходи за изграждане на новата ВЛ 400kV е 

предвиден монтаж на нови стълбове включително в участъка пред п/ст „Бургас“, където 

ВЛ ще се изгради по трасето на съществуващата ВЛ „Черно море“. На този етап е 

невъзможно да се направи коректна оценка за повторно използване на всички или част 

от съществуващите стълбове на ВЛ 400kV „Черно море“, както пред п/ст „Варна“ така и 

пред п/ст „Бургас“, при изтегляне на проводници за новата ВЛ 400kV по тях. Причините за 

това са следните: 

 Съществуващата ВЛ 400kV „Черно море“ е изградена със стълбове за една тройка 

снопови проводници 2хАСО-500, а новата ВЛ 400kV е предвидено да се изгради за една 

тройка снопови проводници 3хАСО-400. Стълбовете са оразмерени за 2 проводника на 

фаза марка АСО-500;, а на тях ще трябва да се окачат по 3 проводника на фаза АСО-

400. За това ще трябва да се направи допълнителна проверка за носимоспособността 

им, което ще бъде направено във фаза технически проект; 

 Съгласно експертната оценка за метеорологичните условия по новото трасе в 

конкретно разглежданите участъци е предвидено новата ВЛ да се оразмери за 

следващия, по-висок климатичен район, спрямо съществуващата ВЛ 400kV „Черно море“. 

Например пред п/ст „Варна“ новата линия трябва да се оразмери за условията на I-ви 

специален климатичен район с дебелина на ледената стеничка 30mm, а съществуващата 

е оразмерена за IV-ти климатичен район с дебелина на ледената стеничка 20mm. 

Същата е ситуацията и пред п/ст „Бургас“ – оразмеряването на новата линията трябва да 

бъде за условията на IV-ти климатичен район, а съществуващата е оразмерена за III-ти. 

Разликата в типа и броя на проводниците и по-тежките оразмерителни климатични 

условия от една страна предполагат значително по-голямо натоварване на 

съществуващите стълбове, носимоспособността на които трябва да бъде проверена във 

фаза технически проект. От друга страна се очаква нарушаване на нормираните 

вертикални габарити при запазване местоположението и височината на съществуващите 

стълбове поради по-малкото габаритно междустълбие, при новата ВЛ 400kV, определено 
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от максималната провесна крива новия проводник марка АСО-400 при новите 

оразмерителни условия. 

В направената оценка за инвестиционните разходи за изместване на 

съществуващата ВЛ 400kV „Черно море“ по ново трасе не е отчетен благоприятния факт, 

че съществуващите стълбове са годни за повторна употреба в съществуващи линии със 

същата конфигурация на проводниците и оразмерителни условия. Съществуващите 

стълбове, които отпадат, ще се демонтират и транспортират до складове на ЕСО ЕАД в 

съответните мрежови експлоатационни райони и ще могат да се използват при планови 

или аварийни ремонти на съществуващи електропроводи. 

 

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОВОЛТОВАТА 

ЛИНИЯ 

Основните етапи при изграждането на новата ВЛ са: 

 Подготовка на строителната площадка; 

 Направа на временни пътища и подходи за тежка механизация за достъп до 

стълбовете (основно в горските райони - ще се използват съществуващите горски 

пътища за достъп до стълбовете, а там където няма ще се направят нови пътища - в 

сервитута на новата ВЛ 400kV - от пресичащ сервитута черен път до друг пресичащ 

сервитута черен път надлъжно на линията, в сервитута на ВЛ 400kV). 

 Кариране и изкопни работи за фундаментите на новите стълбове; 

 Изпълнение на фундаментите и заземителите; 

 Транспортиране на стълбовете, монтаж и подготвяне на новите стълбове за 

изправяне; 

 Изправяне на новите стълбове; 

 Монтаж на изолаторни вериги; 

 Изтегляне и регулиране на проводниците и м.з. въжета (за изтеглянето на 

проводниците и експлоатацията на линията в горските райони ще се правят просеки). 

 

Временни пътища и подходи за достъп до стълбовете 

За целите на строителството на ВЛ ще се използват съществуващите местни, 

полски и горски пътища. Ще се наложи направата на временни пътища и подходи до 

местата на част от стълбовете, които на този етап не могат да бъдат определени 

количествено. Тези пътища ще се изграждат в сервитута на новата ВЛ 400kV - от 

пресичащ сервитута черен път до друг пресичащ сервитута черен път надлъжно на 

линията, в сервитута на ВЛ 400kV. 

Друга нова инфраструктура няма да се изгражда; съществуващата техническа 

инфраструктура (пътища, газопроводи, електропроводи и др.) ще бъде пресичана от 

новата ВЛ без да се извършват преустройства (проводниците ще преминават над 

съществуващите съоръжения). 

 

Проводници и мълниезащитни въжета 

Новият електропровод 400 kV от п/ст Варна до п/ст Бургас ще бъде изграден за 

една тройка проводници с три проводника на фаза (сноп) и две мълниезащитни въжета, 
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едното от които е тип С-70, а другото – с вградени оптични влакна (1х3х3АСО-400 

+C70+OPGW). 

 

Стълбове и фундаменти 

За фундирането на стълбовете на ВЛ ще се изпълняват по 4 броя изкопи на всеки 

стълб с дълбочина до 4,0 m и хоризонтални размери на всеки изкоп до 10/10 m; тези 

размери зависят от типовете на стълбовете (носителни, опъвателни, скъсени, 

удължени).  

На носителните стълбове (стълбовете разпределени в правата по трасето) 

очакваната стъпка на стълба ще е с ориентировъчни размери 7 x 7 m. Всеки стълб има 

по 4 крака. За всеки крак се прави отделен изкоп за фундамент с приблизителни размери 

2.5 m x 2.5 m x 3 m дълбочина. Не се прави общ изкоп за четирите крака, а отделни 

изкопи за всеки крак. 

На опъвателните и ъгловите стълбове  очакваната стъпка на стълба ще е с 

ориентировъчни размери 9.5 x 9.5 m. Всеки стълб има по 4 крака. За всеки крак се прави 

отделен изкоп за фундамент с приблизителни размери 3 m x 3 m x 3,5 m дълбочина. И 

тук не се прави общ изкоп за четирите крака, а отделни изкопи за всеки крак. 

Дадените по-горе размери са ориентировъчни-осреднени размери, тъй като начина 

на фундиране зависи от условията на фундиране, а именно от това дали има или няма 

воден подем - ниски подпочвени води. 

Основно местата на стълбовете (изкопите за един стълб) ще бъдат през разстояние 

300-400 m, а на отделни участъци това разстояние ще бъде по-малко или по-голямо. В 

участъците между два съседни стълба няма да се правят изкопи, но там където има 

висока растителност ще се направи просека, размерите, на която зависят от релефа на 

терена и разстоянията между стълбовете. През деретата, там където проводниците на 

електропровода са на по-голяма от нормираната височина над терена, ще се правят 

само монтажни просеки. Преобладаващата част от изкопите ще се извършва в земна 

почва; в отделни случаи, при фундиране в скални масиви, ще бъдат изпълнявани и 

пробивно-взривни работи за постигане необходимата дълбочина на фундиране (за 

пробивно-взривните работи се изготвя отделен проект, от квалифициран специалист). 

При необходимост от екологична гледна точка може да бъде предписано и друго 

решение за изкопи в скали, което ще оскъпи строително-монтажните работи 

Електропроводът 400 kV ще бъде изграден със стоманорешетъчни стълбове (СРС) 

400 kV – болтова конструкция, горещо поцинковани. Използваните стълбове са с 

различни височини, които ще се използват в зависимост от теренните условия. Ще се 

използват следните видове стълбове: 

 Специален носителен стълб тип СНД, с хоризонтално разположение на фазовите 

проводници, с повдигната средна фаза за проводници 1х3х3АСО-400+2xC-70. 

Максималната височина на най-високия стълб е 37.1 m. Това ще е най-масово 

използвания стълб. Силуетът му е показан на Фигура 1 по-долу. 
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Фигура 1 Силует на специален носителен стълб тип СНД 
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 Носителен стълб тип Т.М, разработен за 1х3х3АСО-400+C-70 (100). Стълбът е с 

триъгълно разположение на фазовите проводници и ще се използва по-рядко спрямо 

предходния стълб (при доближавания и надскачания над други ВЛ и инфраструктура). 

Максималната му височина е 50 m от терена до върха на стълба. Височините, на които 

могат да бъдат окачени най-ниските фазови проводници са 16 m, 19 m, 22 m, 25 m и 28 

m. Силуетът му е показан на Фигура 2 по-долу. 

 

Фигура 2 Силует на носителен стълб тип ТМ 
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 Специални единични носителни стълбове СЕН1 и СЕН2 разработени за 1 и 

2х3АСО-400 + С-70 (100). Стълбовете са с максимална височина 52.4 m от терена до 

върха на стълба. Стълб CЕН 1 e за окачване на един фазов проводник и едно 

мълниезащитно въже, а СЕН 2 е за окачване на два фазови проводника и едно 

мълниезащитно въже. Използват се едновременно, т.е на един пикет се използва един 

стълб тип CEH1 и един стълб тип СЕН2. Стълбовете ще бъдат използвани при по-големи 

прескачания и пресичания. Стълбовете са разработени за 4 различни височини. 

Силуетът на стълбовете е показан на Фигура 3 по-долу. 

  

Фигура 3 Силуети на специални единични носителни стълбове СЕН1 и СЕН2 
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 Ъглови (опъвателни) стълбове от типовите гами ОNN3, 20NN3, 40NN3, 70NN3 и 

К20NN3 разработени за 1 х 3х3АСО-400 + 2xС-70 (100), използвани съответно в прави и 

в чупки (репери) до 5º, 20º, 40º, 70º и краен ъгъл 20º (виж Фигура 4 по-долу). Стълбовете 

са с максимална височина 47.5 m от терена до върха на стълба. Окачването на 

проводниците е тип „делта“ (Δ). Стълбовете са с височина на точката на окачване на 

проводниците от терена 16 m, 19 m, 22 m, 25 m и 28 m. Само стълбове 70NN3 и К20NN3 

са разработени за две височини 19 m и 25 m.  

 

Фигура 4 Ъглови (опъвателни) стълбове от типовите гами ОNN3, 20NN3, 40NN3, 

70NN3 и К20NN3 
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 Специални единични ъглови стълбове СЕЪВ40 и СЕЪВ70 за чупки съответно до 

40º и до 70º (виж Фигура 5 по-долу). Стълбовете ще са разработени за проводници и 

мълниезащитно въже 1x1x3АСО-400 + С-70 (100),  Монтират се по три стълба на пикет. 

Използва се при големи надскачания и големи междустълбия, където е необходимо 

голямо разстояние между проводниците. 

 

Фигура 5 Специални единични ъглови стълбове СЕЪВ40 и СЕЪВ70 

За предпазване от корозия е предвидено нанасяне на дълготрайно антикорозионно 

покритие (АКЗ) по цялата повърхност на стълбовете – чрез горещо поцинковане. 

Разположението на стълбовете ще бъде съобразено с хидрогеоложките условия на 

терена. Фундаментите на всички стълбове ще са монолитни. 

След полагане на фундаментите цялата изкопна земна маса ще бъде насипана 

около тях, оформяйки задигната кота. 
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Изолаторни вериги и арматура 

Ще се използват основно два типа изолаторни вериги – носителни и опъвателни 

комплектовани с избраните типове изолаторни елементи и съответната арматура. 

Арматурата за монтажа на носителните изолатори на новата ВЛ 400 kV ще отговаря 

на изискванията на БДС 6194-76. 

 

Сроително-монтажни работи 

Необходимите СМР ще бъдат изпълнени според Правилника за изпълнение и 

приемане на СМР и Указанията за изпълнение на СМР за въздушни електропроводни 

линии ВН. Проводниците ще бъдат изтеглени след изграждането на стълбовете. 

Окончателното включване под напрежение 400 кV на цялата ВЛ ще се извърши 

след като новата ВЛ e напълно завършена.  

След одобрение на ОВОС и избор на окончателно трасе, ще се извърши 

геодезично заснемане надлъжно на трасето на новата въздушна електропроводна линия 

(ВЛ). Геодезичната снимка ще послужи за разпределение на стълбовете по трасето като 

се отчитат следните фактори: терена, пресичаните съоръжения, височината на типовите 

стълбове и габаритните разстояния между долен фазов проводник и терена, и 

климатичния район. Реализираните междустълбия се очаква да бъдат преобладаващо в 

интервала от 250 до 450 m. За Вариант 2 (86.8 km) - (приблизително очакваните 

стълбове са 320 броя. 

За всеки един стълб трябва да бъде извършено следното: 

 Транспорт на багер - до всеки стълб по съществуващи асфалтови и черни 

пътища; 

 Направа на изкопи и заземление на стълба – Използване на багер за 

максимално две машиносмени  (общо 16 часа). В периода на направа на изкопите до 

стълбовете ще достига и бригада с МПС тип Микробус; 

 Изливане на фундаменти – 1 бр. доставка с малък камион на закладни (метални 

L-профили) части във фундамента от Временен склад1 на изпълнителя до всеки стълб, 

около 5 броя доставка на бетон чрез миксер (5 m3) и около 10 бр. транспорт на бригада с 

микробус; 

 Сглобяване на стълб – средно по 2 броя доставки с голям камион, на стълбове 

болтова конструкция (пакетирани на пачки с L-профили) и сандъци с болтове, гайки и 

шайби. Около 10 бр. транспорт на бригада с микробус; В зависимост от теренните 

условия и достъпа до стълба, същият може да бъде сглобяван на място, чрез градежа му 

профил по профил или чрез сглобяване на площадка в близост до него. При втората 

възможност ще е необходим траснпорт на 60 тонен кран до стълба; 

 Монтаж на изолаторни вериги – предвижда се около 2 бр. транспорт на бригада 

с микробус и 1 брой доставка на арматурни части до стълба, с малък камион. 

 Изтегляне на проводници и мълниезащитно въже - предвиждат се около 2 бр. 

транспорт на бригада с микробус и 1 брой доставка на ролки за теглене до всеки стълб. 

Надлъжно на линията ще бъдат изтеглени 11 броя пилотни въжета за изтегляне на 3 
                                                      
 
1
 Временните складове ще бъдат избрани в терени в УПИ в близки населени места.  
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броя фази (всяка с по три проводника в сноп) и две мълниезащитни въжета. Тегленето 

се извършва с високо проходим автомобил или трактор. На всяко опъвателно поле, които 

са на около 5 km една от друга се разполагат машини за теглене на проводника (в 

единия край – спирателна машина, а в другия край на опъвателното поле теглителна 

машина) За изтеглянето на проводниците и мълниезащитното въже в едно опъвателно 

поле са нужни около 12 машинно смени. 

Първоначално материалите (стълбове, проводници и изолаторни вериги) за 

изграждането на новата ВЛ 400 kV се транспортират с TIR-ове до временните бази на 

избрания Строител. От там, до всеки стълб материалите ще се закарват по отделно с по-

малък превоз, както е описано по-горе.  

С оглед на гореизложеното, ще се използват всички възможни пътища:  

 От републиканската пътна мрежа; 

 От общинска пътна мрежа; 

 Черни пътища, съгласно кадастъра.  

В повечето случаи съществуващите пътища няма да достигат до стълбовете. 

Затова за достъп до последните ще бъдат правени временни черни пътища, които ще са 

продължение на съществуващите черни пътища. Тези пътища ще се изграждат в 

сервитута на новата ВЛ 400kV - от пресичащ сервитута черен път до друг пресичащ 

сервитута черен път надлъжно на линията, в сервитута на ВЛ 400kV. Очакваната 

дължина на временните пътища е трудно да бъде определена на този етап, но във 

всички случаи няма да бъде по-малка от 50  80 km, като по тях ще бъде извършвана 

следната дейност: 

 Заравняване на терена с помощта на булдозер; 

 Насипване на баластра против затъване на тежки машини и за повишаване на 

проходимостта на пътя. Насипването ще бъде с помощта на камиони с товароподемност 

до 20 тона; 

 Възстановяване на терена след приключване на СМР. С помощта на челен товарач 

ще бъде изземвана баластрата и откарвана за пресяване, за повторно използване.  

Постоянни пътища за достъп не се предвиждат, поради факта, че обходите на 

изградените ВЛ се извършват по съществуващите черни пътища, както и пеша. 

С цел изграждане на стълбовете не се предвижда организиране на строителна 

площадка извън рамките на сервитута. Строителната техника ще е разположена в 

радиус 2 m – 3 m около стълбовете, в границите на установения сервитут. 

Очаква се отсечка от около 10 km от новоизградената високоволтова линия да се 

направи за период от около 3 месеца. 

 

РИСК ОТ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

Възможни бедствия – последици от земетресение, наводнения, ураганен вятър, 

снегонавявания, заледяване, обледеняване 

Земетресение – България попада в Егейската сеизмична зона, която е част от 

Средиземноморския земетръсен пояс. Земетресенията в България са от тектонски 

произход с повече от 250 огнища, по-голямата част, от които са в Южна България.  
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Съгласно сеизмичното райониране на страната, трасетата на ВЛ преминават през 

активен сеизмичен район  със сеизмична активност VІІ  степен по макросеизмичната 

скала на Медведев-Шпонхойер-Карник (MSK-64) и коефициент на сеизмичност Кс= 0,10.  

Активни свличания на земни и скални маси (свлачища и срутвания), които могат да 

застрашат безопасността на трасетата не са установени. 

Земетресенията, макар и силни, в много малка степен влияят на 

носимоспособността на стълбовете. При статическите изчисления на стълбовете се 

оказва, че силата породена от земетръс е значително по-малка от силата породена от 

максималния вятър. 

Наводнения – няма риск от наводнения. 

 

Ураганен вятър, снегонавявания, заледяване, обледеняване 

Климатичните условия по протежение на трасето на новата ВЛ 400 kV по Вариант 2 

са твърде разнообразни и сложни, поради комплицираното влияние на два основни 

фактора: 

Първи – Близостта на Черно море и голямото му влияние върху посоката и 

скоростта на циркулацията на въздушните маси и режима на климатичните елементи, 

обуславящи и обледителните процеси. 

Втори – Твърде сложен хълмист, платовиден и пресечен планински терен особено в 

района на източна Стара планина, където има лабиринт от ридове с различни височини, 

форми и разположение спрямо обледенителните потоци и бурните ветрове, създаващи 

големи локални изменения във всички метеорологични елементи (Еминска, Камчийска, 

Айтоска и Карнобатска планина). 

Поради горните обстоятелства при определяне на климатичните условия по 

протежение на трасето са взети за база дългогодишните наблюдения в редица 

метеостанции: Суворово, Варна, Провадия, Гара Синдел, Дългопол, Дъскотна, Люляково, 

Карнобат, Айтос, Камено, Бургас, Обзор, Старо Оряхово, Горен Чифлик, както и всички 

налични сведения от експлоатацията и авариите в района на трасетата (Варна и Бургас). 

За  Вариант 2  са определени и ще бъдат оразмерителни следните климатични 

райони: 

 III-ти кл. район, b=15 mm, V1=35 m/s, V2 = 17.5 m/s; 

 IV-ти кл. район, b=20 mm, V1=35 m/s, V2 = 17.5 m/s; 

 IV-ти кл. район, b=20 mm, V1=35 m/s, V2 = 20 m/s; 

 I-ви специален кл. район, b=30 mm, V1=35 m/s, V2 = 17.5 m/s; 

 I-ви специален кл. район, b=30 mm, V1=35 m/s, V2 = 20 m/s; 

 II-ри специален кл. район, b=40 mm, V1=35 m/s, V2 = 20 m/s,  

 

където: 

b- дебелина на ледената стеничка;  V1 - максимална скорост на вятъра; V2 - скорост 

на вятъра при обледяване. 

В съответствие с направения анализ на климатичните условия на трасетата, новата 

ВЛ 400 kV следва да се проектира при следните параметри, касаещи 

температурния режим: 
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 В ниските части на север от Стара планина: 

- Средно годишна температура: 10.5 ÷ 11⁰С; 

- Абсолютно максимална температура: 40⁰С; 

- Абсолютно минимална температура: -25 ÷ -30⁰С. 

 На юг от Стара планина: 

- Средно годишна температура: 12 ÷ 12.5⁰С; 

- Абсолютно максимална температура: 40-42⁰С; 

- Абсолютно минимална температура: -22 ÷ -24⁰С. 

 За планинската част, с помощта на вертикалния температурен градиент, са 

изчислени температурите на различни надморски височини, дадени  

Таблица 5 Температури на различните надморски височини, изчислени за 

планинската част  

Надморска 

височина 

Средно годишна 

температура 

Абсолютно максимална 

температура 

Абсолютно минимална  

температура 

300 м 10.8С 40С -26С 

400 м 10.3С 40С -26С 

500 м 9.7С 39С -23С 

600 м 9.0С 38С -22С 

 

Стълбовете и проводниците на новата ВЛ ще са оразмерени за гореизброените 

климатични условия. Нормираните максимални стойности за меродавните климатични 

условия (максимални вятър и лед) се умножават по съответните частни коефициенти за 

запас, което от своя страна увеличава сигурността на новата ВЛ 400kV като съоръжение. 

В случай на многократно по-големи климатични въздействия спрямо оразмерителни 

условия (Пример: тройно по-голяма дебелина на леда по проводниците, мълниезащитни 

въжета и стълба или ураганен вятър с максимални скорости  от  40 до 60 m/s) биха 

възникнали аварии като скъсани проводници или деформиране на стълбове. Ремонтът 

им се извършва абсолютно аналогично като по време на строителството. 

Аварии 

Обектът не е застрашен от пожар и експлозия. Противопожарни съоръжения не се 

предвиждат. Възможни са аварии и инциденти при неспазване на технологичните 

изисквания за безопасна работа и експлоатация. 

Възможни аварийни ситуации са: 

Опасност от пожари - пожар може да възникне при различни ситуации – 

техническа неизправност, аварии в електропреносната мрежа, мълнии, случайни или 

умишлени палежи на гори или земеделски площи. Необходимо е Обособяването на 

сервитутни зони в съответствие с изискванията на Наредба № 16/09.06.2004 за 

сервитутите на енергийните съоръжения. Същите по време на експлоатация ще се 

почистват периодично, което автоматично от своя страна гарантира, че при пожари на 

сухи треви и храсти генерираната температура няма да намали носимоспособността на 

стомано - решетъчната конструкция на стълбовете и стомано-бетонните фундаменти. 
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В най-високата точка на стълбовете е окачено метално (стоманено или 

стоманено-алуминиево) мълниезащитно въже, което чрез стълба е заземено към 

заземителната инсталация на стълба (на всеки стълб). Мълниезащитното въже 

(надлъжен мълниеприемник на ВЛ) е оразмерено да пренася тока на мълнията 

директно в земята. Провесът на мълниезащитното въже е по-малък от този на 

проводниците, с което се осигурява широка полуса надлъжно на ВЛ, която е със 

значително намален риск от попадение на мълнии, респективно случайни пожари от 

мълнии.  

Трудови злополуки - съществува и рискът от трудови злополуки по време на 

строителството и ремонтните дейности в периода на експлоатация, който ще се 

минимизира чрез спазване на всички мерки по охрана на труда и наемането на високо 

квалифициран персонал. Преминаването на инструктаж, документиран по надлежния 

ред, преди започване на работа е задължително условие за допускане на персонала за 

периодична поддръжка на обекта. 

Разливи на масла, горива и други – рискът е минимален, защото не се 

предвижда складирането на обекта на тези консумативи в големи количества. 

Замърсяване на почвите в района са възможни единствено при аварийни ситуации със 

строителната техника. Независимо от това следва да се предвидят мерки за тяхното 

ефективно събиране чрез дървесни трици или памучни парцали, които да се третират 

като опасни отпадъци. 

При редовно извършване на техническо обслужване и съответно поддържане на 

съоръжението – опасността от аварийни ситуации по време на експлоатация ще е 

сведена до минимум. 

1.2 ВРЪЗКА С НАТУРА 2000 

Трасето попада частично в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0000104 „Провадийско – Роякско 

плато“ и BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“ за опазване на природните 

местообитания и дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с 

РМС 2 661/16.10.2007 г. (обн., ДВ, бр. 85/2007 г.); BG0000141 „Река Камчия“ и BG0000151 

"Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, 

включени в списъка от защитени зони, приет с РМС 2 122/02.03.2007 г. (обн., ДВ, бр. 

21/2007 г.); BG0002038 „Провадийско – Роякско плато“ за опазване на дивите птици, 

обявена със Заповед 2 РД-134/10.02.2012 г. (обн., ДВ, бр. 26/2012), изм. със Заповед 2 

РД-73/28.01.2013 г. (обн., ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0002044 „Камчийска планина“ за 

опазване на дивите птици, обявена със Заповед 2 РД-132/10.02.2012 г. (обн., ДВ, бр. 

23/2012 г. ), изм. със Заповед 2 РД-77/28.01.2013 г. (обн., ДВ, бр. 10/2013 г.). 

Местоположението на защитените зони, пресичани от трасето, е показано в 

Графично приложение 1.  

Дължината на пресичане и площта, попадаща в сервитута на ВВЛ за всяка от 

тези зони е дадена в Таблица 1.2-1.  

Таблица 1.2-1. Натура зони, пресичани от Вариант 2 на трасето  
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Код Зона 

Площ на 

зоната 

(ha) 

Дължина на 

пресичане 

(m) 

% от площта 

на зоната в 60 

m коридор на 

трасето 

Зони по Директивата за местообитанията 

BG0000141 Река Камчия 158,8 160 0,60 

BG0000151 Айтоска планина 29402,4 12860 0,26 

BG0000104 Провадийско - Роякско плато 50158,6 4800 0,06 

BG0000133 

Камчийска и Еменска 

планина 63678,5 19600 0,18 

Зони по Директивата за птиците 

BG0002038 Провадийско-Роякско плато 84031,5 5500 0,05 

BG0002044 Камчийска планина 88897,2 22480 0,15 

 

Има вероятност реализирането на проекта да доведе 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 вероятни:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на природно местообитание/ 

местообитание на вид, предмет на опазване;  

 Трансформация на природни местообитания и местообитание на вид, вкл. 

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

 Фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове; 

 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 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 непряко унищожаване на екземпляри; 

o изменение в характеристиките на местообитанията им. 

 

В отговор на внесено Уведомление за ИП (Изх. No ОВОС-47/12.07.2016) и 

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на ОВОС (Изх. No ОВОС-

47/14.10.2016), компетентният орган (МОСВ) определя необходимостта от изготвяне на 

ДОСВ. В тази връзка е изготвена Оценка за степента на въздействие върху предмета и 

целите на BG0000141 Река Камчия, BG0000151 Айтоска планина, BG0000104 

Провадийско - Роякско плато, BG0000133 Камчийска и Еменска планина, BG0002038 

Провадийско-Роякско плато, BG0002044 Камчийска планина.  

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 
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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.).  
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2. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 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 инвестиционното 

предложение (ИП) 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 ИП 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. Обхватът 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 реализацията на ИП се очакват в 

обхвата на и в близост до сервитута на въздушната електропроводна линия (ВЛ). 

Оценката на степента на отрицателно въздействие на ИП 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.  

2.2 Определяне на съществуващото състояние  

Като основен източник на вторична 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 Информационна система за защитени зони от екологична мрежа 

„Натура 2000”).  

В границите на сервитута на ВЛ (60m) през пролетта и лятото на 2016 г. са 

проведени собствени теренни проучвания на биоразнообразието, за целите на 

настоящата оценка и за целите на ДОВОС. Методика на полевите изследвания е 

дадена в Текстово Приложение 1.  
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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 

проведеното полево проучване, 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 ИП и даден Рецептор.  

2.3.1 Определяне вида на отрицателните въздействия  

Потенциалните отрицателни въздействия са определени във връзка с 

планираните дейности по осъществяването на проекта. Определянето на вида на 

очакваните въздействия е направено на базата на описаните в проекта специфични 

дейности, оборудване 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, за фазата на строителство и за фазата на експлоатация.  

Описание на ИП е представено в Глава 1 на 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; 

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:  
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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.  

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)  

 Времевия обхват (продължителност на въздействието)  

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

тела и т.н.)  
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За някои въздействия не могат да се приложат конкретни количествени 

стойности/параметри. В такива случаи оценката е направена на база експертна оценка 

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 2-1).  

За да бъде оценката на въздействието върху природните местообитания 

количествено обвързана е използвана площта на засегнатото местообитание и колко 

е тази площ като процент от територията на съответното местообитание в 

разглежданата зона.  

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  

 

За да бъде оценката на въздействието върху видовете количествено 

обвързана е използвана площта на засегнатото потенциално местообитание на даден 

вид и колко е тази площ като процент от територията на потенциалното местообитание 

на вида в съответната зона. Въздействията върху популациите на видовете, предмет 

на опазване (като загуба на индивиди, безпокойство и т.н.) са оценявани на базата на 

процента засегнато местообитание.  

За обхвата на въздействията са прилагани скали, разработени предвид 

конкретните засегнати местообитания/видове.  

 

 

                                                      
 
1
 % от цялата площ на дадено природно местообитание в зоната 
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Загуба  на местообитание на вид обект на опазване  

до 0,092% - 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 

над 1,5% - висока 

 

Чувствителност на рецептора  

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

следните критерии:  

Видове:  

 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. 

Местообитания: 

 Податливост към дадено въздействие (например някои природни 

местообитания са по-податливи на разпространението на инвазивни и 

рудерални видове от други).  

 Възстановителни възможности и период необходим на Рецептора за 

възстановяване (най-общо най-бързо се възстановяват тревните 

местообитания, следвани от храстовите и горските) .  

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

чувствителност, в сравнение с неприоритетните. 

                                                      
 
2
 % от цялата площ на даден тип местообитание на вид в зоната 
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За ИП е приложена 5-степенна скала за чувствителността на Рецепторите 

(Таблица 2-1). 

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 2-1):  

 

Таблица 2-1. 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 

за тях могат да се предвидят 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 предлагането на мерки за 

предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните 

въздействия от осъществяване на проекта (при необходимост). При определяне на 

смекчаващите мерки се прилага итеративен подход. Първоначално се прави оценка 

въз основа на изготвения проект и се определят въздействията, които изискват 

прилагане на смекчаващи мерки. След разработване на подходящи мерки очакваните 
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въздействия се оценяват отново, в точка Остатъчно въздействие за всяка зона, обект 

на оценка, като този път при оценката се вземат 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  

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 

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. 
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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.  

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:  

Тип: p = постоянно пребиваваща, r = размножаваща се, c = концентрация, w = 

зимуваща  

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).  
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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.  

Kач. - качество на данните: G = Добро; M = Средно; P = Лошо; VP = Много 

лошо 
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3. ЗЗ BG0000151 АЙТОСКА ПЛАНИНА 

 

3.1 Описание на плана, самостоятелно или в комбинация с други 

планове и проекти, които биха могли да окажат значително 

въздействие върху Натура 2000 зоната  

3.1.1 Връзка на защитената зона с елементите на плана 

Около 12,86 km от трасето на високоволтната линия (ВВЛ) преминават през 

територията на ЗЗ BG0000151 Айтоска планина (Графично Приложение 2). Основните 

етапи при изграждането на ВВЛ в зоната са:  

 Подготовка на строителната площадка, вкл. премахване на дървесната и 

храстова растителност; 

 Кариране и изкопни работи за фундаментите на новите стълбове; 

 Изпълнение на фундаментите и заземителите; 

 Транспортиране и сглобяване на стълбове, монтаж и подготвяне на новите 

стълбове за изправяне; 

 Изправяне на новите стълбове;  

 Монтаж на изолаторни вериги; 

 Изтегляне и регулиране на проводниците и мълниезащитните (м.з.) въжета.  

 

За целите на строителството на ВЛ ще се използват съществуващите местни, 

полски и горски пътища. Възможно е да се наложи направата на временни пътища и 

подходи до местата на част от стълбовете (изцяло в рамките на сервитута) , които ще 

бъдат определени на по-късен етап. Друга нова инфраструктура няма да се изгражда; 

съществуващата техническа инфраструктура (пътища, газопроводи, електропроводи и 

др.) ще бъде пресичана от новата ВВЛ без да се извършват преустройства 

(проводниците ще преминават над съществуващите съоръжения). С цел минимизиране 

въздействието от реализацията на проекта върху зоните от мрежата Натура 2000, в 

настоящия доклад е предписана мярка за смекчаване на въздействието при 

евентуална необходимост от изграждане на временни пътища в рамките на защитени 

зони.  

За фундирането на стълбовете на ВЛ ще се изпълняват по 4 броя изкопи на 

всеки стълб с дълбочина до 4,0 m и хоризонтални размери на всеки изкоп до 4/4 m (в 

зависимост от типа стълб). Предвижда се стълбовете да се разполагат на 300-400 

метра един от друг, като на отделни участъци това разстояние ще бъде по-малко или 
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по-голямо. На тази база може да се предположи, че в зоната ще бъдат разположени 

между 33 и 43 стълба.  

В участъците между два съседни стълба няма да се правят изкопи, но там 

където има висока растителност ще се направи просека. Размерите на просеката 

зависят от релефа на терена и разстоянията между стълбовете. Ширината на 

просеката между 2 стълба ще бъде по-тясна в близост до стълбовете и ще се 

разширява, като е най-широка в средата (т.е. ще бъде с лещовидна форма). В най-

широката си част просеката ще бъде с ширина 60 m. На места, където проводниците 

на електропровода са на височина над терена (напр. през деретата) ще се правят само 

монтажни просеки. Следвайки принципа на предпазливостта в настоящия доклад за 

целия сервитут на ВВЛ е оценена максималната възможна просека – 60 m.  

Около 0,3% от площта на зоната попадат в 60 m сервитут на ВВЛ. Типовете 

земно покритие в зоната, както и площта на всеки от типовете земно покритие 

попадащи в сервитута на ВВЛ са дадени в Таблица 3-1. Класовете земно покритие в 

зоната, попадащи в сервитута представляват между 0,003 и 0,5% от общата площ на 

територията на съответния клас местообитание в зоната.  

Всеки от изброените в таблицата типове земно покритие представлява 

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

покритието в зоната е от местообитания, предмет на опазване. Потенциалните 

въздействия върху природните местообитания, популациите и местообитанията на 

видовете, предмет на опазване са разгледани в Точка 3.3.2.  
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Таблица 3-1. Земно покритие в зоната  

Класове Земно покритие 
Площ в 
зоната 
(%) 

Площ в 
зоната 
(ha) 

Площ в зоната, 
попадащ в 
границите на 
сервитута (hа) 

% от площта 
в зоната, 
попадащ в 
границите на 
сервитута 

N15 Друга орна земя 40 11751.6 53.28 0.45 

N08 Храсти 18 5288.22 0.18 0.003 

N09 Сухи тревни съобщества, степи 17 4994.43 24.97 0.50 

N21 
Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност 
(вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета) 

12 3525.48 - - 

N16 Широколистни листопадни гори 11 3231.69 3.28 0.10 

N23 
Други земи (включително градове, села, пътища, 
сметища, мини, индустриални обекти) 

1 293.79 1.15 0.39 

N01 Морски райони, морски заливи  1 293.79 - - 
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3.1.2 Други проекти или планове, които биха могли да имат значително 

въздействие върху зоните на Натура 2000 в комбинация с предложения 

проект 

Според информацията, достъпна в публичния регистър с данни за 

извършване на процедурите по ОВОС (http://registers.moew.government.bg/ovos/), както 

и според данни, получени от съответните РИОСВ и МОСВ, следните проекти са 

предвидени за реализиране на територията на ЗЗ BG0000151 Айтоска планина:  

 „Изграждане на външна инфраструктурна връзка за напояване и 

изграждане на външна връзка за ел. захранване, свързваща 

подстанция „Хоризонт” и ваканционно развлекателен голф комплекс в 

имот № 024242, м. „Хижата”, землище на гр. Каблешково, Община 

Поморие” 

 "Изграждане на вилна сграда в ПИ № 060006 по кв. Банево, гр. Бургас“, 

с възложител: Атанас Арабаджиев 

 „Изграждане на вилно строителство в имот № 060006, кв. Банево, гр. 

Бургас, община Бургас“ с възложител: Атанас Димитров Арабаджиев 

 „Изграждане на садково стопанство от 40 бр садки и 2 понтона на площ 

от 10 дка от общата площ от 67 дка от водната площ на язовир 

„Ахелой“, находяща се в имот № 000474 с площ 381,804 дка в 

землището на с. Бата, община Поморие“, с възложител „Янулов и Ко“ 

ЕООД 

 ПУП-ПРЗ за триетажна къща - ПИ № 041027, м. Лозята, земл. с. 

Банево 

 Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно 

съоръжение (тръбен кладенец) в имот № 047026, м. Соватчалъ, 

землище с. Рудник, община Бургас 

 Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно 

съоръжение - сондажен кладенец, за питейно-битово водоснабдяване 

и други цели - отдих в къщи за гости, предвидени да бъдат изградени в 

имоти № 015003, по плана на гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. 

Бургас 

 Водозвземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение-

тръбен кладенец с номер ТК 63183.34025 в ПИ № 034025 по КВС на с. 

Рудник, общ. Бургас 

 ПУП-ПРЗ за Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване, 

локална пречиствателна станция и трафопост в ПИ № 015125, масив 
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15, по регулационния план на м. "Лалето", земл. гр. Каблешково, общ. 

Поморие, обл. Бургас 

 Изграждане на инсталация за производство на биотор и биогаз чрез 

сух термофилен процес при преработка по метода на суха 

метанизация в имот № 014262, м. "Разклона", гр. Каблешково, община 

Поморие", с възложител: "РИЦ 6" ООД. 

 Изграждане на вилни сгради и ЛПСОВ в имот пл. № 63, масив 21 , № 

021063, м. "До село", землище с. Брястовец, община Бургас" 

 Изграждане на 10 вилни сгради в ПИ 021062, м. До село, с. Брястовец 

община Бургас 

 „Изграждане на шест вилни сгради и трафопост в ПИ 021220, м. Старо 

селище, гр. Каблешково, общ. Поморие, с възложител: "Бендар 1" 

ЕООД. 

 Осъществяване на рибовъдна дейност, яз. "Порой", в землищата на 

селата Александрово, Гълъбец и Порой, община Поморие и с. 

Тънково, Гюльовца и Оризаре, община Несебър 

 Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец в ПИ 

14057.011.044, м. "Язовира", земл. с. Габерново, общ. Поморие, обл. 

Бургас 

 “Изграждане на сондаж в ПИ 35033.15.210, м. Лалето, гр. Каблешково, 

община Поморие 

 Изграждане на ферма за отглеждане на риба в язовир ”Арнут дере -2”, 

находящ се в поземлен имот № 000160, землище с. Драганово, 

община Бургас. 

 Инсталация за производство на електрическа и топлоенергия чрез 

индиректно използване на биомаса от растителни и животински 

субстанции в ПИ № 012086, м. Кабата, землище с. Винарско, община 

Камено" 

 Водовземане от подземни води чрез изграждане на тръбни кладенци“ с 

възложител „Южна лоза“ ЕООД. 

 “Изграждане на четири вилни сгради и четири броя тръбни кладенци за 

собствено битово водоснабдяване в ПИ № 00151.501.383, ПИ № 

00151.501.382, ПИ № 00151.501.374 и ПИ № 00151.501.476.476, 

местност „Ляската“, землище на гр.Айтос, Община Айтос” 

 ПУП - ПРЗ за обособяване на УПИ, отреден за вилно строителство с 

ПИ № 000187, земл. с. Изворище, общ. Бургас 

 Развъждане на риба и други аквакултури, както и практикуване на 

спортен риболов в язовири „Читакдере” и „Чаталдере” в поземлени 
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имоти №000046 и №000047, местност „Бадемите”, землище гр. 

Каблешково, община Поморие 

 "ПУП-Парцеларен план на пътища и ел. кабели 20 кV за ПИ № 033003, 

033017, 0,33023, 034003, 036005, 0360018 в землище с. Рудник и ПИ № 

057022, 057026, 058013, 067006, 068002, 069003, 057015, 059021, 

065001, 066004, 066010 в землище на с. Брястовец, община Бургас", с 

възложител: "БНЕ-РУДНИК" ООД-1 И КО" КД 

 "Изграждане на 6 вилни сгради в поземлен имот № 065040, землище 

кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас" 

 Преструктуриране и конверсия на винени лозя в ПИ № 008049, 008050, 

м. Кошарите, землище с. Белодол, община Поморие. 

 Изграждане на сгради за отдих и курорт за собствени нужди и 

отдаване под наем в ПИ № 011003, м. "Сухата чешма", землище с. 

Медово, община Поморие 

 Изграждане на крайпътен обект за обществено обслужване - мотел, 

заведение за хранене, паркинг в ПИ № 013020, м. Домуз орман, 

землище с. Миролюбово, общ. Бургас 

 "Изграждане на трасе на ВЛ 110 кV от подстанция "Бургас 400 кV" до 

проектна подстанция в ПИ № 000236 (образуван от имот № 000230), 

местност "Такме тарла", землище с.Дрянковец, община Айтос, с 

възложител: "ЕНЕРДЖИ 5" АД 

 "Рехабилитация на водопроводната мрежа и изграждане на 

канализационна система и ПСОВ в ПИ № 006060, местност "Герена", 

землище на с.Каменар, Община Поморие с възложител: ОБЩИНА 

ПОМОРИЕ 

 “Изграждане на голф комплекс в собствени земеделски имоти № 

003088 м. "Течението”, №№ 002026, 002028, 002004, 002033 м. 

"Водоемите", №№ 012013, 012014, 012015, 012016 и 012022 

(образуващи имот с № 012018) м. "Вилите", № 001150, № 001149 м. 

"Бужура", намиращи се в землището на с. Лъка, община Поморие, 

област Бургас" 

 "Нефтопровод за суров нефт Бургас-Александруполис" 

 Добив на подземни богатства-строителни материали-трахити от 

находище "Порой", в землищата нас.Порой и с.Бата ,Община Поморие, 

Област Бургас гр.Несебър 

 „Изграждане на голф-комплекс, изграждане на довеждаща 

инфраструктура, трасе на водопровод за напояване, трасе на външно 

електроснабдяване, трасе за водоснабдяване с питейна вода и 

изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлен имот 
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№ 024242, местност „Хижата“, землище гр. Каблешково, община 

Поморие” с възложител: „Кабланд“ ООД 

 "Изграждане на фотоволтаична система в поземлен имот № 033009, в 

местност "Курт баир", землището на с. Рудник, община Бургас" с 

възложител: "УИНД ПАРК" ООД 

 Изграждане на 6 броя вилни сгради, общ. Поморие, земл. гр. 

Каблешково, ПИ № 023164, м. "Кошарите" 

 Изграждане на ваканционно селище, локално пречиствателно 

съоръжение и трафопост в ПИ 015125, м. Лалето, гр. Каблешково, 

община Поморие  

 Извършване на рибостопанска дейност в яз. "Езерото", ПИ № 000165, 

земл. с. Лясково, общ. Айтос  

 Изграждане на селскостопански сгради за развъжаден на 300 броя 

коне в ПИ № 009046, м. Мартиново, землище село Лъка, общ. Поморие 

 Изграждане на автосервиз, автомивка и административна сграда с 

битова част в ПИ № 009056, м. "Мартиново", земл. с. Лъка, общ. 

Поморие  

 ПУП-ПРЗ на ПИ № 010077, м. "Над село", земл. на с. Медово, общ. 

Поморие с цел изграждане на осем жилищни сгради.  

 

 Кумулативното въздействие, което се очаква при реализиране на тези 

проекти и изграждането на ВВЛ в зоната е разгледано в т. 3.4.  

3.2 Описание на зоната, местообитанията, видовете, предмет на 

опазване на национално и международно ниво 

3.2.1 Общо описание  

 33 BG0000151 Айтоска планина е разположена в хълмист район, покрит с 

вторични широколистни листопадни гори. В зоната се намират няколко микроязовира. 

Голяма част от територията на зоната е заета от обработваеми земи, на места обрасли 

с храсти. Друга част от зоната е заета от широколистна гора, доминирана от видове от 

род Quercus. 

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.  
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  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 3-2 

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

численост в зоната и оценка на популациите им са дадени в Таблица 3-3 до 4-6.  

Таблица 3-2. Природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/EEC 
предмет на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр) 1 

КОД ИМЕ Покр. (hа) Предст. Отн. 
площ 

Прир. 
ст. 

Цялост. 
оц. 

1530 *Панонски солени степи и солени 
блата 

293,79 A B B B 

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

3,05 D    

6220 Псевдостепи с житни и 
едногодишни растения от клас 
Thero-Brachypodietea  

2943,8 B B B B 

62A0 Източно субсредиземноморски 
сухи тревни съобщества 

8284,99 B B B B 

6430 Хидрофилни съобщества от високи 
треви в равнините и в планинския 
до алпийския пояс 

2,06 B C B B 

8230 Силикатни скали с пионерна 
растителност от съюзите Sedo-
Scleranthion или Sedo albi-
Veronicion dillenii 

33,37 B C B B 

91AA Източни гори от космат дъб 458,32 B C B B 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови 
гори 

1528,61 B C C C 

 

Таблица 3-3. 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. 
1352 Canis lupus  P C B C B 

Европейски вълк  

1355 Lutra lutra  2i C B C B 

Видра  

2609 Mesocricetus newtoni V C B C C 

Черногръд хомяк 

2617 Myomimus roachi V C B B A 

Мишевиден сънливец 

                                                      
 
1
 Съкращенията са дадени в Точка 2 

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. 
1323 Myotis bechsteini  39-64i C B C C 

Дългоух нощник 

1307 Myotis blythii R D    

Остроух нощник  

1324 Myotis myotis  R D    

Голям нощник 

1303 Rhinolophus hipposideros P D    

Maлък подковонос 

1335 Spermophilus citellus C C A C A 

Лалугер 

2635 Vormela peregusna R C A C A 

Пъстър пор 

Таблица 3-4. Видове, земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 

92/43/EEC, предмет на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната) 3 

 

 
КОД 

ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 

Оценка 
ИМЕ (на латински) Попул

. 
Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1188 Bombina bombina P C A B B 

Червенокоремна бумка 

1279 Elaphe sauromates V C A C B 

Ивичест смок 

1220 Emys orbicularis P C A C B 

Обикновена блатна 
костенурка 

1219 Testudo graeca R C B C B 

Шипобедрена костенурка 

1217 Testudo hermanni R C A C A 

Шипоопашата костенурка 

1171 Triturus karelinii P C A C B 

Голям гребенест тритон 
 

Таблица 3-5. Видове, риби, 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. 

1149 Cobitis taenia C C C C C 

Oбикновен щипок 
1134 Rhodeus sericeus amarus R C B C C 

Европейска горчивка 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
3
 Съкращенията са дадени в Точка 2 
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Таблица 3-6. 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. 

1088 Cerambix cerdo R C A C A 
Обикновен сечко 

4045 Coenagrion ornatum R C A C A 
Ценагрион 

1083 Lucanus cervus R C A C A 
Бръмбар рогач 

1087 Rosalia alpina R C A C A 
Алпийска розалия 

1089 Morimus funereus R C A C A 
Буков сечко 

1032 Unio crassus R C B C B 
Бисерна мида 

1014 Vertigo angustior R C B B A 
 

 

3.2.2 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 сервитута се срещат три от местообитанията, предмет на 

опазване – 6220, 62A0 и 91M0.  

3.2.3 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: Canis lupus, Lutra lutra, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis 

myotis, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Spermophilus citellus и Vormela 

peregusna. 

Земноводни и влечуги: Bombina bombina, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, 

Testudo graeca, Testudo hermanni, и Triturus karelinii; 

Риби: Cobitis taenia и Rhodeus amarus 

Безгръбначни: Cerambyx cerdo, Coenagrion ornatum, Lucanus cervus, Morimus 

funereus, Unio crassus и Vertigo angustior. 
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Следвайки принципа на предпазливостта, възприет при създаването, 

управлението и оценката на потенциалните въздействия върху мрежата Натура 2000, 

наличието на останалите видове, предмет на опазване 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).  

3.3 Оценка на въздействията 

3.3.1 Идентификация на въздействията 

При изграждането на ВВЛ в зоната са възможни следните въздействия върху 

природните местообитания, популациите и местообитанията на видове, предмет на 

опазване в зоната:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на природно местообитание/ 

местообитание на вид, предмет на опазване;  

 Трансформация на природни местообитания и местообитаниена вид, вкл. 

птици поради навлизане на чужди, рудерални/синантропни и инвазивни 

видове; 

 Фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове; 

 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 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 непряко унищожаване на екземпляри; 

o изменение в характеристиките на местообитанията им. 

 

По време на експлоатацията на ВВЛ може да се очаква различно по 

продължителност и интензивност безпокойство при поддръжка на сервитута в горските 

райони.  

3.3.2 Оценка на въздействието върху местообитанията, обект на опазване в 

ЗЗ BG0000151 Айтоска планина 

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

опазване при усвояване на територия от 33  
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Около 1 ha местообитание 91М0 попадат в сервитута на газопровода. В 

горски местообитания се предвижда изсичане на дърветата в сервитута и поддръжка 

на сервитута без дървесна растителност. Унищоженото местообитание представлява 

около 0,06% от този тип местообитание в зоната. Поради много малката засегната 

площ от една страна, и дълготрайният характер на въздействието от друга, загубата на 

местообитание е с ниска големина. Чувствителността на местообитанието е оценена 

като средна. Значимостта на въздействието е умерена.  

Два типа тревни местообитания, предмет на опазване се срещат в сервитута 

– 6220 и 62А0. При тревните местообитания загуба на местообитание се очаква само 

при фундиране на стълбовете. Монтажните изкопи са с площ 400 m2 (4 изкопа с 

размери до 10/10 m) на стълб, след монтиране на стълбовете загубената площ от 1 

стълб е 4 m2.  

Местата на стълбовете не са уточнени на този етап. В пресичаните от трасето 

тревни местообитания може да се очаква изграждането на до 7 стълба с обща площ на 

монтажните изкопи 0,28 ha в 6220 и до 4 стълба с обща площ на монтажните изкопи 

0,16 ha в 62А0. Tази площ представлява 0,009% от площта на местообитание 6220 и 

0,002% от площта на местообитание 62А0 в зоната. Поради много малката засегната 

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

местообитанията е средна. Очакваната значимост на въздействието е слаба.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

природните местообитания поради унищожаването им при изграждането на ВВЛ.  

Трансформация на природни местообитания, поради навлизане на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове  

Премахването на дървесната растителност в сервитута би могло 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 извън сервитута в горски участъци 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 проекта (Таблица 3-7).  
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Таблица 3-7. Оценка на въздействията върху засегнатите природни местообитания, 
предмет на опазване на 33 BG0000151 Айтоска планина  

Вид на 
въздействието 

Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на 
местообитание 91М0  

2 - ниска C-средна C2 

Загуба на 
местообитание 6220 и 
62A0  

1 – много 
ниска  

C-средна С1 

Трансформация на 
местообитание  

2 - ниска C-средна C2 

 

3.3.3 Оценка на въздействието върху видовете, обект на опазване в ЗЗ 

BG0000151 Айтоска планина  

3.3.3.1 Бозайници (без прилепи) 

3.3.3.1.1 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 видът е 

наличен в зоната.  

Идентификация на въздействието 

ВВЛ не преминава през местообитания, подходящи за вида в зоната. Поради 

това не се очаква въздействие върху вълка в резултат на изграждане на ВВЛ в зоната.  

3.3.3.1.2 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 

земеделските практики (оран веднага след прибиране на реколтата), намаляване на 
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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.  

Идентификация на въздействията 

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. В сервитута на ВВЛ попадат 0,45% от 

обработваемите земи и 0,5% от тревните местообитания в зоната.  При откритите 

местообитания загуба на местообитание се очаква само при фундиране на стълбовете 

(400 m2 на стълб по време на строителството, 4 m2 постоянна загуба на стълб). В 

местообитанията на лалугера и хомяка могат да се очакват не повече от 38 стълба, с 

обща засегната площ 1,5 ha, или 0,009% от откритите местообитания 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.  

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 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.  
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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 ВВЛ, не се очаква въздействие в открити местообитания.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популациите на лалугера (Spermophilus citellus) и добруджанския хомяк (Mesocricetus 

newtoni) в резултат на безпокойство в 33 Айтоска планина.  

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 (0,009%) 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.  

Таблица 3-8. 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 

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 
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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 проекта.  

3.3.3.1.3 Мишевиден сънливец (Myomimus roachi) 

Видът е разпространен в ниските части на Югоизточна България. Обитава 

храстови и открити места, необработваеми площи или окрайнини на овесени, 

пшенични и царевични ниви, овощни градини, запустели лозя. Избягва горите.  

Копае дупки на дълбочина около 10–20 cm; ходовете имат няколко изхода. В 

дъното се намира гнездова камера с гнездо, изградено от сухи треви. Активността му е 

наземна, но подобно на много други гризачи се катери добре. Активен е предимно през 

нощта. Зимата прекарва в сън, в дупки под земята, от втората половина на ноември до 

първата половина на април. Има по едно поколение на година. Раждат през втората 

половина на май и началото на юни.  

Според Стандартни формуляр видът е много рядък в зоната.  

Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на територия от 

33  

Потенциални местообитания за вида са откритите и храстовите 

местообитания в зоната. В сервитута на ВВЛ попадат 0,5% от тревните и 0.003% от 

храстовите съобщества в зоната. При откритите местообитания загуба на 

местообитание се очаква само при фундиране на стълбовете (400 m2 на стълб по 

време на строителството, 4 m2 постоянна загуба на стълб). Храстовите съобщества са 

с пренебрежимо малка площ. В тревни местообитанията могат да се очакват не повече 

от 14 стълба, с обща засегната площ 0,56 ha, или 0,01% от тревните местообитания в 

зоната.  

Поради много малката засегната площ големината на въздействие е оценена 

като много ниска. Чувствителността на вида е оценена като умерена. Значимостта на 

въздействието е 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 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. 
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Големината на безпокойството е оценена като ниска поради малката част от 

потенциалното местообитание на 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 ВВЛ не се очаква въздействие в открити местообитания.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популациите на вида в резултат на безпокойство в 33 Айтоска планина.  

Промени в числеността и структурата на популациите поради пряко унищожаване на 

екземпляри  

При евентуални изкопни работи в район, където има дупки/колонии на вида 

би могло да се стигне до пряко унищожаване на екземпляри.  

Като се има предвид много малката засегната площ от потенциалното  

местообитание на вида в зоната (0,001%) 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.  

Таблица 3-9. Оценка на въздействията върху мишевидния сънливец  

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание  1 – много 
ниска 

C-средна 
C1 

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 
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Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху мишевидния сънливец в 

резултат от реализиране на проекта.  

3.3.3.1.4 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 

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 видът е отбелязан като рядък.  

Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на територия от 

33  

Потенциални местообитания за вида са откритите и храстовите 

местообитания в зоната, както и обработваемите земи. В сервитута на ВВЛ попадат 

0,5% от тревните, 0.003% от храстовите съобщества и 0,45% от обработваемите земи 

в зоната. При откритите местообитания загуба на местообитание се очаква само при 

фундиране на стълбовете (400 m2 на стълб по време на строителството, 4 m2 

постоянна загуба на стълб). Храстовите съобщества са с пренебрежимо малка площ. В 

тревни местообитания и обработваеми земи могат да се очакват не повече от 38 

стълба, с обща засегната площ 0,009% от откритите местообитания в зоната.  

Поради много малката засегната площ големината на въздействие е оценена 

като много ниска. Чувствителността на вида е оценена като средна. Значимостта на 

въздействието е 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 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 с ниска чувствителност през останалата част от годината. Големината на 

безпокойството е оценена като ниска поради малката част от потенциалното 

местообитание на вида, която би могла да бъде засегната.  
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Значимостта на въздействието е оценена като умерена през размножителния 

период и като слаба през останалата част от годината.  

След края на  изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на ВВЛ не се очаква въздействие в открити местообитания.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популациите на вида в резултат на безпокойство в 33 Айтоска планина.  

Промени в числеността и структурата на популациите поради пряко унищожаване на 

екземпляри  

При евентуални изкопни работи в район, където има дупки на вида би могло 

да се стигне до пряко унищожаване на екземпляри.  

Като се има предвид много малката засегната площ от потенциалното  

местообитание на вида в зоната (0,009%) големината на въздействието е оценена като 

много ниска. По време на размножителния период чувствителността им се определя 

като висока. Като се има предвид голямата подвижност на индивидите  и способността 

им за адаптация извън този период чувствителността им се определя като ниска. 

Значимостта на въздействието е умерена по време на размножаване и слаба през 

останалата част от годината.  

Таблица 3-10. 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 

C-средна 
C1 

Безпокойство  

по време на 
размножителен 
сезон  

2 - ниска D-висока 
D2 

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 

В-ниска 

В1 

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху пъстрия пор в резултат 

от реализиране на проекта.  

3.3.3.1.5 Видра (Lutra lutra) 
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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 2 екземпляра обитават тази 

зона.  

Идентификация на въздействието 

ВВЛ пресича следните реки в зоната, които по данни от проект "Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I"  предоставят потенциално местообитание за видрата:  

 р. Чатарлък дере – пресича се в участък,  заобиколен от обработваеми 

земи  

 Безименен приток на р. Садиевска – пресича се в участък,  заобиколен 

от обработваеми земи  

 2 безименни притока на р. Ахелой – пресичат се в участъци,  

заобиколени от открито местообитание  

 безименен приток на р. Ахелой – пресича се в участък с тясна, 

разредена ивица от дървета по брега 

Местата на пресичане на реки не предлагат подходящи условия за видрата, 

която предпочита трудно достъпни брегове, покрити с гъста растителност.  

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. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху местообитанията и 

популацията на видрата в 33 Айтоска планина в резултат на реализацията на проекта.  

3.3.3.2 Прилепи  

Предмет на опазване в зоната са дългоух нощник (Myotis bechsteini), остроух 

нощник (Myotis blythii), голям нощник (Myotis myotis), малък подковонос  (Rhinolophus 

hipposideros). Myotis bechsteinii е от групата на т. нар. горски прилепи, използващи 

дървета като убежища. Останалите са от групата на т.нар. пещерни прилепи, ползващи 

подземни убежища.  

3.3.3.2.1 Дългоух нощник (Myotis bechsteini) 
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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.  

Според стандартни формуляр в популацията на вида в зоната е от 39-64 

индивида.  

Идентификация на въздействието 

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

опазване при усвояване на територия от 33 

Около 3,28 ha широколистни гори попадат в сервитута на ВВЛ (0,1% от 

широколистните гори в зоната). В горски местообитания се предвижда изсичане на 

дърветата в сервитута и поддръжка на сервитута без дървесна растителност. 

Прилепите са способни да извършват значителни миграции (20 - 30 km) и в зависимост 

от сезона и обилието на храна използват различни места за убежище в същия район. 

Като се има предвид малката засегната площ големината на въздействието е оценена 

като ниска. Предвид честите промени на местата за почивка и голямата мобилност 

чувствителността вида се оценява като ниска. Значимостта на въздействието е слаба. 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху вида от загуба на 

местообитание по време на строителството и експлоатацията на ВВЛ. 

Различно по продължителност и интензивност безпокойство вкл. и прогонване 

от местообитанията, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване 

Друго потенциално отрицателно въздействие е безпокойството, причинено от 

строителните дейности и трафик. Като резултат от безпокойството се очаква временно 

преместване на засегнатите индивиди. Видът е с висока чувствителност по време на 

размножителния период и зимуването. През останала част от годината 

чувствителността на вида е оценена като ниска. Въздействието е оценено като такова 

с умерена значимост по време на  размножителния период и зимуването и със слаба в 

останалите периоди. Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие 

върху вида в зоната в резултат на безпокойство.  

По време на експлоатацията се очаква временно, краткотрайно безпокойство 

в резултат от прочистването на дървесната растителност в сервитута.  
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Промени в числеността и структурата на популациите поради пряко 

унищожаване на екземпляри  

Възможна е загуба на индивиди в резултат от разчистването на дървесната 

растителност в сервитута. Засегнатото местообитание е малка част от горското 

местообитание в зоната (0,1%). Периода на разчистването е относително кратък. 

Поради това големината на въздействието е оценена като ниска. По време на активния 

период на дългоухия нощник вероятността да бъдат убити индивиди е много малка 

поради тяхната голяма мобилност. Възрастните женски носят малките със себе си, и е 

характерна честа смяна на убежища в един и същи район. Поради това 

чувствителността на вида през активния сезон е ниска. Поради обездвижването на 

индивидите по време на хибернация чувствителността им към това въздействие е 

висока. Въздействието е с умерена значимост по време на хибернация и със слаба по 

време на активния период на прилепите. Не се очаква значителна степен на 

отрицателно въздействие върху вида в зоната в резултат на загуба на индивиди.  

По време на експлоатацията на ВВЛ не се очаква загуба на индивиди. 

Ехолокацията и високата подвижност и маневреност позволяват на прилепите да 

избегнат сблъсък с ВВЛ.  

Не се очаква бариерен ефект от реализацията на електропровода върху 

прилепите поради  високата подвижност и маневреност на видовете.  

Съвършенната ехолокация им позволява да летят в тесни, подземни 

пространства, сред клоните на дърветата и пр., поради което не се очаква 

изграждането и функционирането на електропровода да представлява бариера за тях.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популацията и местообитанията на дългоухия нощник в зоната в резултат на 

реализирането на проекта  (Таблица 3-11).  

Таблица 3-11. Оценка на въздействията върху „горски прилепи“, предмет на опазване 
на 33 BG0000151 Айтоска планина  

Вид на 
въздействието 

Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на 
местообитание 

2 - ниска В-ниска В2 

Безпокойство по време 
на размножителен 
период и зимуване 

2 - ниска D-висока D2 

Безпокойство през 
останалата част от 
годината 

2 - ниска В-ниска В2 

Загуба на индивиди по 
време на зимуване 

2 - ниска D-висока D2 

Загуба на индивиди през 
останалата част от 

2 - ниска В-ниска В2 
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Вид на 
въздействието 

Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

годината 

По време на експлоатация 

Безпокойство 2 - ниска В-ниска В2 

3.3.3.2.2 Остроух нощник (Myotis blythii), голям нощник (Myotis myotis), мaлък 

подковонос (Rhinolophus hipposideros) 

 Остроух нощник (Myotis blythii) 

Предпочитаните местообитания на вида са скалисти и карстови райони до 

1400 m надморска височина. Използва само подземни, естествени или изкуствени 

укрития. Ловува в радиус от 12-15 km от убежището си, в пасища и ливади по края на 

гори, както и край реки със стръмни брегове. Избягва обширни открити пространства. 

Според стандартни формуляр видът е рядък в защитената зона.  

 Голям нощник (Myotis myotis) 

Предпочитаните местообитания на вида са скалисти и карстови райони до 

1400 m надморска височина. Използва естествени или изкуствени подземни находища. 

Ловува 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. Избягва 

урбанизирани площи – селища, шосета. Според стандартния формуляр видът е рядък 

в защитената зона. 

 Мaлък подковонос  (Rhinolophus hipposideros) 

Предпочитаните местообитания на малкия подковонос са скалисти и карстови 

райони до 800 m (1300 m) 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. Ловува 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 Стандартния формуляр видът е наличен в защитената зона.  

Идентификация на въздействието 

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, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване. 

Въздействието ще обхване териториите в зоната в близост до местата на извършване 

на строителни дейности. Поради относително малката засегната площ големината на 

въздействието е оценена като ниска. Тъй като прилепите са подвижни, извършват 
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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 поддръжката на сервитута, но с по-слаб интензитет (Таблица 3.2).  

Не се очаква бариерен ефект от реализацията на електропровода върху 

прилепите поради  високата подвижност и маневреност на видовете.  

Съвършенната ехолокация им позволява да летят в тесни, подземни 

пространства, сред клоните на дърветата и пр., поради което не се очаква 

изграждането и функционирането на електропровода да представлява бариера за тях. 

Таблица 3-12. Оценка на въздействията върху „пещерни прилепи“, предмет на 
опазване на 33 BG0000151 Айтоска планина  

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, ползващи подземни убежища, обект на опазване в зоната, в резултат от 

реализацията на проекта.  

3.3.3.3 Земноводни  

Предмет на опазване в зоната са червенокоремна бумка (Bombina bombina) и 

голям гребенест тритон (Triturus karelinii). Оценката на въздействие върху видовете 

земноводни, обект на опазване в зоната е обща за двата вида 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. 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 могат да 

настъпят при висока влажност на въздуха, като правило през нощта. Хибернацията е 
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от края на септември или октомври (понякога началото на ноември) до края на март 

или април, в зависимост от метеорологичните условия. 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 популацията е категоризирана като 

налична.  

 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)  

Големият гребенест тритон живее в планински гори (широколистни и 

иглолистни) и техните околности. 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 популацията на вида е съобщена като „налична”.  

Идентификация на въздействието 

ВВЛ пресича следните реки в зоната, представляват потенциално 

потенциално местообитание за видовете земноводни, предмет на опазване в зоната:  

 р. Чатарлък дере – пресича се в участък,  заобиколен от обработваеми 

земи  

 Безименен приток на р. Садиевска – пресича се в участък,  заобиколен 

от обработваеми земи  

 2 безименни притока на р. Ахелой – пресичат се в участъци,  

заобиколени от открито местообитание  

 безименен приток на р. Ахелой – пресича се в участък с тясна, 

разредена ивица от дървета по брега 
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Стълбовете няма да бъдат изграждани в реките или в непосредствена 

близост. Не се очаква отрицателно въздействие върху земноводните, обект на 

опазване в зоната в резултат на реализирането на проекта.  

3.3.3.4 Влечуги  

Предмет на опазване в зоната са ивичест смок (Elaphe sauromates), 

обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), шипобедрена костенурка (Testudo 

graeca), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni).  

3.3.3.4.1 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 наличен в зоната.  

Идентификация на въздействието 

ВВЛ пресича следните реки в зоната, които биха могли да предоставят 

потенциално местообитание за вида:  

 р. Чатарлък дере – пресича се в участък,  заобиколен от обработваеми 

земи  

 Безименен приток на р. Садиевска – пресича се в участък,  заобиколен 

от обработваеми земи  

 2 безименни притока на р. Ахелой – пресичат се в участъци,  

заобиколени от открито местообитание  

 безименен приток на р. Ахелой – пресича се в участък с тясна, 

разредена ивица от дървета по брега  

Стълбовете няма да бъдат изграждани в реките или в непосредствена 

близост. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида в зоната в резултат на 

реализирането на проекта.  

3.3.3.4.2 Пъстър смок (Elaphe sauromates), шипобедрена костенурка (Testudo 

graeca), шипоопаша костенурка (Testudo hermanni) 

Оценката за въздействията върху пъстрия смок, шипобедрената и 

шипоопашатата костенурка ще бъде направена общо, поради сходство в онтогенезата, 

периодите на размножаване и хибернация и потенциалните местообитания на трите 

вида.  
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 Пъстър смок (Elaphe sauromates)  

В края на XIX и първото десетилетие на XX в. е често срещан в Северна 

България и източните части на Южна България.  През последните петдесет години има 

само няколко сигурни сведения за находки северно от Стара планина и в западната 

половина на Горнотракийската равнина. Сравнително запазени са популациите на 

места в Източните Родопи, Тунджанския край, Сакар и Странджа, но и там видът е 

рядък. Установен е и в нови находища в Северна България (Никополско), Шуменско [5], 

Черноморското крайбрежие между р. Батова и с. Китен, Бесапарските възвишения 

южно от Пазарджик, Асеновградско, Хасковско, Свиленградско, Средецко. Всички 

находища у нас са до 400 m н. в. 

Обитава предимно места с редки гори и храсти или със степен вид 

растителност, където предпочита валози, долове и др. Навлиза и в покрайнините на 

блата в търсене на гнезда на птици. 

Видът е дневно активен. Основната му храна през пролетта са яйца и малки 

на птици, през лятото и есента – гризачи. Снася 4–14 яйца. Хибернацията трае от 

ноември до април, в зависимост от климатичните условия. 

В стандартният формуляр на защитената зона видът е отбелязан като много 

рядък.  

 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 

Този вид е разпространен в цялата страна с изключение на северните ѝ 

части, до около 1400-1450 m н.в. Обитава предимно ниско планински и хълмисти 

райони с 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 рядък в тази защитена зона.  

 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)  

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 рядък за тази защитена зона.  

Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание на видовете, при усвояване на 

територия от 33 

Потенциални местообитания за трите вида влечуги са откритите 

местообитания, обработваемите площи, храстовите и горските местообитания. При 
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откритите местообитания загуба на местообитание се очаква само при фундиране на 

стълбовете (64 m2 на стълб по време на строителството, 4 m2 постоянна загуба на 

стълб). В откритите местообитания и обработваемите площи могат да се очакват не 

повече от 38 стълба, с обща засегната площ 1,52 ha, или 0,009% от откритите 

местообитания в зоната. В сервитута попада пренебрежимо малка площ от храстовите 

съобщества в зоната - 0,003%. Около 3,28 ha (0,1%) широколистни гори попадат в 

сервитута на ВВЛ. В горски местообитания се предвижда изсичане на дърветата в 

сервитута и поддръжка на сервитута без дървесна растителност. Загубата на дървесна 

растителност ще доведе до създаване на открито местообитание / екотон за влечугите.  

Поради малката засегната площ големината на въздействието е оценена като 

ниска. Чувствителността на влечугите по отношение на това въздействие е оценена 

като средна. Значимостта на въздействието е умерена.  

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 

поддържане на сервитута без дървесна растителност 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 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 премахване на дървесната растителност и поставянето на стълбовете би 

могло да се стигне до пряко унищожаване на екземпляри. Като се има предвид малката 

засегната площ от потенциалното местообитание на видовете големината на 

въздействието е оценена като 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. Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата 

на популациите не се очакват.  

Таблица 3-13. 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  2 –ниска C-средна C2 

Безпокойство 2 - ниска В-ниска В2 
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Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

Пряко 
унищожаване 
на 
екземпляри 

по време на 
размножителен 
сезон и 
зимуване 

2 –ниска D-висока 

D2 

през 
останалата 
част на 
годината 

2 –ниска C-средна 

С2 

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 проекта.  

3.3.3.5 Риби 

3.3.3.5.1 Oбикновен 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 информация от стандартния формуляр видът е типичен за  зоната.  

3.3.3.5.2 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 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 информация от стандартния формуляр видът е рядък в зоната.  

Идентификация на въздействието 

ВВЛ пресича следните реки в зоната, представляват потенциално 

потенциално местообитание за видовете риби, предмет на опазване в зоната:  

 р. Чатарлък дере – пресича се в участък,  заобиколен от обработваеми 

земи  
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 Безименен приток на р. Садиевска – пресича се в участък,  заобиколен 

от обработваеми земи  

 2 безименни притока на р. Ахелой – пресичат се в участъци,  

заобиколени от открито местообитание  

 безименен приток на р. Ахелой – пресича се в участък с тясна, 

разредена ивица от дървета по брега 

Стълбовете няма да бъдат изграждани в реките или в непосредствена 

близост. Не се очаква отрицателно въздействие върху рибите, обект на опазване в 

зоната в резултат на реализирането на проекта.  

3.3.3.6 Безгръбначни  

Предмет на опазване в зоната са обикновен сечко (Cerambyx cerdo), 

Coenagrion ornatum, бръмбар рогач (Lucanus cervus), буков сечко (Morimus funereus), 

алпийска розалия (Rosalia alpina), бисерна мида (Unio crassus), Vertigo angustior.  

3.3.3.6.1 Ценагрион (Coenagrion ornatum)  

Ценагрионът е вид водно конче и е тясно свързан с наличието на стоящи 

водоеми, където се развиват ларвите и над които ловува имагото. 

Според информация от стандартния формуляр видът е рядък в зоната. Не се 

очаква въздействие върху местообитанията и популациите на вида в зоната.  

3.3.3.6.2 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), бръмбар рогач (Lucanus cervus), 

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 намерен 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.  

Ограничителен фактор за вида 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  
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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 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. Ограничителен фактор за вида е 

изчезването на старите широколистни гори и тяхната фрагментация. Според 

Стандартния формуляр на зоната видът е рядък в защитената зона.  

 Буков сечко (Morimus funereus) 

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. Ограничителен фактор за неговото разпространение е изсичането на горите, 

особено естествените широколистни и смесени гори.  

Според Стандартния формуляр видът е рядък в защитената зона.  

 Алпийска розалия (Rosalia alpina), Натура 2000 код 1087 

Алпийската розалия се среща на надморска височина от 0 до 1200 m. 

Обитава стари широколистни гори. Видът 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.). Храни се 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. 

Идентификация на въздействието 

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

опазване при усвояване на територия от 33 

Около 3,28 ha широколистни гори попадат в сервитута на ВВЛ (0,1% от 

широколистните гори в зоната). В горски местообитания се предвижда изсичане на 

дърветата в сервитута и поддръжка на сервитута без дървесна растителност. Като се 

има предвид малката засегната площ големината на въздействието е оценена като 

ниска. Чувствителността видовете се оценява като средна. Значимостта на 

въздействието е умерена. Не се очаква значителна степен на отрицателно 
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въздействие върху твърдокрилите от загуба на местообитание по време на 

строителството и експлоатацията на ВВЛ.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популациите и местообитанията на бръмбарите, предмет на опазване в зоната в 

резултат на реализирането на проекта  (Таблица 3-11).  

Таблица 3-14. Оценка на въздействията върху бръмбари, предмет на опазване на 33 
BG0000151 Айтоска планина  

Вид на 
въздействието 

Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на 
местообитание 

2 - ниска С-средна С2 

3.3.3.6.3 Бисерна мида (Unio crassus) 

Бисерната мида обитава предимно средното и долно течение на реките и 

някои водни басейни с почти застояла вода от 0 до 400 m надморска височина с 

глинесто дъно, Бисерната мида намалява в началото на 20 век навсякъде в Европа 

поради влошаване на качеството на водата.  

Според Стандартния формуляр на зоната видът е рядък в защитената зона. 

Идентификация на въздействието 

ВВЛ пресича следните реки в зоната, представляват потенциално 

потенциално местообитание за бисерната мида:  

 р. Чатарлък дере – пресича се в участък,  заобиколен от обработваеми 

земи  

 Безименен приток на р. Садиевска – пресича се в участък,  заобиколен 

от обработваеми земи  

 2 безименни притока на р. Ахелой – пресичат се в участъци,  

заобиколени от открито местообитание  

 безименен приток на р. Ахелой – пресича се в участък с тясна, 

разредена ивица от дървета по брега 

Стълбовете няма да бъдат изграждани в реките или в непосредствена 

близост. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида в резултат на 

реализирането на проекта.  

3.3.3.6.4 Vertigo angustior 

Дребен охлюв с малка ляво завита елипсовидна червеникавокафява черупка 

с височина 1,6-1,8 mm и ширина 0,8-1 mm. Обитава постоянно влажни, обикновено 

варовити блата и мочурища, езера и в заливните низини на реките. Среща се в шума, 

под камъни, в основата на стъблата на ниски тревисти растения по мъхове и 
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емергентна растителност. Жизненият цикъл от яйце до снасяне на яйце трае 60-70 

дни. Животът на охлюва продължава до две години. Снася 20-70 яйца, обикновено по 

едно на ден, по влажни треви и листа. Яйчната фаза трае 11-16 дни. Полова зрялост 

достига 40-55 дни след излюпването при достатъчна влажност. Охлювите умират около 

10 дни след снасянето на последното яйце. Видът е разпространен в по-голямата част 

на Европа без най-северните и най-южнте части. В България е установен в 

Пловдивско, Варненско и Бургаско.  

Според Стандартния формуляр на зоната видът е рядък в защитената зона.  

Идентификация на въздействието 

ВВЛ пресича следните реки в зоната, представляват потенциално 

потенциално местообитание за бисерната мида:  

 р. Чатарлък дере – пресича се в участък,  заобиколен от обработваеми 

земи  

 Безименен приток на р. Садиевска – пресича се в участък,  заобиколен 

от обработваеми земи  

 2 безименни притока на р. Ахелой – пресичат се в участъци,  

заобиколени от открито местообитание  

 безименен приток на р. Ахелой – пресича се в участък с тясна, 

разредена ивица от дървета по брега 

Стълбовете няма да бъдат изграждани в реките или в непосредствена 

близост. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида в резултат на 

реализирането на проекта.  

3.4 Кумулативно въздействие  

Проектите, планирани за изграждане на територията на ЗЗ Айтоска планина 

са дадени в Точка 3.1. За повечето проекти компетентният орган (МОСВ, РИОСВ) е 

заключил че нямат потенциал да окажат значително отрицателно въздействие върху 

предмета и целите на зоната, поради което не е изискана процедура по ОВОС/ОСВ. 

Тъй като тези проекти няма да окажат въздействие върху зоната, те не са разглеждани 

по-нататък при оценката на кумулативното въздействие.  

Очакваното кумулативно въздействие е разгледано за проектите, които са на 

етап уведомяване, поради което няма становище на компетентния орган (КО), както и 

за проекти, за които КО е заключил, че се очаква въздействие върху предмета и целите 

на зоната. Това са следните проекти:  

 "Нефтопровод за суров нефт Бургас - Александруполис" – не засяга природни 

местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоната, 

поради което не се очаква кумулативно въздействие;  
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 Добив на подземни богатства-строителни материали-трахити от находище 

"Порой", в землищата нас.Порой и с.Бата ,Община Поморие, Област Бургас 

гр.Несебър – площта на ИП е 45 ha. Засяга 2 типа природни местообитания, 

(8230, 91AA);  

 „Изграждане на голф-комплекс, изграждане на довеждаща инфраструктура, 

трасе на водопровод за напояване, трасе на външно електроснабдяване, 

трасе за водоснабдяване с питейна вода и изграждане на жилищни сгради за 

сезонно ползване в поземлен имот № 024242, местност „Хижата“, землище 

гр. Каблешково, община Поморие” с възложител: „Кабланд“ ООД. Площта на 

ИП е 0,2 ha. На голямо разстояние е от ВВЛ и не се очаква кумулативно 

безпокойство.  

 "Изграждане на фотоволтаична система в поземлен имот № 033009, в 

местност "Курт баир", землището на с. Рудник, община Бургас" с възложител: 

"УИНД ПАРК" ООД. ИП е с площ 3,4 ha, намира се в обработваема земя. На 

голямо разстояние е от ВВЛ и не се очаква кумулативно безпокойство.  

 Изграждане на 6 броя вилни сгради, общ. Поморие, земл. гр. Каблешково, ПИ 

№ 023164, м. "Кошарите". ИП е с площ 0,5 ha, намира се в обработваема 

земя. На голямо разстояние е от ВВЛ и не се очаква кумулативно 

безпокойство. 

 Извършване на рибостопанска дейност в яз. "Езерото", ПИ № 000165, земл. с. 

Лясково, общ. Айтос – предвид характера на ИП няма потенциал за 

кумулиране на въздействията.  

 Изграждане на селскостопански сгради за развъждане на 300 броя коне в ПИ 

№ 009046, м. Мартиново, землище село Лъка, общ. Поморие. ИП е с площ 0,3 

ha, намира се в земеделска земя. На голямо разстояние е от ВВЛ и не се 

очаква кумулативно безпокойство.  

 Изграждане на автосервиз, автомивка и административна сграда с битова 

част в ПИ № 009056, м. "Мартиново", земл. с. Лъка, общ. Поморие. На голямо 

разстояние е от ВВЛ и не се очаква кумулативно безпокойство.  

 ПУП-ПРЗ на ПИ № 010077, м. "Над село", земл. на с. Медово, общ. Поморие с 

цел изграждане на осем жилищни сгради. На голямо разстояние е от ВВЛ и 

не се очаква кумулативно безпокойство.  

Всички ИП са разположени на значително разстояние от ВВЛ, поради което 

не се очаква кумулативно безпокойство.  

Потенциално кумулативно въздействие може да се очаква в резултат на 

загуба на местообитание. По-голяма част от разглежданите проекти са разположени в 

обработваеми земи. Общата засегната площ от открити местообитания от тези проекти 

е 12 ha или 0,07% от откритите местообитания в зоната. ВВЛ ще засегне 0,009% от 

откритите местообитания в зоната. Не се очаква значително кумулативно въздействие 
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върху откритите местообитания в зоната в резултат на реализирането на проекта за 

ВВЛ и проектите описани в т. 3.1.  

От проектите в т. 3.1. до загуба на природни местообитания ще доведе 

единствено добивът на подземни богатства-строителни материали-трахити от 

находище "Порой", който ще окаже въздействие върху местообитания  8230 и  91AA. 

Не се очаква кумулативно въздействие върху природни местообитания, тъй като тези 2 

типа не се засягат от ВВЛ.  

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

кумулативно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, в резултат на 

изграждането на ВВЛ и реализирането на проектите, описани в Точка 3.1.  

3.5 Въздействие върху целостта на зоната 

Оценката на потенциалните въздействия върху видовете, обект на опазване в 

зоната показва, че не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

природните местообитания, популациите и местообитанията на видове, предмет на 

опазване както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на 

ВВЛ. 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.  

3.6 Смекчаващи мерки и оценка на ефективността им  

Оценката на потенциалните въздействия върху природните местообитания, 

местообитанията и популациите на видовете, 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 Айтоска планина. Очакват се въздействия със слаба и 

умерена значимост. Въпреки това, за редуциране значимостта 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 рекултивация в сервитута в зоната.  

Очакван ефект: Да се редуцира вероятността за разпространението на 

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

трансформацията на природни местообитания.  

2. При определяне на местата за поставяне на стълбовете в открити 

местообитания преди началото на изкопните дейности да се направи оглед за дупки на 

бозайници, предмет на опазване (от зоолог). В случай на наличието на дупки на 

лалугер  и добруджански хомяк, изкопни дейности да не се извършват от ноември до 
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юли (период на зимуване – ноември-април, размножаване – април – юли) по време на 

зимуването и размножителния сезон. В случай на установяване на дупки на пъстър пор 

изкопни дейности да не се извършват в периода април – юли.  

Очакван ефект: Да се редуцира вероятността за загуба / нараняване на 

индивиди.  

3.7 Остатъчен ефект  

В Таблица 3-15 е представена значимостта на всички въздействия преди и 

след прилагане на предложените смекчаващи мерки.  

Таблица 3-15. Остатъчно въздействие  

Рецептор Въздействие Значимост на 
въздействиет
о без 
прилагане на 
смекчаващи 
мерки 

Смекчаващи 
мерки 

Значимост 
на 
въздействие
то след 
прилагане 
на мерките 

Строителство 

Природни 
местообитания, 
предмет на 
опазване 

Загуба на местооб. 91М0 C2  C2 

Трансформация на 
природни местообитания, 
предмет на опазване 

С2 1 С1 

Spermophilus 
citellus, 
Mesocricetus 
newtoni, 
Myomimus 
roachi 

Безпокойство по време на 
размножителен сезон и 
зимуване 

D2 2 D1 

Пряко унищожаване на 
екземпляри по време на 
размножителен сезон и 
зимуване 

D1 2 - 

Vormela 
peregusna 

Безпокойство по време на 
размножителен сезон  

D2 2 D1 

Пряко унищожаване на 
екземпляри по време на 
размножителен сезон  

D1 2 - 

Myotis bechsteini Безпокойство по време на 
размножителен период   

D2 - D2 

Безпокойство по време на  
зимуване 

D2 - D2 

Пряко унищожаване на 
екземпляри по време на 
зимуване 

D2 - D2 

Elaphe 

quatuorlineata, 

Testudo graeca, 

Testudo 

hermanni 

Загуба на местообитание  C2 - C2 

Пряко 
унищожаване 
на 
екземпляри 

размножите
лен сезон и 
зимуване 

D1 - D1 

през 
останалата 
част на год. 

С2 - С2 
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3.8 Компенсаторни мерки  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете 

и местообитанията, обект на опазване в ЗЗ BG0000151 Айтоска планина. Поради това 

не е необходимо прилагане на компенсаторни мерки.  

3.9 Алтернативи  

На територията на зоната има разработени 2 алтернативни варианта на трасе 

(Графично Приложение 8, Графично Приложение 9).  

Предпочетен е Вариант 2, разгледан подробно в предходните раздели на 

оценката. Западно от предпочетеното трасе е предложен алтернативен Подвариант 

1.1. Дължината на пресичане на зоната от Подвариант 1.1 и Вариант 2 е еднаква – 

11,200 km. Двата варианта преминават през сходни типове земно покритие в зоната и в 

сервитута попада близка площ от открити местообитания предмет на опазване. В 

сервитута на Подвариант 1.1. не попада местообитание 91М0, а в сервитута на 

Вариант 2 попадат 0,06% от площта на местообитанието в зоната. Реализирането на 

проекта и при двата варианта ще има съпоставимо въздействие върху предмета и 

целите на зоната, поради което не се препоръчва промяна на избрания Вариант 2 в 

зоната.  

Първоначалното планираният Вариант 2 претърпя изместване в един кратък 

участък в зоната (Фигура 3-1). В резултат на това изместване се редуцира 

допълнително потенциалното въздействие върху местообитание 6220 в зоната.  

 
 
Фигура 3-1. Изместване на Вариант 2 
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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.).  

3.10 Заключение  

Оценката на потенциалните въздействия върху природните местообитания, 

популациите и местообитанията на видовете, обект на опазване в зоната показва, че 

не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху тях, както по време 

на строителството, така и по време на експлоатацията на ВВЛ. 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 ВВЛ няма да:  

 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху типове 

природни местообитания - предмет на опазване на защитената зона; 

 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху 

местообитания и популации на видовете - предмет на опазване на 

защитената зона;  

 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху 

природозащитните цели и целостта на защитената зона; 
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4. ЗЗ BG0000133 КАМЧИЙСКА И ЕМЕНСКА ПЛАНИНА  

 

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 19,6 km от трасето на високоволтната линия (ВВЛ) преминават през 

територията на ЗЗ BG0000133 Камчийска и Еменска планина (Графично Приложение 

3). Основните етапи при изграждането на ВВЛ в зоната са:  

 Подготовка на строителната площадка, вкл. премахване на дървесната и 

храстова растителност; 

 Кариране и изкопни работи за фундаментите на новите стълбове; 

 Изпълнение на фундаментите и заземителите; 

 Транспортиране и сглобяване на стълбове, монтаж и подготвяне на новите 

стълбове за изправяне; 

 Изправяне на новите стълбове; 

 Монтаж на изолаторни вериги; 

 Изтегляне и регулиране на проводниците и м.з. въжета.  

 

За целите на строителството на ВЛ ще се използват съществуващите местни, 

полски и горски пътища. Възможно е да се наложи направата на временни пътища и 

подходи до (в рамките на сервитута) местата на част от стълбовете, които ще бъдат 

определени на по-късен етап. Друга нова инфраструктура няма да се изгражда; 

съществуващата техническа инфраструктура (пътища, газопроводи, електропроводи и 

др.) ще бъде пресичана от новата ВВЛ без да се извършват преустройства 

(проводниците ще преминават над съществуващите съоръжения).  

За фундирането на стълбовете на ВЛ ще се изпълняват по 4 броя изкопи на 

всеки стълб с дълбочина до 4,0 m и хоризонтални размери на всеки изкоп до 4/4 m (в 

зависимост от типа стълб). Предвижда се стълбовете да се разполагат на 300-400 

метра един от друг, като на отделни участъци това разстояние ще бъде по-малко или 

по-голямо. На тази база може да се предположи, че в зоната ще бъдат разположени 

между 49 и 66 стълба.  

В участъците между два съседни стълба няма да се правят изкопи, но там 

където има висока растителност ще се направи просека. Размерите на просеката 

зависят от релефа на терена и разстоянията между стълбовете. Ширината на 
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просеката между 2 стълба ще бъде тясна в близост до стълбовете и ще се разширява, 

като е най-широка в средата (т.е. ще бъде с лещовидна форма). В най-широката си 

част просеката ще бъде с ширина 60 m. На места, където проводниците на 

електропровода са на височина над терена (напр. през деретата) ще се правят само 

монтажни просеки. Следвайки принципа на предпазливостта в настоящия доклад е 

оценена максималната възможна просека – 60 m.  

Около 0,2% от площта на зоната попадат в 60 m сервитут на ВВЛ. Типовете 

земно покритие в зоната, както и площта на всеки от типовете земно покритие 

попадащи в сервитута на ВВЛ са дадени в Таблица 4-1.  

Класовете земно покритие в зоната, попадащи в сервитута представляват 

между 0,17 и 0,4% от общата площ на територията на съответния клас земно покритие 

в зоната.  

Всеки от изброените в таблицата типове земно покритие представлява 

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

е част от покритието в зоната да е от местообитания, предмет на опазване. 

Потенциалните въздействия върху природните местообитания, популациите и 

местообитанията на видовете, предмет на опазване са разгледани в Точка 4.3.2.  
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Таблица 4-1. Земно покритие в зоната  

Класове Земно покритие 
Площ в 
зоната 
(%) 

Площ в 
зоната 
(ha) 

Площ в 
зоната, 
попадащ в 
сервитута(ha) 

Площ в зоната, 
попадащ в 
сервитута(%) 

N10 Влажни тревни съобщества, мезофилни ливади 12 7641,4 30,50 0,40 

N08 Храсти 8 5094,3 8,61 0,17 

N19 
Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на 
водоемите, мочурища 

7 4457,5 10,70 0,2 

N20 
Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност 
(вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета)  

1 636,8 1,50 0,24 

N21 Вътрешни скали, Сипеи, пясъци, Постоянен сняг и лед  1 636,8 - - 

N16 Широколистни листопадни гори 63 40117,4 70,50 0,17 

N12 
Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с 
периодично оставяне на угар), Друга орна земя,  

7 4457,5 15,50 0,35 
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4.1.2 Други проекти или планове, които биха могли да имат значително 

въздействие върху зоните на Натура 2000 в комбинация с предложения 

проект 

Според информацията, достъпна в публичния регистър с данни за 

извършване на процедурите по ОВОС (http://registers.moew.government.bg/ovos/), 

следните проекти са предвидени за реализиране на територията на ЗЗ BG0000133 

Камчийска и Еменска планина:  

 Промяна на предназначението на ПИ № 000566, землище с. Топчийско, 

общ. Руен с възложител "Дъбрава" ЕАД; 

 Изграждане на ферма за отглеждане на дребни преживни животни в ПИ № 

007063, м. Сюргю тарла, землище с. Каменяк, общ. Руен с възложител 

Рейхан Ружди Алиосман; 

 Водовземане от повърхностни води - язовир «Цонево» и подаване на вода с 

цел напояване на земеделски култури, в землищата на селата Аспарухово и 

Цонево, общ. Дългопол; 

 Изграждане на овцеферма за 500 бр. овце - майки в имот № 58431.107.3 по 

КК на с. Приселци, м. Сърта, общ. Несебър; 

 ПУП-ПЗ за жилищно строителство в УПИ III-296, кв. 39 по плана на с. 

Попович, общ. Бяла; 

 Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни - 

овцеферма и доилна зала в ПИ № 014103, м. Кърт чалъ, земл. с. Каменяк, 

общ. Руен; 

 Риборазвъждане и стопански риболов; 

 Интензивно отглеждане на риба в рибовъдно стопанство „Елешница"; 

 Осигуряване на пътен достъп до имоти № 000050 и 000200 през имот № 

050014 по КВС на землище село Добромир, общ. Руен с възложител 

Община Руен; 

 Изграждане на части от обект “Удвояване и електрификация на 

железопътна линия Карнобат – Синдел”; 

 Разширение на площ „Солник“ за изземане на наносни отложения – пясък и 

баластра от коритото на р. Двойница, с два нови участъка: „Солник-изток“ и 

„Солник-запад”; 

 Разработване на кариера “Старо Оряхово 3” за добив на пясък в землището 

на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна. 
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Кумулативното въздействие, което се очаква при реализиране на тези 

проекти и изграждането на ВВЛ в зоната е разгледано в т. 4.4.  

4.2 Описание на зоната, местообитанията, видовете, предмет на 

опазване на национално и международно ниво  

4.2.1 Общо описание 

Преобладаващата част от зоната е покрита с широколистни гори.  

Те са добре запазени, с много добра представителност и вероятно са един от 

най-добре запазените гори на територията на България. Преобладаващите дървесни 

видове са от род Querqus и Fagus. 

Няма големи реки или язовири на терутирията на зоната. В западната ѝ част  

има няколко скални образувания.  

 

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 4-2.  

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

численост в зоната и оценка на популациите им са дадени в Таблица 4-3 до  

Таблица 4-6. 

Таблица 4-2. Природни местообитания от Приложение I на Директива 

92/43/EEC предмет на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната) 1  

КОД ИМЕ Покр. (hа) Предст. Отн. 
площ 

Прир. 
ст. 

Цялост. 
оц. 

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

8,28 D    

6210 Полуестествени сухи тревни и 
храстови съобщества 

върху варовик (Festuco-

Brometalia) (*важни 

местообитания 
на орхидеи) 

5100,65 B B B B 

                                                      
 
1
 Съкращенията са дадени в Точка 2 
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КОД ИМЕ Покр. (hа) Предст. Отн. 
площ 

Прир. 
ст. 

Цялост. 
оц. 

8210 Хазмофитна растителност по 
варовикови скални склонове 

63,67846 D    

8230 8230 Силикатни скали с пионерна 
растителност от съюзите  
Sedo-Scleranthion или Sedo albi-
Veronicion dillenii 

33,49 D    

8310 8310 Неблагоустроени пещери  C C C C 

9180 *Смесени гори от съюза Tilio-
Acerion върху сипеи и стръмни 
склонове  

174,48 C C B C 

91E0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и 
Fraxinus excelsior 

(Alno-Pandion, Alnion incanae, 
Salicion albae) .. 

4,46 A C A A 

91F0 Крайречни смесени гори от 
Quercus robur, Ulmus laevis 

и Fraxinus excelsior или Fraxinus 
angustifolia покрай големи 

реки (Ulmenion minoris) . 

2,93 C C B C 

91G0 *Панонски гори с Quercus petraea и 
Carpinus betulus  

7300,74 B B B B 

91H0 *Панонски гори с Quercus 
pubescens 

10,19 C C C C 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови 
гори  

25191,2 B B B B 

91S0 *Западнопонтийски букови гори 5245,19 B B B B 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна 
липа 

197,59 A C C B 

Таблица 4-3. 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. 

1308 Barbastella barbastellus R C A C B 

Широкоухи прилеп 

1352 Canis lupus 14-15i C A C A 

Вълк 

1355 Lutra lutra  20-21i C A C A 

Видра  

1310 Miniopterus schreibersii V D    

Дългокрил прилеп 

2633 Mustela eversmannii R B A B A 

Степен пор 

1323  Myotis bechsteini  C B A C A 

Дългоух нощник 

1307  Myotis blythii C C B C C 

Остроух нощник  

1316  Myotis emarginatus C B B C A 

Трицветен нощник 

1324  Myotis myotis  V C B C C 

Голям нощник 

                                                      
 
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. 
1305  Rhinolophus euryale R C B C C 

Южен подковонос 

1304 Rhinolophus ferrumequinum C C B C C 

Голям подковонос 

1303 Rhinolophus hipposideros C C B C B 

Maлък подковонос 

1335 Spermophilus citellus V C B C C 

Лалугер 

2635 Vormela peregusna P C A C A 

Пъстър пор 

Таблица 4-4. Видове, земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 

92/43/EEC, предмет на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната) 3 

 

 
КОД 

ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 

Оценка 
ИМЕ (на латински) Попул

. 
Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1188 Bombina variegata P C C C C 

Жълтокоремна бумка 

5194 Elaphe sauromates P C A C А 

Пъстър смок 

1220 Emys orbicularis V C A C B 

Обикновена блатна костенурка 

1219 Testudo graeca R C A C A 

Шипобедрена костенурка 

1217 Testudo hermanni R C A C A 

Шипоопашата костенурка 

1171 Triturus karelinii R C A C A 

Голям гребенест тритон 

Таблица 4-5. Видове, риби, 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. 

1138 Barbus meridionalis P D    

Черна (балканска) мряна 

1137 Barbus plebejus C B B B B 

Маришка мряна 
1149 Cobitis taenia C C B C C 

Oбикновен щипок 
1134 Rhodeus sericeus amarus C C B C C 

Европейска горчивка 
1146 Sabanjewia aurata      

 P D    

 

Таблица 4-6 Безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

                                                      
 
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. 

1088 Cerambyx cerdo R B A C A 

Обикновен сечко 

4045 Coenagrion ornatum R C A C A 

Ценагрион 

6199 Euplagia quadripunctaria C C B C A 

 

1083 Lucanus cervus R B A C A 

Бръмбар рогач 

1089 Morimus funereus R C A C A 

Буков сечко 

1087 Rosalia alpina R B A C A 

Алпийска розалиа 

1032 Unio crassus R C A C A 

Бисерна мида 

1014 Vertigo angustior R A A B A 

 

1016 Vertigo moulinsiana R A A B A 

 

4.2.2 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 сервитута се срещат следните местообитания, предмет на 

опазване в зоната: 6210, 9180, 91G0, 91M0 (Графично Приложение 3).  

4.2.3 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 сервитута се срещат следните видове, предмет на опазване:  

Бозайници: Barbastella barbastellus, Canis lupus, Lutra lutra, Miniopterus 

schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis myotis, 

Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Spermophilus 

citellus и Vormela peregusnа. 

Земноводни и влечуги: Bombina variegata, Triturus karelinii, Elaphe sauromates 

Emys orbicularis, Testudo graeca, Testudo hermanni; 

Риби: Cobitis taenia, Rhodeus amarus и Sabanejewia aurata. 

Безгръбначни: Cerambyx cerdo, Coenagrion ornatum, Lucanus cervus, Morimus 

funereus, Rosalia alpina, Unio crassus, Vertigo angustior и Vertigo moulinsiana.  

Следвайки принципа на предпазливостта, възприет при създаването, 

управлението и оценката на потенциалните въздействия върху мрежата Натура 2000, 

наличието на останалите видове в разглежданите територии не може да бъде 
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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 ВВЛ в зоната са възможни следните въздействия върху 

природните местообитания, популациите и местообитанията на видове, предмет на 

опазване в зоната:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на природно местообитание/ 

местообитание на вид, предмет на опазване;  

 Трансформация на природни местообитания и местообитаниена вид, вкл. 

птици поради навлизане на чужди, рудерални/синантропни и инвазивни 

видове; 

 Фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове; 

 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 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 непряко унищожаване на екземпляри; 

o изменение в характеристиките на местообитанията им. 

 

По време на експлоатацията на ВВЛ може да се очаква различно по 

продължителност и интензивност безпокойство при поддръжка на сервитута в горските 

райони.  

 

4.3.2 Оценка на въздействието върху местообитанията, обект на опазване в 

ЗЗ BG0000133 Камчийска и Еменска планина  

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 сервитута се срещат следните местообитания, предмет на 

опазване в зоната: 6210, 9180, 91G0, 91M0.  
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Пряко унищожаване и/или увреждане на природно местообитание, предмет на 

опазване при усвояване на територия от 33  

Един тип тревно местообитание, предмет на опазване се срещат в сервитута 

– 6210. В сервитута попадат около 11 ha от това местообитание. При тревните 

местообитания загуба на местообитание се очаква само при фундиране на стълбовете. 

Монтажните изкопи са площ 400 m2 на стълб, след монтиране на стълбовете 

загубената площ от 1 стълб е 4 m2.  

Местата на стълбовете не са уточнени на този етап. В пресичаното от трасето 

местообитание 6210 може да се очаква  изграждането на до 8 стълба с обща площ на 

монтажните изкопи 0,32 ha. Tази площ представлява 0,006% от площта на 

местообитание 6210 в зоната. Поради много малката засегната площ големината на 

въздействието е оценена като много ниска. Чувствителността на местообитанието е 

средна. Очакваната значимост на въздействието е слаба.  

В горски местообитания се предвижда изсичане на дърветата в сервитута и 

поддръжка на сервитута без дървесна растителност. В сервитута на ВВЛ попадат 3 

типа горски природни местообитания – 9180, 91G0, 91M0.  

По данни на МОСВ в границите на сервитута попадат следните горски 

местообитания: 

 около 0,12 ha oт местообитание 9180, или 0,07% от местообитанието в 

зоната,  

 около 22 ha местообитание 91G0 (около 0,3% от площта на 

местообитанието в зоната)  

 около 19 ha местообитание 91М0 попадат в границите на сервитута 

(около 0,07% от площта на местообитанието в зоната).  

Поради малката засегната площ от една страна, и дълготрайният характер на 

въздействието от друга, загубата на горски местообитания 9180, 91G0 и 91M0  е със 

средна големина. Чувствителността на местообитанията е оценена като средна. 

Значимостта на въздействието е умерена.  

Трансформация на природни местообитания, поради навлизане на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове  

Премахването на дървесната растителност в сервитута би могло 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 извън сервитута в горски участъци 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.  
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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 проекта (Таблица 4-7).  

Таблица 4-7. Оценка на въздействията върху засегнатите тревни 

местообитания, предмет на опазване на 33 BG0000133 Камчийска и Еменска планина 

Вид на 
въздействието 

Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на 
местообитание 6210  

1 - много 
ниска 

C-средна C1 

Загуба на 
местообитание 9180, 
91G0 и 91M0 

3 - средна C-средна C3 

Трансформация на 
местообитание  

3 - средна C-средна C3 

 

4.3.3 Оценка на въздействието върху видовете, обект на опазване в ЗЗ 

BG0000133 Камчийска и Еменска планина  

4.3.3.1 Бозайници (без прилепи) 

4.3.3.1.1 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 видът е рядък 

в зоната.  

Идентификация на въздействията  

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на 

територия от 33  

В горски местообитания се предвижда премахване на растителността в ивица 

с ширина до 60 m. В тази ивица в зоната попадат 73,5 ha, или 0,18% от горските 

местообитания в зоната. Поради малката засегната площ големината на 

въздействието се оценява като ниска. Отчитайки високата подвижност и адаптивност 

от една страна, и тясната му привързаност към определени характеристики на 

местообитанията от друга, чувствителността на вида се оценява като средна. 

Значимостта на въздействието е оценена като умерена.  
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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 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 индивиди 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 с ниска чувствителност през останалата част от годината. Големината на 

безпокойството е оценена като ниска поради малката част от потенциалното 

местообитание на вида, която би могла да бъде засегната.  

Значимостта на въздействието е оценена като умерена през размножителния 

период и като слаба през останалата част от годината.  

След края на изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на ВВЛ по време на премахване на дърветата и храстите в сервитута 

също се очаква безпокойство, но с по-нисък интензитет.  

Промени в числеността и структурата на популациите поради пряко 

унищожаване на екземпляри  

Видът ще бъде прогонен от мястото на извършване на строителни работи 

още преди тяхното започване. Не се очаква загуба на индивиди.  

Таблица 4-8. Оценка на въздействията върху вълка  

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание  1 – много 
ниска 

C-средна 
C1 

Безпокойство  

по време на 
размножителен 
сезон  

2 - ниска D-висока 
D2 

през 
останалата 
част на 
годината 

2 - ниска В-ниска 

В2 

По време на експлоатацията 

Безпокойство  

по време на 
размножителен 
сезон  

1 – много 
ниска 

D-висока 
D1 

през 
останалата 
част на 
годината 

1 – много 
ниска 

В-ниска 

В1 
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4.3.3.1.2 Степен пор (Mustela eversmannii) 

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 типичен в зоната. 

 

Идентификация на въздействието  

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на територия от 

33  

Потенциални местообитания за степния пор са откритите местообитания и 

обработваемите площи. В сервитута на ВВЛ попадат 0,35% от обработваемите земи и 

0,4% от тревните.  При откритите местообитания загуба на местообитание се очаква 

само при фундиране на стълбовете (400 m2 на стълб по време на строителството, 4 m2 

постоянна загуба на стълб). В откритите местообитания могат да се очакват не повече 

от 17 стълба, с обща засегната площ 0,7 ha, или 0,009% от откритите местообитания в 

зоната. В обработваеми земи могат да се изградят до 9 стълба с обща засегната площ 

0,36 ha, или 0,008% от обработваемите земи в зоната. 

Поради много малката засегната площ големината на въздействие е оценена 

като много ниска. Чувствителността на вида е оценена като умерена. Значимостта на 

въздействието е 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 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 с ниска чувствителност през останалата част от годината. Големината на 

безпокойството е оценена като ниска поради малката част от потенциалното 

местообитание на вида, която би могла да бъде засегната.  
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Значимостта на въздействието е оценена като умерена през размножителния 

период и като слаба през останалата част от годината.  

След края на  изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на ВВЛ не се очаква въздействие в открити местообитания.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популациите на степния пор в зоната в резултат на безпокойство.  

Промени в числеността и структурата на популациите поради пряко унищожаване на 

екземпляри  

При евентуални изкопни работи в район, където има дупки на вида би могло 

да се стигне до пряко унищожаване на екземпляри.  

Като се има предвид много малката засегната площ от потенциалното  

местообитание на вида в зоната (0,009% от тревните и 0,008% от обработваемите 

земи) големината на въздействието е оценена като много ниска. По време на 

размножителния период чувствителността им се определя като висока. Като се има 

предвид голямата подвижност на индивидите  и способността им за адаптация извън 

тези периоди чувствителността им се определя като ниска. Значимостта на 

въздействието е умерена по време на размножаване и слаба през останалата част от 

годината.  

Таблица 4-9. Оценка на въздействията върху степния пор  

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание  1 – много 
ниска 

C-средна 
C1 

Безпокойство  

по време на 
размножителен 
сезон  

2 - ниска D-висока 
D2 

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 

В-ниска 

В1 

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху степния пор в резултат 

от реализиране на проекта.  

4.3.3.1.3 Лалугер (Spermophilus citellus)  
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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. 

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. Според информация в 

Стандартния формуляр видът е много рядък в зоната.  

Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на територия от 

33 

Потенциални местообитания за лалугера са откритите местообитания и 

обработваемите площи. В сервитута на ВВЛ попадат 0,35% от обработваемите земи и 

0,4% от тревните.  При откритите местообитания загуба на местообитание се очаква 

само при фундиране на стълбовете (400 m2 на стълб по време на строителството, 4 m2 

постоянна загуба на стълб). В откритите местообитания могат да се очакват не повече 

от 17 стълба, засягащи 0,009% от откритите местообитания в зоната. В обработваеми 

земи могат да се изградят до 9 стълба засягащи 0,008% от обработваемите земи в 

зоната. 

Поради много малката засегната площ големината на въздействие е оценена 

като много ниска. Чувствителността на вида е оценена като умерена. Значимостта на 

въздействието е 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 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 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 ВВЛ не се очаква въздействие в открити местообитания.  
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Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популациите на лалугера и добруджанския хомяк в зоната в резултат на безпокойство.  

Промени в числеността и структурата на популациите поради пряко унищожаване на 

екземпляри  

При евентуални изкопни работи в район, където има дупки/колонии на вида 

би могло да се стигне до пряко унищожаване на екземпляри.  

Като се има предвид много малката засегната площ от потенциалното  

местообитание на вида в зоната (0,009% от тревните и 0,008% от обработваемите 

земи) 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.  

Таблица 4-10. Оценка на въздействията върху лалугера  

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание  1 – много 
ниска 

C-средна 
C1 

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 

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху лалугера в резултат от 

реализиране на проекта.  

4.3.3.1.4 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 гористи площи и храсти. Видът избягва гори с гъсти 

дървета и храсти. Обитава открити тревни площи – степи, необработваеми и 

обработваеми земи. Броят на екземплярите на вида в България се оценява на около 

2000. 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.  

Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на територия от 

33  

Потенциални местообитания за вида са откритите и храстовите 

местообитания в зоната, както и обработваемите земи. В сервитута на ВВЛ попадат 

0,4% от тревните, 0.17% от храстовите съобщества и 0,35% от обработваемите земи в 

зоната. При откритите местообитания загуба на местообитание се очаква само при 

фундиране на стълбовете (400 m2 на стълб по време на строителството, 4 m2 

постоянна загуба на стълб). В откритите местообитания могат да се очакват не повече 

от 17 стълба, засягащи 0,009% от откритите местообитания в зоната. В обработваеми 

земи могат да се изградят до 9 стълба засягащи 0,008% от обработваемите земи в 

зоната.  

Загубата на храстови местообитания е с ниска големина.  

Големината на въздействие е оценена като много ниска в открити 

местообитания и като ниска в храстови. Чувствителността на вида е оценена като 

умерена. Значимостта на въздействието е слаба в открити местообитания и умерена в 

храстови.  

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 ще има в резултат от 

присъствие и работата на строителното оборудване и хора. Безпокойството е директно 

въздействие и може да доведе до преместването на животни 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 с ниска чувствителност през останалата част от годината. Големината на 

безпокойството е оценена като ниска поради малката част от потенциалното 

местообитание на вида, която би могла да бъде засегната.  
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Значимостта на въздействието е оценена като умерена през размножителния 

период и като слаба през останалата част от годината.  

След края на  изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на ВВЛ не се очаква въздействие в открити местообитания. В храстови 

местообитания се очаква безпокойство при разчистване на растителността в 

сервитута, но с по-слаб интензитет.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популациите на вида в резултат на безпокойство в 33 Айтоска планина.  

Промени в числеността и структурата на популациите поради пряко унищожаване на 

екземпляри  

При евентуални изкопни работи в район, където има дупки на вида би могло 

да се стигне до пряко унищожаване на екземпляри.  

Като се има предвид малката засегната площ от потенциалното  

местообитание на вида в зоната големината на въздействието е оценена като ниска. 

По време на размножителния период чувствителността им се определя като висока. 

Като се има предвид голямата подвижност на индивидите  и способността им за 

адаптация извън този период чувствителността им се определя като ниска. 

Значимостта на въздействието е умерена по време на размножаване и слаба през 

останалата част от годината.  

Таблица 4-11. Оценка на въздействията върху пъстрия пор  

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на открито 
местообитание 

1 – много 
ниска 

C-средна 
C1 

Загуба на храстово 
местообитание 

2 –ниска C-средна 
C2 

Безпокойство  

по време на 
размножителен 
сезон  

2 - ниска D-висока 
D2 

през 
останалата 
част на 
годината 

2 - ниска В-ниска 

В2 

Пряко 
унищожаване 
на 
екземпляри 

по време на 
размножителен 
сезон  

2 –ниска D-висока 
D2 

през 
останалата 
част на 
годината 

2 –ниска В-ниска 

В2 

По време на експлоатацията 

Безпокойство  
по време на 
размножителен 

1 – много 
ниска 

D-висока 
D1 
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Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

сезон  

през 
останалата 
част на 
годината 

1 - много 
ниска 

В-ниска 

В2 

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху пъстрия пор в резултат 

от реализиране на проекта.  

4.3.3.1.5 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 видрата са: деградация и разрушаване на 

местообитанията, намаляване на хранителната база, замърсяване на водните тела 

или директно убиване. Според Стандартния формуляр 20-21 екземпляра обитават тази 

зона.  

Идентификация на въздействието 

ВВЛ пресича следните реки в зоната, които по данни от проект "Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I"  предоставят потенциално местообитание за видрата:  

 Р. Елешница – пресича се 3 пъти 

 р. Геровата речка  

 3 безименни притока на р. Елешница  

Местата на пресичане на реки са в горски участъци, предлагащи подходящи 

условия за видрата, която предпочита трудно достъпни брегове, покрити с гъста 

растителност.  

Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на 

територия от 33  

Дейности в реките, както и в непосредствена близост няма да бъдат 

извършвани. Ще се наложи обаче премахване на дървета и храсти в сервитута, което 

ще промени характера на местообитанията. Въздействието засяга около 0,2% от 

местообитанията на вида в зоната. Поради малката засегната площ големината на 

въздействие е оценена като ниска. Чувствителността на вида е оценена като средна. 

Значимостта на въздействието е умерена.  
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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 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 индивиди 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 с ниска чувствителност през останалата част от годината. Големината на 

безпокойството е оценена като ниска поради малката част от потенциалното 

местообитание на вида, която би могла да бъде засегната.  

Значимостта на въздействието е оценена като умерена през размножителния 

период и като слаба през останалата част от годината.  

След края на  изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на ВВЛ се очаква въздействие с по-нисък интензитет, в резултат от 

поддържане на сервитута.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популациите на вида в резултат на безпокойство в зоната.  

Промени в числеността и структурата на популациите поради пряко унищожаване на 

екземпляри  

Не се предвиждат изкопни работи в район, където би могло да има дупки на 

вида, тъй като стълбове няма да се поставят в реките и по самите им брегове. Поради 

това не се очаква пряко унищожаване на екземпляри.  

Таблица 4-12. Оценка на въздействията върху видрата 

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание  2 –ниска C-средна C2 

Безпокойство  

по време на 
размножителен 
сезон  

2 - ниска D-висока 
D2 

през 
останалата 
част на 
годината 

2 - ниска В-ниска 

В2 

По време на експлоатацията 

Безпокойство  

по време на 
размножителен 
сезон  

1 – много 
ниска 

D-висока 
D1 

през 
останалата 
част на 

1 – много 
ниска 

В-ниска 
В1 
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Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

годината 

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видрата в резултат от 

реализиране на проекта.  

4.3.3.2 Прилепи  

Предмет на опазване в зоната са широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), 

дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), дългоух нощник (Myotis bechsteini), остроух 

нощник (Myotis blythii), трицветен нощник  (Myotis emarginatus), голям нощник (Myotis 

myotis), южен подковонос (Rhinolophus euryale), голям подковонос  (Rhinolophus 

ferrumequinum) малък подковонос  (Rhinolophus hipposideros).  

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.  

4.3.3.2.1 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 

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. 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 видът е отбелязан като рядък.  

 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 вида 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 
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(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 видът е отбелязан като типичен.  

Идентификация на въздействието 

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

опазване при усвояване на територия от 33 

Около 73,50 ha широколистни гори попадат в сервитута на ВВЛ (0,18% от 

широколистните гори в зоната). В горски местообитания се предвижда изсичане на 

дърветата в сервитута и поддръжка на сервитута без дървесна растителност. 

Прилепите са способни да извършват значителни миграции (20 - 30 km) и в зависимост 

от сезона и обилието на храна използват различни места за убежище в същия район. 

Като се има предвид малката засегната площ големината на въздействието е оценена 

като ниска. Предвид честите промени на местата за почивка и голямата мобилност 

чувствителността на дългоухия нощник и широкоухия прилеп се оценява като ниска. 

Значимостта на въздействието е слаба. Не се очаква значителна степен на 

отрицателно въздействие върху двата вида от загуба на местообитание по време на 

строителството и експлоатацията на ВВЛ. 

Различно по продължителност и интензивност безпокойство вкл. и прогонване 

от местообитанията, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване 

Друго потенциално отрицателно въздействие е безпокойството, причинено от 

строителните дейности и трафик. Като резултат от безпокойството се очаква временно 

преместване на засегнатите индивиди. Прилепите е с висока чувствителност по време 

на размножителния период и зимуването. През останала част от годината 

чувствителността е оценена като ниска. Въздействието е оценено като такова с 

умерена значимост по време на  размножителния период и зимуването и със слаба в 

останалите периоди. Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие 

върху дългоухия нощник и широкоухия прилеп в зоната в резултат на безпокойство.  

По време на експлоатацията се очаква временно, краткотрайно безпокойство 

в резултат от прочистването на дървесната растителност в сервитута.  

Промени в числеността и структурата на популациите поради пряко 

унищожаване на екземпляри  

Възможна е загуба на индивиди в резултат от разчистването на дървесната 

растителност в сервитута. Засегнатото местообитание е малка част от горското 

местообитание в зоната (0,18%). Периода на разчистването е относително кратък. 

Поради това големината на въздействието е оценена като ниска. По време на активния 

период на дългоухия нощник и широкоухия прилеп вероятността да бъдат убити 
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индивиди е много малка поради тяхната голяма мобилност. Възрастните женски носят 

малките със себе си, и е характерна честа смяна на убежища в един и същи район. 

Поради това чувствителността на двата вида през активния сезон е ниска. Поради 

обездвижването на индивидите по време на хибернация чувствителността им към това 

въздействие е висока. Въздействието е с умерена значимост по време на хибернация и 

със слаба по време на активния период на прилепите. Не се очаква значителна степен 

на отрицателно въздействие върху двата вида в зоната в резултат на загуба на 

индивиди.  

По време на експлоатацията на ВВЛ не се очаква загуба на индивиди. 

Ехолокацията и високата подвижност и маневреност позволяват на прилепите да 

избегнат сблъсък с ВВЛ.  

Не се очаква бариерен ефект от реализацията на електропровода върху 

прилепите поради  високата подвижност и маневреност на видовете.  

Съвършенната ехолокация им позволява да летят в тесни, подземни 

пространства, сред клоните на дърветата и пр., поради което не се очаква 

изграждането и функционирането на електропровода да представлява бариера за тях. 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популацията и местообитанията на дългоухия нощник и широкоухия прилеп в зоната в 

резултат на реализирането на проекта  (Таблица 4-13).  

Таблица 4-13. Оценка на въздействията върху „горски прилепи“, предмет на опазване в 
зоната 

Вид на 
въздействието 

Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на 
местообитание 

2 - ниска В-ниска В2 

Безпокойство по време 
на размножителен 
период и зимуване 

2 - ниска D-висока D2 

Безпокойство през 
останалата част от 
годината 

2 - ниска В-ниска В2 

Загуба на индивиди по 
време на зимуване 

2 - ниска 
D-висока D2 

Загуба на индивиди през 
останалата част от 
годината 

2 - ниска 

В-ниска В2 

По време на експлоатация 

Безпокойство 
1 – много 
ниска 

В-ниска В1 

4.3.3.2.2 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), остроух нощник (Myotis blythii), , 

трицветен нощник (Myotis emarginatus), голям нощник (Myotis myotis), южен подковонос 
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(Rhinolophus euryale), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) мaлък подковонос 

(Rhinolophus hipposideros). 

 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 около 20 km от убежището си. Според стандартния формуляр на 

зоната видът е много рядък в зоната.  

 Остроух нощник (Myotis blythii) 

Предпочитаните местообитания на вида са скалисти и карстови райони до 

1400 m надморска височина. Използват подземни, естествени или изкуствени укрития. 

Ловува в радиус от 12-15 km от убежището, в пасища и ливади по края на гори, както и 

покрай реки със стръмни брегове. Избягва обширни открити пространства. Според 

стандартния формуляр 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, 

бункери, мазета на изоставени сгради, тавани. Ловува в редки гори (включително около 

реки), храсти и водни пространства в радиус от 10 km от убежището. Според 

стандартния формуляр видът е типичен за защитената зона.  

 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 много рядък в защитената зона. 

 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 

Предпочитаните местообитания на вида са карстови (скалисти) райони до 700 

m надморска височина. Използва подземни укрития, естествени или изкуствени. Ловува 

предимно по края на гори и крайречни горички в радиус от 10 km от  убежището си. 

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 
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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. Ловува 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.  

Идентификация на въздействието 

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, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване. 

Въздействието ще обхване териториите в зоната в близост до местата на извършване 

на строителни дейности. 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 поддръжката на сервитута, но с по-слаб интензитет (Таблица 4-14).  

Не се очаква бариерен ефект от реализацията на електропровода върху 

прилепите поради  високата подвижност и маневреност на видовете.  

Съвършенната ехолокация им позволява да летят в тесни, подземни 

пространства, сред клоните на дърветата и пр., поради което не се очаква 

изграждането и функционирането на електропровода да представлява бариера за тях. 

Таблица 4-14. Оценка на въздействията върху „пещерни прилепи“, предмет 

на опазване в зоната  

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 
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Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете 

прилепи, ползващи подземни убежища, обект на опазване в зоната, в резултат от 

реализацията на проекта.  

4.3.3.3 Земноводни  

Предмет на опазване в зоната са жълтокоремна бумка (Bombina variegata) и 

голям гребенест тритон (Triturus karelinii). 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.   

 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)  

Видът е широко разпространен и се среща от най-ниските части на страната 

до около 2000 m надморска височина. Подходящи местообитания за бумката са 

потоците, реките, каналите, езерата, блатата, временните изкопи, наводнени части на 

черни пътища, и т. н. Среща се също в замърсени и обрасли с растителност водоеми. 

Може да бъде забелязана близо до бързи течения. 

 Женската снася 50-200 яйца, които прикрепя поединично или на малки групи 

към стълба на растения или подводни растения. Зимува на сушата в кухини между 

камъните по бреговете на потоците, в опадалата шума и други. Хибернацията 

обикновено настъпва през ноември до март, в зависимост от метеорологичните 

условия. Придържа се близо до водата. През деня рядко се отдалечава на повече от 

30-40 см от водата, дори повечето време прекарва в нея. В дъждовни нощи отделни 

екземпляри се отдалечават от водоемите. Храни се предимно с насекоми, значителна 

част от които улавя във водата.  

В Стандартния формуляр на зоната популацията е категоризирана като 

налична.  

 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)  

Големият гребенест тритон живее в планински гори (широколистни и 

иглолистни) и техните околности. Среща се  също в горски степи и степни зони в 

планините. В тези райони Triturus karelinii 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 
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метеорологичните условия. Местата за хибернация са разположени на сушата, но 

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 видът е отбелязан като редък.  

Идентификация на въздействието 

ВВЛ пресича следните реки в зоната, които предоставят потенциално 

местообитание за земноводните, предмет на опазване:  

 р. Елешница – пресича се 3 пъти 

 р. Геровата речка  

 7 безименни притока на р. Елешница  

Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на 

територия от 33 

Дейности в реките, както и в непосредствена близост няма да бъдат 

извършвани. Повечето от пресичанията са в горски райони. Премахването на 

крайбрежната растителност ще промени характера на местообитанието в този участък 

от реката, като растителността ще бъде разчистена в 60 m коридор, обхващащ 0,2 % 

от крайбрежната растителност в зоната. Големината на въздействието е оценена като 

ниска. Чувствителността на видовете е оценена като средна, животните ще се 

преместят в съседни, незасегнати участъци. Значимостта на въздействието е умерена. 

Поради малката засегната площ големината на въздействие е оценена като ниска. 

Чувствителността на видовете е оценена като средна. Значимостта на въздействието е 

умерена.  

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 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 индивиди в съседни участъци, където няма да бъдат обезпокоявани.  

Чувствителността на земноводните спрямо безпокойство е ниска. Големината 

на безпокойството е оценена като ниска поради малката част от потенциалното 

местообитание на видовете, която би могла да бъде засегната. Значимостта на 

въздействието е слаба.  

След края на  изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на ВВЛ се очаква въздействие с по-нисък интензитет, в резултат от 

поддържане на сервитута.  
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Таблица 4-15. Оценка на въздействията върху земноводните  

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание  2 –ниска C-средна C2 

Безпокойство  2 - ниска В-ниска В2 

По време на експлоатацията 

Безпокойство 
1 – много 
ниска 

В-ниска 
В1 

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху земноводните в резултат 

от реализиране на проекта.  

4.3.3.4 Влечуги  

Предмет на опазване в зоната са пъстър смок (Elaphe quatuorlineata), 

обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), шипобедрена костенурка (Testudo 

graeca), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni).  

4.3.3.4.1 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 много рядък в зоната.  

Идентификация на въздействието 

ВВЛ пресича следните реки в зоната, които предоставят потенциално 

местообитание за земноводните, предмет на опазване:  

 р. Елешница – пресича се 3 пъти 

 р. Геровата речка  

 7 безименни притока на р. Елешница  

Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на 

територия от 33  

Дейности в реките, както и в непосредствена близост няма да бъдат 

извършвани. Повечето от пресичанията са в горски райони. Премахването на 
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крайбрежната растителност ще промени характера на местообитанието в този участък 

от реката, като растителността ще бъде разчистена в 60 m коридор, обхващащ 0,2 % 

от крайбрежната растителност в зоната. Големината на въздействието е оценена като 

ниска. Чувствителността на вида е оценена като средна, животните ще се преместят в 

съседни, незасегнати участъци. Значимостта на въздействието е умерена. Поради 

малката засегната площ големината на въздействие е оценена като ниска. 

Чувствителността на вида е оценена като средна. Значимостта на въздействието е 

умерена.  

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 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 индивиди в съседни участъци, където няма да бъдат обезпокоявани.  

Чувствителността на вида спрямо безпокойство е ниска. Големината на 

безпокойството е оценена като ниска поради малката част от потенциалното 

местообитание на вида, която би могла да бъде засегната. Значимостта на 

въздействието е слаба.  

След края на изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на ВВЛ се очаква въздействие с по-нисък интензитет, в резултат от 

поддържане на сервитута.  

Таблица 4-16. Оценка на въздействията върху обикновената блатна костенурка  

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание  2 –ниска C-средна C2 

Безпокойство  2 - ниска В-  ниска В2 

По време на експлоатацията 

Безпокойство 
1 – много 
ниска 

В-  ниска 
В1 

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху обикновената блатна 

костенурка в резултат от реализиране на проекта.  

4.3.3.4.2 Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), шипобедрена костенурка (Testudo 

graeca), шипоопаша костенурка (Testudo hermanni) 

Оценката за въздействията върху пъстрия смок, шипобедрената и 

шипоопашатата костенурка е направена общо, поради сходство в онтогенезата, 

периодите на размножаване и хибернация и потенциалните местообитания на трите 

вида.  
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 Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata)  

В края на XIX и първото десетилетие на XX в. е често срещан в Северна 

България и източните части на Южна България.  През последните петдесет години има 

само няколко сигурни сведения за находки северно от Стара планина и в западната 

половина на Горнотракийската равнина. Сравнително запазени са популациите на 

места в Източните Родопи, Тунджанския край, Сакар и Странджа, но и там видът е 

рядък. Установен е и в нови находища в Северна България (Никополско), Шуменско [5], 

Черноморското крайбрежие между р. Батова и с. Китен, Бесапарските възвишения 

южно от Пазарджик, Асеновградско, Хасковско, Свиленградско, Средецко. Всички 

находища у нас са до 400 m н. в. 

Обитава предимно места с редки гори и храсти или със степен вид 

растителност, където предпочита валози, долове и др. Навлиза и в покрайнините на 

блата в търсене на гнезда на птици. 

Видът е дневно активен. Основната му храна през пролетта са яйца и малки 

на птици, през лятото и есента – гризачи. Снася 4–14 яйца. Хибернацията трае от 

ноември до април, в зависимост от климатичните условия. 

В стандартният формуляр на защитената зона видът е отбелязан като 

наличен. 

 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 

Шипобедрената костенурка е разпространена в цялата страна с изключение 

на северните ѝ части. Местообитанията на вида с най-голяма надморска височина са 

на 1400-1450 m н.в. 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 рядък в тази защитена зона. 

 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 

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 рядък в тази защитена зона.  

Идентификация на въздействието  

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание на видовете, при усвояване на 

територия от 33  
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Потенциални местообитания за трите вида влечуги са откритите 

местообитания, обработваемите площи, храстовите и част от горските местообитания. 

В сервитута на ВВЛ попадат 0,35% от обработваемите земи и 0,4% от тревните. При 

откритите местообитания загуба на местообитание се очаква само при фундиране на 

стълбовете (400 m2 на стълб по време на строителството, 4 m2 постоянна загуба на 

стълб). В откритите местообитания могат да се очакват не повече от 17 стълба, или 

загуба на 0,009% от тревните местообитания в зоната. В обработваеми земи могат да 

се изградят до 9 стълба с обща засегната площ равняваща се на 0,009% от 

обработваемите земи в зоната.В сервитута попада 0,17% от храстовите съобщества в 

зоната –8,61 ha и около 0,18%. широколистни гори в зоната - 73,5 ha. Местообитанията, 

през които преминава трасето са слабопригодни за разглежданите видове.  

В горски и храстови местообитания се предвижда изсичане на дърветата и 

храсти в сервитута и поддръжка на сервитута без дървесна и храстова растителност. 

Загубата на дървесна растителност ще доведе до създаване на открито 

местообитание / екотон за влечугите.  

Поради малката засегната площ големината на въздействието е оценена като 

ниска. Чувствителността на влечугите по отношение на това въздействие е оценена 

като средна. Значимостта на въздействието е умерена.  

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 

поддържане на сервитута без дървесна растителност 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 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 премахване на дървесната растителност и поставянето на стълбовете би 

могло да се стигне до пряко унищожаване на екземпляри. Като се има предвид малката 

засегната площ от потенциалното местообитание на видовете големината на 

въздействието е оценена като 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. Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата 

на популациите не се очакват.  
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Таблица 4-17. 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  2 –ниска C-средна C2 

Безпокойство 2 - ниска В-ниска В2 

Пряко 
унищожаване 
на 
екземпляри 

по време на 
размножителен 
сезон и 
зимуване 

2 –ниска D-висока 

D2 

през 
останалата 
част на 
годината 

2 –ниска C-средна 

С2 

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 проекта.  

4.3.3.5 Риби 

4.3.3.5.1 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis) 

Този бентосно пелагичен вид обитава сладководни басейни. Обитава горното 

и средно течение на притоци с бърза, чиста и богата на кислород вода, както и 

равнинни райони, където Barbus barbus не се среща. Кратко живеещ вид, който се 

среща в бистри води над пясък и чакъл. Храни се с малки безгръбначни и (рядко) 

растения. Стандартния формуляр на зоната видът е типичен за защитената зона. 

Според информация от стандартния формуляр видът е наличен в  зоната.  

4.3.3.5.2 Маришка мряна (Barbus plebejus) 

Barbus plebejus е вид лъчеперка от семейство Шаранови. Разпространен е в 

Италия, Словения, Турция, Хърватия и Швейцария. Обитава сладководни басейни, 

пясъчни дъна и реки. На дължина достигат до 70 cm, а теглото им е максимум 6 kg. 

Популацията на вида е стабилна.  

Според информация от стандартния формуляр видът е типичен за  зоната.  

4.3.3.5.3 Oбикновен 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. 
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Хвърля хайвера през пролетта върху растителен субстрат. Ларвите се крият под 

растителността и в наноси до началото на екзогенното хранене.  

Според информация от стандартния формуляр видът е типичен за  зоната.  

4.3.3.5.4 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 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 информация от стандартния формуляр видът е рядък в зоната.  

4.3.3.5.5 Sabanjewia aurata 

В миналото е установен в горните и средните течения на повечето дунавски 

притоци, както и в много от притоците на р. Марица. Среща се в р. Струма и притока и 

Рилска река, в реките Доспат и Камчия. Впоследствие видът е потвърден многократно 

за реките от дунавския басейн – Искър и притоците й, Огоста, Вит , Осъм и Янтра. 

Установен е и в реките Арчар и Лом. Постепенно изчезва от реките в Егейския басейн. 

През последните години балканският щипок е установен в реките Войнишка, Видбол, 

Арчар, Лом, Цибрица, Огоста, Искър и Вит. 

Oбитава средните и горните течения на постоянни реки с пясъчно-чакълесто 

дъно и бързо течение.  

Бентосен, реофилен вид. Размножителният период е от края на април до 

началото на юни. Плодовитостта на женските е ниска – около 300 хайверни зърна, 

които се отлагат направо върху камъните Храни се с дънни безгръбначни животни и 

хайвер.  

Според информация от стандартния формуляр видът е наличен в зоната. 

Идентификация на въздействието 

ВВЛ пресича следните реки в зоната, които предоставят потенциално 

местообитание за риби, предмет на опазване:  

 р. Елешница – пресича се 3 пъти 

 р. Геровата речка  

 7 безименни притока на р. Елешница  

Идентификация на въздействието 
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Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на 

територия от 33 

Строителни дейности в реките, както и в непосредствена близост няма да 

бъдат извършвани. Повечето от пресичанията са в горски райони. Премахването на 

крайбрежната растителност ще промени характера на местообитанието в този участък 

от реката, като растителността ще бъде разчистена в 60 m коридор, обхващащ 0,2 % 

от крайбрежната растителност в зоната. Това ще доведе до промяна на условията в 

реката в съответните райони. Големината на въздействието е оценена като ниска. 

Чувствителността на видовете е оценена като средна, животните ще се преместят в 

съседни, незасегнати участъци. Значимостта на въздействието е умерена. Поради 

малката засегната площ големината на въздействие е оценена като ниска. 

Чувствителността на видовете е оценена като средна. Значимостта на въздействието е 

умерена.  

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 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 индивиди в съседни участъци, където няма да бъдат обезпокоявани.  

Чувствителността на рибите спрямо безпокойство е ниска. Големината на 

безпокойството е оценена като ниска поради малката част от потенциалното 

местообитание на видовете, която би могла да бъде засегната. Значимостта на 

въздействието е слаба.  

След края на  изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на ВВЛ се очаква въздействие с по-нисък интензитет, в резултат от 

поддържане на сервитута.  

Таблица 4-18. Оценка на въздействията върху земноводните  

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание  2 –ниска C-средна C2 

Безпокойство  2 - ниска В- ниска В2 

По време на експлоатацията 

Безпокойство 
1 – много 
ниска 

В- ниска 
В1 

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху рибите в резултат от 

реализиране на проекта.  
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4.3.3.6 Безгръбначни  

4.3.3.6.1 Ценагрион (Coenagrion ornatum) 

Ценагрионът е вид водно конче и е тясно свързан с наличието на стоящи 

водоеми, където се развиват ларвите и над които ловува имагото.  

По данни от стандартния формуляр видът е рядък в зоната.  

Идентификация на въздействието 

Не се очаква въздействие върху стоящи водоеми в зоната. Не се очаква 

въздействие върху местообитанията и популациите на вида.  

4.3.3.6.2 Euplagia 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 

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 типичен за зоната.  

Идентификация на въздействието  

Не се очаква реализирането на проекта да засегне потенциални 

местообитания на Euplagia quadripunctaria. В резултат на това не се очаква 

въздействие върху местообитанията и популациите на вида.  

4.3.3.6.3 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), бръмбар рогач (Lucanus cervus), 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 намерен 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 от дъб 

(Quercus), по-рядко от 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.  
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Ограничителният фактор за неговото обилие е изчезването на старите 

широколистни гори. Според Стандартния формуляр видът е рядък в защитената зона.  

 Бръмбар рогач (Lucanus cervus)  

Разпространен в Европа, Кавказ, Мала Азия, Сирия. В България находищата, 

на вида 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 периферията 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.  

 Буков сечко (Morimus funereus) 

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 се срещна и 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 

видът е рядък в защитената зона.  

 Алпийска розалия (Rosalia alpina), Натура 2000 код 1087 

Среща се на надморска височина от 0 до 1200 m. 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 видът е рядък в защитената зона. 

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

опазване при усвояване на територия от 33 

Около 73,5 ha широколистни гори попадат в сервитута на ВВЛ (0,18% от 

широколистните гори в зоната). В горски местообитания се предвижда изсичане на 

дърветата в сервитута и поддръжка на сервитута без дървесна растителност. Като се 

има предвид малката засегната площ големината на въздействието е оценена като 
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ниска. Чувствителността видовете се оценява като средна. Значимостта на 

въздействието е умерена. Не се очаква значителна степен на отрицателно 

въздействие върху твърдокрилите от загуба на местообитание по време на 

строителството и експлоатацията на ВВЛ.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популациите и местообитанията на бръмбарите, предмет на опазване в зоната в 

резултат на реализирането на проекта  (Таблица 4-19).  

Таблица 4-19. Оценка на въздействията върху твърдокрили, предмет на опазване на 
33 BG0000151 Айтоска планина  

Вид на 
въздействието 

Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на 
местообитание 

2 - ниска С-средна С2 

4.3.3.6.4 Vertigo angustior и Vertigo moulinsiana 

 Vertigo angustior

Дребен охлюв с малка ляво завита елипсовидна червеникавокафява черупка 

с височина 1,6-1,8 mm и ширина 0,8-1 mm. Обитава много влажни гористи местности. 

Среща се в шума, под камъни, в основата на стъблата на ниски тревисти растения и по 

мъхове. Жизненият цикъл от яйце до снасяне на яйце трае 60-70 дни. Животът на 

охлюва продължава до две години. Снася 20-70 яйца, обикновено по едно на ден, по 

влажни треви и листа. Яйчната фаза трае 11-16 дни. Полова зрялост достига 40-55 дни 

след излюпването при достатъчна влажност. Охлювите умират около 10 дни след 

снасянето на последното яйце. Видът е разпространен в по-голямата част на Европа 

без най-северните и най-южнте части. В България е установен в Пловдивско, 

Варненско и Бургаско. 

Според данните в стандартния формуляр видът е рядък в зоната. 

 Vertigo moulinsiana

Дребен охлюв с малка дясно завита яйцевидна силно издута прозрачна жълта 

до червеникавокафява черупка с височина 2,4-2,8 mm и ширина 1,4-1,7 mm. Обитава 

гъсти гори с висока влажност, брегове на блата, езера и реки. Среща се в шумата. 

Храни се с гъби по блатните растения. Снася около 20 яйца, по едно на 2-3 дни, по 

мъхове и сред гъста тревиста растителност близо до водата. Яйчната фаза трае 10-22 

дни. Полова зрялост достига три месеца след излюпването. Животът на охлюва 

продължава обикновено по-малко от две години, рядко достига повече от три години. 

Разпространен е в почти цяла Европа без най-северните части. В България е 

установен в Пловдивско и по северното черноморско крайбрежие.  
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Според данните в Стандартния формуляр видът е рядък в зоната. 

Идентификация на въздействието 

Стълбовете няма да бъдат изграждани в реките или в непосредствена 

близост. Не се очаква отрицателно въздействие върху вида в резултат на 

реализирането на проекта.  

4.4 Кумулативно въздействие 

Проектите, планирани за изграждане на територията на ЗЗ Камчийска и 

Еменска планина са дадени в Точка 4.1. За повечето проекти компетентният орган 

(МОСВ, РИОСВ) е заключил че нямат потенциал да окажат значително отрицателно 

въздействие върху предмета и целите на зоната, поради което не е изискана 

процедура по ОВОС/ОСВ. Тъй като тези проекти няма да окажат въздействие върху 

зоната, те не са разглеждани по-нататък при оценката на кумулативното въздействие.  

Очакваното кумулативно въздействие е разгледано за проектите, които са на 

етап уведомяване, поради което няма становище на компетентния орган (КО), както и 

за проекти, за които КО е заключил, че се очаква въздействие върху предмета и целите 

на зоната. Това са следните проекти:  

 (1) Осигуряване на пътен достъп до имоти № 000050 и 000200 през имот №

050014 по КВС на землище село Добромир, общ. Руен с възложител Община

Руен засяга 0,09 ha пасища/мери (текуща на етап преценяване); Намира се

на значително разстояние от ВВЛ.

 (2) Изграждане на части от обект “Удвояване и електрификация на

железопътна линия Карнобат – Синдел” – засяга 0,0009% от местообитание

91М0 в зоната; Намира се на значително разстояние от ВВЛ.

 (3) Разширение на площ „Солник“ за изземане на наносни отложения – пясък

и баластра от коритото на р. Двойница, с два нови участъка: „Солник-изток“ и

„Солник-запад” – площ 2,16 ha, има потенциал да засегне 91М0, 6210, 6220

(текуща на етап преценяване); Намира се на значително разстояние от ВВЛ.

 (4) Разработване на кариера “Старо Оряхово 3” за добив на пясък в

землището на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна – oбща

площ 18,4 ha, има потенциал да засегне 0,02% от местообитание 91S0 и

0,03% от местообитание 91G0 в зоната. Намира се на значително разстояние

от ВВЛ.

Всички ИП са разположени на значително разстояние от ВВЛ, поради което

не се очаква кумулативно безпокойство. Имайки предвид площите на проектите, както 

и площта в зоната, засегната от ВВЛ, не се очаква значително въздействие върху 

местообитания на видове, предмет на опазване.  

Потенциално кумулативно въздействие може да се очаква в резултат на 

загуба на местообитание.  
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От проектите в т. 4.1. се очаква загуба на следните природни местообитания: 

 Проект (2) – 0,0009% от местообитание 91М0;

 Проект (3) – засяга местообитания 91М0, 6210, 6220; Предвид малката площ

на проекта не се очаква значително въздействие върху тези местообитания;

 Проект (4) – засяга 0,02% от местообитание 91S0 и 0,03% от местообитание

91G0 в зоната;

Не се очаква кумулативно въздействие върху природни местообитания 91S0

и 6220, тъй като тези 2 типа не се засягат от ВВЛ. 

Местообитание 91G0, 91M0 и 6210 се засягат в незначителна степен както от 

ВВЛ, така и от останалите проекти. Кумулативното въздействие също няма да бъде 

значително.  

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

кумулативно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, в резултат на 

изграждането на ВВЛ и реализирането на проектите, описани в Точка 4.1.  

4.5 Въздействие върху целостта на зоната 

Оценката на потенциалните въздействия върху видовете, обект на опазване в 

ЗЗ BG0000133 Камчийска и Еменска планина 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 ВВЛ. 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.  

4.6 Смекчаващи мерки и оценка на ефективността им 

Оценката на потенциалните въздействия показа, че не се очаква значителна 

степен на отрицателно въздействие върху природните местообитания, популациите и 

местообитанията на видовете, предмет на опазване 33 Камчийска и Еменска планина. 

Очакват се въздействия със слаба и умерена значимост. Въпреки това, за намаляване 

значимостта на някой от въздействията са предложени смекчаващи мерки.  

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

синантропни и инвазивни растителни видове при извършване на рекултивация в 

сервитута в зоната.  
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Очакван ефект: Да се редуцира вероятността за разпространението на 

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

трансформацията на природни местообитания.  

2. При определяне на местата за поставяне на стълбовете в открити

местообитания преди началото на изкопните дейности в участъците от репер В 19 до 

В19+150 m на юг; от репер В 19 до В19+250 m на север; от репер В 19+900m до 

В19+1200 m на север; от репер В 17 до В17+800 m на юг  да се направи оглед за дупки 

на бозайници, предмет на опазване. В случай на наличието на такива, изкопни 

дейности да не се извършват по време на зимуването и размножителния сезон 

(ноември-юли).  

Очакван ефект: Да се редуцира вероятността за загуба / нараняване на 

индивиди. 

3. Дейностите по разчистване на сервитута в горски и храстови

местообитания и изграждането на ВВЛ в участъците на пресичане на зоната да се 
извършват в периода август - януари.   

Очакван ефект: 

• Избягване на безпокойство на видове, обект на опазване по време на

строителните дейности. 

Мярката ще редуцира въздействието върху бозайниците, предмет на 

опазване. 

5. По време на експлоатацията на ВВЛ разчистване на сервитута да се 

извършва извън периода на активно размножаване на бозайниците в зоната (април-

юни). 

Очакван ефект: Да се избегне безпокойство по време на размножителния 

период на бозайниците, предмет на опазване в зоната.  

4.7 Остатъчен ефект 

В Таблица 4-20 е представена значимостта на всички въздействия с умерена 

значимост преди и след прилагане на предложените смекчаващи мерки.  

Таблица 4-20 Остатъчно въздействие 
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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 

Строителство 

Природни 
местообитания, 
предмет на 
опазване 

Загуба на местообитание 9180, 
91G0 и 91М0 

C3 - C3 

Трансформация на природни 
местообитания, предмет на 
опазване 

С2 1 С1 

Canis lupus Безпокойство по време на 
размножителен сезон  

D2 3 D1 

Mustela 
eversmannii 

Безпокойство по време на 
размножителен сезон 

D2 2,3 - 

Spermophilus 
citellus  

Безпокойство по време на 
размножителен сезон и 
зимуване 

D2 2,3 - 

Пряко унищожаване на 
екземпляри по време на 
размножителен сезон и 
зимуване 

D1 2 - 

Vormela 
peregusna 

Загуба на храстово 
местообитание  

С2 - С2 

Безпокойство 
по време на размножителен 
сезон  

D2 2, 3 - 

Пряко унищожаване на 
екземпляри 
по време на размножителен 
сезон  

D2 2, - 

Lutra lutra Загуба на местообитание 
С2 - С2 

Безпокойство по време на 
размножителен сезон 

D2 3 D1 

Barbastella 

barbastellus, 

Myotis bechsteini 

Безпокойство по време на 
размножителен период и 
зимуване 

D2 - 
D2 

Загуба на индивиди по време на 
зимуване 

D2 - 
D2 

Земноводни Загуба на местообитание 
C2 - С2 

Emys orbicularis Загуба на местообитание С2 - С2 

Elaphe 
quatuorlineata, 
Testudo graeca, 
Теstudo 
hermanni 

Загуба на местообитание С2 - С2 

Пряко 
унищожаване 
на 
екземпляри 

по време на 
размножителен 
сезон и 
зимуване 

D2 - D2 

през останалата C2 - С2 



111 

Рецептор Въздействие Значимост 
на 
въздействи
ето без 
прилагане 
на 
смекчаващ
и мерки 

Смекчаващ
и мерки 

Значимост 
на 
въздействи
ето след 
прилагане 
на 
смекчаващи 
мерки 

част на 
годината 

Риби Загуба на местообитание C2 - С2 

Твърдокрили Загуба на местообитание C2 - С2 

Експлоатация 

Canis lupus Безпокойство по време на 
размножителен сезон 

D1 
3 

- 

Mustela 
eversmannii, 

Безпокойство по време на 
размножителен сезон 

D1 
3 

- 

Vormela 
peregusna 

Безпокойство по време на 
размножителен сезон 

D1 
3 

- 

Lutra lutra Безпокойство по време на 
размножителен сезон 

D1 
3 

- 

4.8 Компенсаторни мерки 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете 

и местообитанията, обект на опазване в ЗЗ BG0000133 Камчийска и Еменска планина. 

Поради това не е необходимо прилагане на компенсаторни мерки.  

4.9 Алтернативи 

В зоната са разработени 2 варианта за трасе – Вариант 2 и Подвариант 1.1 

(Графично Приложение 10).  

Подвариант 1.1. е с около 30% по-малка дължина на пресичане на зоната, 

сравнено с предпочетеното трасе – Вариант 2. Съответно този вариант засяга по-

малка площ от природни местообитания, предмет на опазване и местообитания на 

видове, предмет на опазване в зоната.  

Вариант 2 е предпочетения вариант за изпълнение на проекта от инженерна 

гледна точка. Този вариант е предпочетен и от гледна точна на биоразнообразието. 

Съгласно становището на МОСВ трасето е сравнително  отдалечено от 3-те активни 

територии на египетския лешояд в района, преминава през район с по-малко скали и 

щади .местообитанията на ловния сокол, дроплата и др. Този вариант на трасе остава 

встрани от най-интензивните пътища на миграция на хищните птици. Друго 

преимущество на трасето е, че заобикаля язовир "Цонево", където рискът от сблъсък 

на птици с електропровода  е значително по-голям, особено през зимата. Становището 

на МОСВ е, че този вариант е сравнително щадящ по отношение на 

биоразнообразието в този район. 
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В сервитута на първоначалния Вариант 2 попадаха около 3 ha oт 

местообитание 91Z0 (около 1,5% от площта на местообитанието в зоната). С цел 

намаляване на въздействието беше предложено изместване на трасето, избягващо 

засегнатото местообитание (Фигура 4-1). Избраното трасе не засяга този тип 

местообитание в зоната.  

Фигура 4-1. Заобикаляне на местообитание 91Z0 

Оценката на въздействието на реализирането на избраната антернатива (с 

предложеното заобикаляне на местообитание 91Z0) показа, че не се очаква 

значителна степен на отрицателно въздействие на реализирането на проекта върху 

предмета и целите на опазване в 33 Камчийска и Еменска планина. От гледна точка на 

33 Камчийска и Еменска планина и двете предложени алтернативи са допустими, без 

очаквана значителна степен на отрицателно въздействие.  

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 природните местообитания, 

популациите и местообитанията на видовете, обект на опазване в ЗЗ BG0000133 

Камчийска и Еменска планина показва, че не се очаква значителна степен на 

отрицателно въздействие тях, както по време на строителството, така и по време на 

експлоатацията на ВВЛ. Очакват се въздействия със слаба и умерена значимост. С 

цел максимално запазване на естественото състояние на популациите на видовете, 
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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 ВВЛ няма да:  

 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху типове

природни местообитания - предмет на опазване на защитената зона;

 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху

местообитания и популации на видовете - предмет на опазване на

защитената зона;

 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху

природозащитните цели и целостта на защитената зона;
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5. ЗЗ BG0000141 РЕКА КАМЧИЯ

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 160 m от трасето на високоволтната линия (ВВЛ) преминават през 

територията на ЗЗ BG0000141 Река Камчия (Графично Приложение 4).  

В участъка на пресичане границите на зоната съвпадат с дигите на реката, 

поради което не се предвижда изграждането на стълбове в ЗЗ BG0000141 Река 

Камчия. Основните етапи при изграждането на ВВЛ в зоната са:  

• Подготовка на строителната площадка, вкл. премахване на дървесната и
храстова растителност; 

• Изтегляне и регулиране на проводниците и м.з. въжета.

За целите на строителството на ВЛ ще се използват съществуващите местни, 

полски и горски пътища. В участъците между два съседни стълба няма да се правят 

изкопи, но там където има висока растителност ще се направи просека. Размерите на 

просеката зависят от релефа на терена и разстоянията между стълбовете. Ширината 

на просеката между 2 стълба ще бъде тясна в близост до стълбовете и ще се 

разширява, като е най-широка в средата (т.е. ще бъде с лещовидна форма). В най-

широката си част просеката ще бъде с ширина 60 m. Следвайки принципа на 

предпазливостта в настоящия доклад е оценена максималната възможна просека – 60 

m.  

Около 0,6% от площта на зоната попадат в 60 m сервитут на ВВЛ. Типовете 

земно покритие в зоната, както и площта на всеки от типовете земно покритие 

попадащи в сервитута на ВВЛ са дадени в Таблица 6 1. Класовете земно покритие в 

зоната, попадащи в сервитута представляват между 0,01 и 5,6% от общата площ на 

територията на съответния клас в зоната.  

Всеки от изброените в таблицата типове земно покритие представлява 

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

Потенциалните въздействия върху природните местообитания, популациите и 

местообитанията на видовете, предмет на опазване са разгледани в Точка 5.3.2. 
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Таблица 5-1. Земно покритие в зоната 

Класове Земно покритие Площ в 
зоната 
(% 

Площ в 
зоната 
(ha) 

Площ в 
границите 
на 
сервитута 
(ha) 

% от 
площта в 
зоната, 
попадаща в 
границите 
на 
сервитута 

N21 

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

1 1.59  - - 

N16 Широколистни листопадни гори 1 1.59 - - 

N08 
Сезонно заливаеми дървесно-
храстови съобщества 

75 119.13 0,08 0,06 

N23 

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

3 4.77  - - 

N15 Друга орна земя 19 30.18  0,6 0,01 
N06 Вътрешни водни обекти 1 1.59  0,09 5,6 

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

въздействие върху зоните на Натура 2000 в комбинация с предложената 

ВВЛ 

Според информацията, достъпна в публичния регистър с данни за 

извършване на процедурите по ОВОС (http://registers.moew.government.bg/ovos/), на 

територията на ЗЗ BG0000141 Река Камчия не са предвидени за реализация други 

проекти.  

5.2 Описание на зоната, местообитанията, видовете, предмет на 

опазване на национално и международно ниво  

5.2.1 Общо описание 

Площта на ЗЗ BG0000141 Река Камчия е 158,8 ha. Зоната е разположена по 

протежение на река Камчия, като включва и прилежащи алувиални територии, 

избягвайки горските площи в съседство.  

Зоната е важен био-коридор и връзка с фауната в Източна Стара планина. 

Силно засегната е от съседните интензивни селскостопански дейности. Брегът на 

реката е зает от храст и дървесна растителност. Голяма площ по поречието на р. 

Камчия е заета от слънчогледови полета. Реката се характеризира с тинесто речно 

легло, високи и мътни води. Голяма част от коритото на реката е било коригирано. 
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Крайбрежната ивица дървета се състои от ясен, бряст, дъб, бук. Характерни по 

протежение на реката са P. сommunis, T. latifolia, T. аngustifolia и S. amosum.  

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 5-2. 

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

численост в зоната и оценка на популациите им са дадени в  

Таблица 5-3, Таблица 5-4 и Таблица 6-5. 

Таблица 5-2. Природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/EEC 
предмет на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната) 1 

КОД ИМЕ % Покр. Предст. Отн. 
площ 

Прир. 
ст. 

Цялост. 
оц. 

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus 
robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior 
или Fraxinus angustifolia 

покрай големи реки (Ulmenion minoris)

15.884 A C C B 

Таблица 5-3. 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. 

1308 Barbastella barbastellus 1-5 D 

Широкоух прилеп 

1352 Canis lupus P D 

Европейски вълк 

1355 Lutra lutra 1-2i C С C C 

Видра 

1323 Myotis bechsteini 1-5i D 

Дългоух нощник 

1307 Myotis blythii R D 

1
 Съкращенията са дадени в Точка 2 

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. 

Остроух нощник 

1321 Myotis emarginatus P D 

Трицветен нощник 

1324 Myotis myotis R D 

Голям нощник 

1303 Rhinolophus hipposideros P D 

Maлък подковонос 

1335 Spermophilus citellus V D 

Лалугер 

2635 Vormela peregusna P C B C B 

Пъстър пор 

Таблица 5-4. Видове, земноводни и влечуги, включени в Приложение II на Директива 

92/43/EEC, предмет на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната) 3 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Оценка 

ИМЕ (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1188 Bombina bombina P C A B B 

Червенокоремна бумка 

1193 Bombina variegata P C C C B 

Жълтокоремна бумка 

1279 Elaphe sauromates P C C C C 

Ивичест смок 

1220 Emys orbicularis P C A C A 

Обикновена блатна 
костенурка 

1219 Testudo graeca P C C C C 

Шипобедрена костенурка 

1217 Testudo hermanni P C C C C 

Шипоопашата костенурка 

1171 Triturus karelinii P C A C B 

Голям гребенест тритон 

Таблица 5-5. Видове, риби, 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. 

1138 Barbus meridionalis C C A A A 
Черна (балканска) мряна 

1137 Barbus plebejus C C A C A 

2533 Cobitis elongata C C A C A 

Голям щипок 
1134 Rhodeus sericeus amarus C C A C B 

Европейска горчивка 

3
 Съкращенията са дадени в Точка 2 
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5.2.2 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 сервитута не се среща единственото местообитание, 

предмет на опазване в зоната – 91F0.  

5.2.3 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 сервитута се срещат следните видове, предмет на опазване:  

Бозайници: Barbastella barbastellus, Lutra lutra, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, 

Myotis emarginatus, Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Spermophilus citellus и 

Vormela peregusna,  

Земноводни и влечуги: Bombina bombina, Elaphe sauromates, Emys orbicularis, 

Testudo graeca, Testudo hermanni и Triturus karelinii. 

Риби: Rhodeus amarus 

Следвайки принципа на предпазливостта, възприет при създаването, 

управлението и оценката на потенциалните въздействия върху мрежата Натура 2000, 

наличието на останалите 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 

По време на строителството и експлоатацията на ВВЛ в зоната и в 

непосредствена близост са възможни следните въздействия върху природните 

местообитания, популациите и местообитанията на  видовете предмет на 

опазване:  

По време на строителство: 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на природно местообитание/

местообитание на вид, предмет на опазване;

 Трансформация на местообитания поради навлизане на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове;

 Фрагментиране на местообитания на видове;
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 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 натоварване;

 Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на

популациите на видовете, предмет на опазване, поради:

o пряко унищожаване на екземпляри;

o непряко унищожаване на екземпляри

o изменение в характеристиките на местообитанията им.

По време на експлоатация: 

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство на животински

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

антропогенно натоварване;

5.3.2 Оценка на въздействието върху местообитанията, обект на опазване в 

ЗЗ BG0000141 Река Камчия 

Предмет на опазване в зоната е един тип природно местообитание - 91F0 

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

angustifolia. Трасето на ВВЛ пресича зоната в участък, зает от обработваема земя, пояс 

дървета и храсти покрай реката и р. Камчия. 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 сервитута това 

местообитание не се среща.  

Не се очаква въздействие върху местообитание 91F0 в зоната, в резултат на 

реализирането на проекта.  

5.3.3 Оценка на въздействието върху видовете, обект на опазване в ЗЗ 

BG0000141 Река Камчия  

5.3.3.1 Бозайници (без прилепи) 

5.3.3.1.1 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, 
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хибридизацията с кучета. Според информация в Стандартния формуляр видът е 

наличен в зоната.  

Идентификация на въздействията 

Трасето на ВВЛ пресича зоната в участък, зает от обработваема земя, р. 

Камчия и пояс дървета и храсти покрай реката. Този район не представлява 

потенциално местообитание за вида. Поради това  не се очаква въздействие върху 

вида в резултат на реализацията на проекта в зоната.  

5.3.3.1.2 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. 

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. Според информация в 

Стандартния формуляр видът е много рядък в зоната.  

Идентификация на въздействието 

Потенциални местообитания за лалугера са обработваемите площи, 

разположени в сервитута. В зоната не се предвижда изграждане на стълбове. В 

обработваемата земя не се предвижда подготовка на строителната площадка. По 

време на експлоатацията се очаква периодично премахване на дървесната и храстова 

растителност в сервитута, вкл. на дървета, разположени в близост до местообитанията 

на лалугера. Единственото потенциално въздействие върху вида е безпокойството. 

Различно по продължителност и интензивност безпокойство вкл. и прогонване от 

местообитанията, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване  

По време на реализиране на дейностите в зоната и непосредствена близост 

потенциално безпокойство ще има в резултат от присъствие и работата на 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 много ниска поради много малката част 

от потенциалното местообитание на вида, която би могла да бъде засегната, както и 

поради липсата на строителни дейности в зоната.  

Значимостта на въздействието е оценена като умерена през размножителния 

период и хибернацията и като слаба през останалата част от годината.  
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Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

местообитанията и популациите на лалугера (Spermophilus citellus) в зоната в резултат 

на реализирането на проекта.  

Таблица 5-6. Оценка на въздействията върху лалугера 

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

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 

По време на строителство експлоатация 

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 

5.3.3.1.3 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. Броят на екземплярите на вида в България се оценява на около 

2000. 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.  

Идентификация на въздействието 

Потенциални местообитания за вида са обработваемите площи, разположени 

в сервитута. В зоната не се предвижда изграждане на стълбове. В обработваемата 

земя не се предвижда подготовка на строителната площадка. По време на 

експлоатацията се очаква периодично премахване на дървесната и храстова 

растителност в сервитута, вкл. на дървета, разположени в близост до местообитанията 

на пъстрия пор. Единственото потенциално въздействие върху вида е безпокойството. 
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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 дейностите в зоната и непосредствена близост 

потенциално безпокойство ще има в резултат от присъствие и работата на 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 с ниска чувствителност през останалата част от годината. Големината на 

безпокойството е оценена като много ниска поради много малката част от 

потенциалното местообитание на вида, която би могла да бъде засегната, както и 

поради липсата на строителни дейности в зоната.  

Значимостта на въздействието е оценена като умерена през размножителния 

период и като слаба през останалата част от годината.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

местообитанията и популациите на пъстрия пор в зоната в резултат на реализирането 

на проекта.  

Таблица 5-7. Оценка на въздействията върху пъстрия пор 

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Безпокойство 

по време на 
размножителен 
сезон 

1 - много 
ниска 

D-висока 
D1 

през 
останалата 
част на 
годината 

1 - много 
ниска 

В-ниска 

В2 

По време на строителство експлоатация 

Безпокойство 

по време на 
размножителен 
сезон  

1 – много 
ниска 

D-висока 
D1 

през 
останалата 
част на 
годината 

1 – много 
ниска 

В-ниска 

В1 

5.3.3.1.4 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 
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на местообитанията, намаляване на хранителната база, замърсяване на водните тела 

или директно убиване. Според Стандартния формуляр 1-2 екземпляра обитават тази 

зона.  

Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на 

територия от 33  

Мястото на пресичане на река Камчия е заобиколен от обработваеми площи и 

не представлява оптимално местообитание за вида. Въпреки това наличието на вида в 

района не може да се изключи. В зоната не се предвижда изграждане на стълбове, 

единственото въздействие ще бъде от прочистване на дървесната растителност по 

брега на реката. При разчистването на растителността ще бъдат унищожени едва 

0,06% от сезонно заливаемите дървесно-храстови съобщества в зоната. Премахването 

на крайбрежната растителност обаче ще направи този участък от реката непригоден за 

местообитание на видрата, като растителността ще бъде разчистена в 60 m коридор, 

обхващащ 5,6 % от водните обекти в зоната. Имайки предвид факта, че 

местообитанието не е оптимално за вида, големината на въздействието е оценена като 

средна. Чувствителността на видрата е оценена като висока по време на 

размножителния сезон и като ниска през останалата част от годината. Значимостта на 

въздействието е умерена по време на размножителния сезон и слаба през останалата 

част от годината.  

Различно по продължителност и интензивност безпокойство вкл. и прогонване от 

местообитанията, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване  

По време на реализиране на дейностите в зоната и непосредствена близост 

потенциално безпокойство ще има в резултат от присъствие и работата на 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 с ниска чувствителност през останалата част от годината. Големината на 

безпокойството е оценена като средна въпреки относително голямата част от 

потенциално местообитание за видрата, което ще бъде засегнато (5,6% от водните 

обекти), тъй като ще бъде краткотрайно – необходимо е единствено разчистването на 

тясна ивица крайречни дървета и храсти.   

Значимостта на въздействието е оценена като умерена през размножителния 

период и хибернацията и като слаба през останалата част от годината.  

По време на експлоатацията, поради разчистването на дървета и храсти в 

сервитута също се очаква безпокойство със слаба до умерена значимост (Таблица 5-8) 
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Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

местообитанията и популациите на видрата в зоната в резултат на реализирането на 

проекта.  

Таблица 5-8. Оценка на въздействията върху видрата 

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на 
местообитание 

по време на 
размножителен 

3 - средна D-висока 
D3 

през 
останалата 
част на 
годината 

3 - средна В-ниска 

В3 

Безпокойство 

по време на 
размножителен 
сезон  

3 - средна D-висока 
D3 

през 
останалата 
част на 
годината 

3 - средна В-ниска 

В3 

По време на строителство експлоатация 

Безпокойство 

по време на 
размножителен 
сезон и 
зимуване 

2 –ниска D-висока 

D2 

през 
останалата 
част на 
годината 

2 –ниска В-ниска 

В2 

5.3.3.2 Прилепи 

Предмет на опазване в зоната са широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), 

дългоух нощник (Myotis bechsteini), остроух нощник (Myotis blythii), трицветен нощник 

(Myotis emarginatus), голям нощник (Myotis myotis), малък подковонос (Rhinolophus 

hipposideros). 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.  

5.3.3.2.1 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 

гори (местообитания 9130, 9150, 91S0, 91W0) особено в карстови и скалисти райони от 

600 до 1600 m надморска височина.  
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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. 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.  

Според Стандартния формуляр 1-5 индивида обитават зоната. 

 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.  

Според Стандартния формуляр 1-5 индивида обитават зоната. 

Идентификация на въздействията 

Реализирането на проекта няма да засегне потенциални местообитания, 

предоставящи убежища двата вида. Възможно е обаче, прилепите да ползват 

засегнатите местообитания за хранене. 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 мястото на пресичане на р. Камчия. 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 ВВЛ, при поддръжката на сервитута (Таблица 5-9).  

Не се очаква бариерен ефект от реализацията на електропровода върху 

прилепите поради  високата подвижност и маневреност на видовете.  
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Съвършенната ехолокация им позволява да летят в тесни, подземни 

пространства, сред клоните на дърветата и пр., поради което не се очаква 

изграждането и функционирането на електропровода да представлява бариера за тях. 

Таблица 5-9. Оценка на въздействията върху „горски прилепи“, предмет на опазване на 
33 BG0000141 Река Камчия  

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 

5.3.3.2.2 Остроух нощник (Myotis blythii), трицветен нощник (Myotis emarginatus), голям 

нощник (Myotis myotis), мaлък подковонос (Rhinolophus hipposideros)  

 Остроух нощник (Myotis blythii)

Предпочитаните местообитания на вида са скалисти и карстови райони до 

1400 m надморска височина. Използват подземни, естествени или изкуствени укрития. 

Ловува в радиус от 12-15 km от убежището си, в пасища и ливади по края на гори, 

както и покрай реки със стръмни брегове. Избягва обширни открити пространства. 

Според стандартният формуляр видът е рядък в 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, 

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 рядък в 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 
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дупки в скалите. Местата за хибернация са изключително под земята – пещери, мини и 

тунели. Ловува 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 наличен в защитената зона.  

Идентификация на въздействията 

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). Възможно е обаче, прилепите да ползват засегнатите 

местообитания за хранене. 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 

мястото на пресичане на р. Камчия. 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 ВВЛ, при поддръжката на сервитута (Таблица 5-9). Не се 

очаква бариерен ефект от реализацията на електропровода върху прилепите поради 

високата подвижност и маневреност на видовете.  

Съвършенната ехолокация им позволява да летят в тесни, подземни 

пространства, сред клоните на дърветата и пр., поради което не се очаква 

изграждането и функционирането на електропровода да представлява бариера за тях. 

Таблица 5-10. Оценка на въздействията върху „горски прилепи“, предмет на опазване 
на 33 BG0000141 Река Камчия  

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 

прилепите, обект на опазване в зоната в резултат на реализиране на проекта.  
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5.3.3.3 Земноводни 

Предмет на опазване в зоната са червенокоремна бумка (Bombina bombina), 

жълтокоремна бумка (Bombina variegata) и голям гребенест тритон (Triturus karelinii).  

Оценката на въздействие върху двата вида 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. 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 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.  

 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) 

Видът е широко разпространен и се среща от най-ниските части на страната 

до около 2000 m надморска височина. Подходящи местообитания са потоците, реките, 

каналите, езерата, блатата, временните изкопи, наводнени части на черни пътища, и т. 

н. Среща се също в замърсени и обрасли с растителност водоеми. Може да бъде 

забелязана близо до бързи течения. 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.  

Според Стандартния формуляр видът е наличен в зоната. 

 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) 
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Големият гребенест тритон живее в планински гори (широколистни и 

иглолистни) и техните околности. 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 популацията на вида е съобщена като „налична”. 

Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на територия от 

33 

Мястото на пресичане на река Камчия представлява потенциално 

местообитание за земноводните в зоната. В зоната не се предвижда изграждане на 

стълбове, единственото въздействие ще бъде от прочистване на дървесната 

растителност по брега на реката. При разчистването на растителността ще бъдат 

унищожени едва 0,06% от сезонно заливаемите дървесно-храстови съобщества в 

зоната. Премахването на крайбрежната растителност обаче ще промени характера на 

местообитанието в този участък от реката, като растителността ще бъде разчистена в 

60 m коридор, обхващащ 5,6 % от водните обекти в зоната. Големината на 

въздействието е оценена като висока. Чувствителността на земноводните е оценена 

като ниска, тъй като са високо подвижни и ще се преместят в съседни, незасегнати 

участъци. Значимостта на въздействието е умерена.  

Различно по продължителност и интензивност безпокойство вкл. и прогонване 

от местообитанията, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване  

Премахването на крайбрежната растителност е свързано с определени нива 

на безпокойство, предизвикани от произведения шум и вибрация. Големината на това 

въздействие се оценява като средна, тъй като безпокойството, причинено от 

строителните дейности е временно, краткосрочно. Чувствителността на земноводните 

към безпокойство е ниска. Значимостта на това въздействие е слаба.  
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Безпокойство, но с нисък интензитет, се очаква и при поддръжката на 

сервитута.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

земноводните, обект на опазване в зоната в резултат на реализиране на проекта.  

Таблица 5-11. Оценка на въздействията върху земноводните 

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание 4-висока В-ниска В4 

Безпокойство 3-средна В- ниска В3 

По време на строителство експлоатация 

Безпокойство 2 –ниска В- ниска В2 

5.3.3.4 Влечуги 

Предмет на опазване в зоната са обикновена блатна костенурка (Emys 

orbicularis), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), шипоопашата костенурка 

(Testudo hermanni).  

5.3.3.4.1 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 наличен в зоната. 

Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на територия от 

33 

Мястото на пресичане на река Камчия представлява потенциално 

местообитание за земноводните в зоната. В зоната не се предвижда изграждане на 

стълбове, единственото въздействие ще бъде от прочистване на дървесната 

растителност по брега на реката. При разчистването на растителността ще бъдат 

унищожени едва 0,06% от сезонно заливаемите дървесно-храстови съобщества в 

зоната. Премахването на крайбрежната растителност обаче ще промени характера на 

местообитанието в този участък от реката, като растителността ще бъде разчистена в 

60 m коридор, обхващащ 5,6 % от водните обекти в зоната. Големината на 

въздействието е оценена като висока. Чувствителността на вида е оценена като 
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средна, животните ще се преместят в съседни, незасегнати участъци. Значимостта на 

въздействието е умерена.  

Различно по продължителност и интензивност безпокойство вкл. и прогонване 

от местообитанията, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване  

Премахването на крайбрежната растителност е свързано с определени нива 

на безпокойство, предизвикани от произведения шум и вибрация. Големината на това 

въздействие се оценява като средна, тъй като безпокойството, причинено от 

строителните дейности е временно, краткосрочно. Чувствителността на вида към 

безпокойство е ниска. Значимостта на това въздействие е слаба.  

Безпокойство, но с нисък интензитет, се очаква и при поддръжката на 

сервитута.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

земноводните, обект на опазване в зоната в резултат на реализиране на проекта.  

Таблица 5-12. Оценка на въздействията върху обикновената блатна костенурка 

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание 4-висока С-средна С4 

Безпокойство 3-средна В-ниска В3 

По време на строителство експлоатация 

Безпокойство 2 –ниска В-ниска В2 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популацията и местообитанията на Emys orbicularis в зоната в резултат на реализиране 

на проекта.  

5.3.3.4.2 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), шипоопаша костенурка (Testudo 

hermanni) 

Оценката за въздействията върху шипобедрената и шипоопашатата 

костенурка ще бъде направена общо, поради сходство в онтогенезата, периодите на 

размножаване и хибернация и потенциалните местообитания на трите вида.  

 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 наличен 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 наличен в зоната. 

Идентификация на въздействието 

Потенциални местообитания за шипобедрената и шипоопашатата костенурка 

са обработваемите площи, разположени в сервитута. В зоната не се предвижда 

изграждане на стълбове. В обработваемата земя не се предвижда подготовка на 

строителната площадка. По време на експлоатацията се очаква периодично 

премахване на дървесната и храстова растителност в сервитута, вкл. на дървета, 

разположени в близост до местообитанията на двата вида. Единственото потенциално 

въздействие върху двата шипобедрената и шипоопашатата костенурка е 

безпокойството.  

Различно по продължителност и интензивност безпокойство вкл. и прогонване от 

местообитанията, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване  

По време на реализиране на дейностите в зоната и непосредствена близост 

потенциално безпокойство ще има в резултат от присъствие и работата на оборудване 

и хора. Големината на безпокойството е оценена като много ниска поради много 

малката част от потенциалното местообитание на двата вида, която би могла да бъде 

засегната, както и поради липсата на строителни дейности в зоната. Чувствителността 

на влечугите по отношение на безпокойството е ниска. Значимостта на въздействието 

е оценена като слаба.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

местообитанията и популациите на шипобедрената и шипоопашатата костенурка.  

Таблица 5-13. Оценка на въздействията върху шипобедрената и шипоопашатата 
костенурка 

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Безпокойство 1 - много 
ниска 

В-ниска 
В1 

По време на строителство експлоатация 

Безпокойство 
1 – много 
ниска 

В-ниска 
В1 

Идентифицираните въздействия са със слаба значимост. Не се очаква 

значителна степен на отрицателно въздействие върху шипоопашата и шипобедрената 

костенурка в резултат от реализиране на проекта в зоната.  



133 

5.3.3.5 Риби 

Предмет на опазване в зоната са Barbus meridionalis, Barbus plebejus, Cobitis 

elongata и Rhodeus sericeus amarus.  

 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis)

Този бентосно пелагичен вид обитава сладководни басейни. Обитава горното 

и средно течение на притоци с бърза, чиста и богата на кислород вода, както и 

равнинни райони, където Barbus barbus не се среща. Кратко живеещ вид, който се 

среща в бистри води над пясък и чакъл. Храни се с малки безгръбначни и (рядко) 

растения. Стандартния формуляр на зоната видът е типичен за защитената зона. 

 Barbus plebejus

Barbus plebejus е вид лъчеперка от семейство Шаранови. Разпространен е в 

Италия, Словения, Турция, Хърватия и Швейцария. Обитава сладководни басейни, 

пясъчни дъна и реки. На дължина достигат до 70 cm, а теглото им е максимум 6 kg. 

Популацията на вида е стабилна.  

Според информация от стандартния формуляр видът е типичен за  зоната. 

 Голям щипок (Cobitis elongata)

Cobitis elongata обитава бързо течащи, сладководни реки с пясъчно дъно. 

Видът е разпространен в Дунав, водосборния басейн на Нера (Румъния), Сава, Купа 

(Словения, Чехия), Морава (Сърбия), Вит и Янтра (България). Изчезнал в Жиу 

(Румъния) и може би Янтра (България).  

Според Стандартния формуляр, видът е типичен за зоната. 

 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 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 информация от стандартния формуляр видът е типичен за зоната. 
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Идентификация на въздействието  
Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на територия 

от 33

Мястото на пресичане на река Камчия представлява потенциално 

местообитание за рибите, предмет на опазване в зоната. В зоната не се предвижда 

изграждане на стълбове, единственото въздействие ще бъде от прочистване на 

дървесната растителност по брега на реката. При разчистването на растителността ще 

бъдат унищожени едва 0,06% от сезонно заливаемите дървесно-храстови съобщества 

в зоната. Премахването на крайбрежната растителност обаче ще промени характера 

на местообитанието в този участък от реката, като растителността ще бъде разчистена 

в 60 m коридор, обхващащ 5,6 % от водните обекти в зоната. Големината на 

въздействието е оценена като висока. Чувствителността на рибите е оценена като 

средна, животните ще се преместят в съседни, незасегнати участъци. Значимостта на 

въздействието е умерена.  

Различно по продължителност и интензивност безпокойство вкл. и прогонване 

от местообитанията, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване  

Премахването на крайбрежната растителност е свързано с определени нива 

на безпокойство, предизвикани от произведения шум и вибрация. Големината на това 

въздействие се оценява като средна, тъй като безпокойството, причинено от 

строителните дейности е временно, краткосрочно. Чувствителността на рибите към 

безпокойство е ниска. Значимостта на това въздействие е умерена.  

Безпокойство, но с нисък интензитет, се очаква и при поддръжката на 

сервитута.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху рибите, 

обект на опазване в зоната в резултат на реализиране на проекта.  

Таблица 5-14. Оценка на въздействията върху рибите 

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание 4-висока С-средна С4 

Безпокойство 3-средна В-ниска В3 

По време на строителство експлоатация 

Безпокойство 2 –ниска В-ниска В2 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популацията и местообитанията на рибите в зоната в резултат на реализиране на 

проекта.  

5.4 Кумулативно въздействие 

На територията на ЗЗ BG0000141 Река Камчия не са предвидени за 

реализация други проекти. Поради това не се очаква кумулативно въздействие.  
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5.5 Въздействие върху целостта на зоната 

Оценката на потенциалните въздействия върху видовете, обект на опазване в 

ЗЗ BG0000141 Река Камчия 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 ВВЛ. 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 местообитанията и видовете, 

обект на опазване в зоната показа, че не се очаква значителна степен на отрицателно 

въздействие върху природните местообитания, популациите и местообитанията на 

видовете, предмет на опазване 33 Река Камчия. Очакват се въздействия със слаба и 

умерена значимост. Въпреки това, за редуциране значимостта част от въздействията с 

умерена значимост са предложени смекчаващи мерки.  

1. При пресичане на реката да се премахне възможният минимум крайречна

растителност. Растителността да не се премахва и поддържа до нивото на земята, а да 

се остави до допустимия безопасен максимум височина.  

Очакван ефект: Прилагането на мярката ще редуцира загубата на 

местообитание за видрата, обикновената блатна костенурка, земноводните и рибите, 

предмет на опазване в зоната, както и безпокойството за всички видове, предмет на 

опазване.  

5.7 Остатъчен ефект 

В Таблица 5-15 е представена значимостта на въздействията с умерена 

значимост преди и след прилагане на предложените смекчаващи мерки.  
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Таблица 5-15. Остатъчно въздействие 

Рецептор Въздействие Значимост на 
въздействието 
без прилагане 
на смекчаващи 
мерки 

Смекчаващи 
мерки 

Значимост 
на 
въздействи
ето след 
прилагане 
на 
смекчаващи 
мерки 

Строителство 

Spermophilus 
citellus, Vormela 
peregusna 

Безпокойство по време на 
размножителен сезон и 
зимуване 

D1 - D1 

Lutra lutra 
Загуба на местообитание D3 1 D1 

Безпокойство D3 1 D1 

Земноводни Загуба на местообитание B4 1 B1 

Emys orbicularis Загуба на местообитание 
C4 1 C1 

Риби Загуба на местообитание 
С4 1 C1 

Експлоатация 

Spermophilus 
citellus, Vormela 
peregusna 

Безпокойство по време на 
размножителен сезон и 
зимуване 

D1 - D1 

Lutra lutra Безпокойство D1 - D1 

5.8 Компенсаторни мерки 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете 

и местообитанията, обект на опазване в ЗЗ BG0000141 Река Камчия. Поради това не е 

необходимо прилагане на компенсаторни мерки.  

5.9 Алтернативи 

В зоната са предвидени 2 алтернативни варианта - Подвариант 1.1. и Вариант 

2 (Фигура 5-1), разположени в близост един до друг и с еднаква дължина на пресичане. 

Двата варианта засягат сходна територия, с едни и същи местообитания. При двата 

варианта въздействието върху предмета и целите на зоната е еднакво, поради което 

няма предпочетен вариант на трасето от гледна точка въздействието върху предмета и 

целите на 33 Река Камчия.  

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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Фигура 5-1. Алтернативни варианти на трасето на ВВЛ в 33 Река Камчия 

5.10 Заключение 

Оценката на потенциалните въздействия върху природните местообитания, 

популациите и местообитанията на видовете, обект на опазване в ЗЗ BG0000141 Река 

Камчия 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 ВВЛ. 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 ВВЛ няма да:  

 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху типове

природни местообитания - предмет на опазване на защитената зона;

 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху

местообитания и популации на видовете - предмет на опазване на

защитената зона;

 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху

природозащитните цели и целостта на защитената зона;
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6. ЗЗ BG0000104 ПРОВАДИЙСКО - РОЯКСКО ПЛАТО

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 4,8 km от трасето на високоволтната линия (ВВЛ) преминават през 

територията на ЗЗ BG0000104 Провадийско - Роякско плато (Графично Приложение 5). 

Основните етапи при изграждането на ВВЛ в зоната са:  

• Подготовка на строителната площадка, вкл. премахване на дървесната и
храстова растителност; 

• Кариране и изкопни работи за фундаментите на новите стълбове;

• Изпълнение на фундаментите и заземителите;

• Транспортиране и сглобяване на стълбове, монтаж и подготвяне на новите
стълбове за изправяне; 

• Изправяне на новите стълбове;

• Монтаж на изолаторни вериги;

• Изтегляне и регулиране на проводниците и м.з. въжета.

За целите на строителството на ВЛ ще се използват съществуващите местни, 

полски и горски пътища. Възможно е да се наложи направата на временни пътища и 

подходи до местата на част от стълбовете (изцяло в рамките на сервитута), които ще 

бъдат определени на по-късен етап. Друга нова инфраструктура няма да се изгражда; 

съществуващата техническа инфраструктура (пътища, газопроводи, електропроводи и 

др.) ще бъде пресичана от новата ВВЛ без да се извършват преустройства 

(проводниците ще преминават над съществуващите съоръжения).  

За фундирането на стълбовете на ВЛ ще се изпълняват по 4 броя изкопи на 

всеки стълб с дълбочина до 4,0 m и хоризонтални размери на всеки изкоп до 4/4 m (в 

зависимост от типа стълб). Предвижда се стълбовете да се разполагат на 300-400 

метра един от друг, като на отделни участъци това разстояние ще бъде по-малко или 

по-голямо. На тази база може да се предположи, че в зоната ще бъдат разположени 

между  12 и 16 стълба.  

В участъците между два съседни стълба няма да се правят изкопи, но там 

където има висока растителност ще се направи просека. Размерите на просеката 

зависят от релефа на терена и разстоянията между стълбовете. Ширината на 

просеката между 2 стълба ще бъде тясна в близост до стълбовете и ще се разширява, 
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като е най-широка в средата (т.е. ще бъде с лещовидна форма). В най-широката си 

част просеката ще бъде с ширина 60 m. На места, където проводниците на 

електропровода са на височина над терена (напр. през деретата) ще се правят само 

монтажни просеки. Следвайки принципа на предпазливостта в настоящия доклад е 

оценена максималната възможна просека – 60 m.  

Около 0,06% от площта на зоната попадат в 60 m сервитут на ВВЛ. Типовете 

земно покритие в зоната, както и площта на всеки от типовете земно покритие 

попадащи в сервитута на ВВЛ са дадени в Таблица 6 1. Класовете земно покритие в 

зоната, попадащи в сервитута представляват между 0,03 и 0,27% от общата площ на 

територията на съответния клас в зоната.  

Всеки от изброените в таблицата типове земно покритие представлява 

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

е част от покритието в зоната да е от местообитания, предмет на опазване. 

Потенциалните въздействия върху природните местообитания, популациите и 

местообитанията на видовете, предмет на опазване са разгледани в Точка 6.3.2.  
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Таблица 6-1. Земно покритие в зоната 

Класове Земно покритие 
Площ в 
зоната 
(%) 

Площ в 
зоната 
(ha) 

Площ в 
зоната, 
попадащ в 
сервитута(ha) 

Площ в зоната, 
попадащ в 
сервитута(%) 

N16 Широколистни листопадни гори 71 35612.61 10 0.03 

N12 
Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с 
периодично оставяне на угар), Друга орна земя,  

12 6019.03 15.99 0.27 

N23 
Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, 
мини, индустриални обекти) 

3 1504.76 - - 

N10 Влажни тревни съобщества, мезофилни ливади 11 5517.45 2.9 0.05 

N09 Сухи тревни съобщества, степи 3 1504.76 - - 
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6.1.2 Други проекти или планове, които биха могли да имат значително 

въздействие върху зоните на Натура 2000 в комбинация с предложената 

ВВЛ 

Според информацията, достъпна в публичния регистър с данни за 

извършване на процедурите по ОВОС (http://registers.moew.government.bg/ovos/), 

следните проекти са предвидени за реализиране на територията на ЗЗ BG0000104 

Провадийско - Роякско плато:  

 Разширяване на съществуваща към момента дейност по отглеждане

на животни – зайци за месо на територията на гр. Провадия

 Изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен

план (ПУП-ПП) за изграждане на «Eлeктро, ВиК, газоснабдителна и

пътна връзка» засягащи имоти в землището на с. Петров дол, общ.

Провадия

 "Създаване на 247 дка нови лозови насаждения от десертно и винено

грозде в имоти №№ 070229, 070168, 109002, 109006, 109007, 109008,

109012, 109017, 109018, 109022, 109024, 109027, 109028, 109030, 

109031, 109032 и 109033 в землището на с. Каспичан, общ. Каспичан и 

изграждане на система за напояване на 107 дка съществуващи лозови 

насаждения в имоти, намиращи се в масиви 43, 57, 58, 60, 61 и 70 в 

землището на с. Каспичан, общ. Каспичан и 247 дка нови лозови 

насаждения” 

 "Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, с

цел добив на подземни води, за капково напояване на „орехови

насаждения“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.46.9,

находящ се в местност „Азъл чешма“, тръбен кладенец за добив на

подземни води с цел напояване на „орехови насаждения“

 "Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.210.744, в землището на

гр. Девня, с цел добив на подземни води, за капково напояване на

„орехови насаждения“ в ПИ с идентификатори 20482.210.744 и

20482.210.751, находящи се в местност „Дюзорман“

 Създаване на лозови насаждения и система за капково напояване

 «Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от

употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и съхраняване на

получените от разкомплектоването отпадъци, с общ капацитет до 15

000 т/год.». Предвижда се в част от УПИ ІV, кв. 6, по плана на Северна

промишлена зона (СПЗ), в гр. Провадия, кв. „Север“ на площ от 1000

кв.м, празно дворно място „обособяване на площадка за

http://registers.moew.government.bg/ovos/
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разкомплектоване на ИУМПС и съхраняване на получените от 

разкомплектоването отпадъци” 

 Първоначално залесяване на неземеделски земи” на територията на

община Провадия, в землищата на с. Кривня, с. Комарево и с. Неново

 разширение дейността на съществуваща площадка за търговска

дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране и

временно съхраняване на излезли от употреба електрическо и

електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и

акумулатори (НУБА) с „добавяне на нови видове отпадъци: хартия,

картон, пластмаса, стъкло и опаковки от тях и излезли от употреба

моторни превозни средства (ИУМПС)

 Винарска изба, ферментационна, собствен водоизточник и подземен

електропровод

 Изграждане на сграда за обществено обслужващи дейности и автогара

 Изграждане на авто-комплекс и тръбен кладенец (ТК)

 Площадка за дейности с отпадъци, в т.ч. отпадъци от черни и цветни

метали (ОЧЦМ), пластмаса, хартия, стъкло, акумулатори, строителни

отпадъци

 Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194 /III-2083,

Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/ и път от общински път VAR

3194 /III-2083, Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/ до общински

път VAR 1191 /III-208, Комунари-Добромир/-Аспарухово

 Изграждане на улица “Патриарх Евтимий”

 изграждане на “площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и

цветни метали, хартия, стъкло, пластмаси, негодни за употреба

батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни

средства (ИУМПС) и излезли от употреба електрическо и електронно

оборудване (ИУЕЕО) и разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО”

 Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково

напояване, с цел напояване на 296 дка винени сортове лозя

 Изграждане на ново водовземно съоръжение – сондажен кладенец

(СК) и система за капково напояване на лозов масив

 Цех за производство на бои

 Изработване на ПУП-ПП за кабелна линия – ниско напрежение, за

присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕБГМ на

обект “кравеферма” и изграждане на тръбен кладенец (ТК)

 Съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни

превозни средства
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 Търговски комплекс, включващ магазин за хранителни стоки тип

супермаркет и прилежащ паркинг

 Изграждане на газопровод “Южен поток"

 Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения с

цел напояване на земеделски площи

 Изграждане на хидромелиоративно съоръжение

 Складова база за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни

метали (ОЧЦМ) и Център за разкомплектоване на излезли от употреба

моторни превозни средства (ИУМПС)

 „Подобряване, обновяване и модернизиране на хотелски комплекс

„Кирека” в ПИ №070193 от землището на с. Каспичан, идентичен с ПИ

000193 от землището на с. Калугерица, община 

Каспичан“"Възстановяване на проектните параметри на железопътната 

линия Варна – Русе "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.  

Кумулативното въздействие, което се очаква при реализиране на тези 

проекти и изграждането на ВВЛ в зоната е разгледано в т. 6.4.  

6.2 Описание на зоната, местообитанията, видовете, предмет на 

опазване на национално и международно ниво  

6.2.1 Общо описание 

Между реките Провадийска река (средно течение), Провадийска река (долно 

течение) Голяма Камчия, Стара река (приток на Голяма Камчия) и Мадара (приток на 

Провадийска река) е разположено широко плато с обща площ около 100 000 хектара. 

Площта на ЗЗ Провадийско - Роякско плато е 50158.6 ha.  

Провадийска река и нейните притоци разделят платото на три по-малки плата 

- Мадарско, Добринско (висок 320 m.) и Роякско (389 m). Височината на платото 

намалява от северозапад на югоизток. Южните склонове са полегати, докато 

северните и западните са стръмни, на места дори вертикални. Скалите на платото 

предлагат много подходящи ниши за гнездене на различни видове птици. На юг от 

зоната е разположен язовир Цонево.  



144 

Почвите са предимно чернозем (включително излужени почви) и сиви горски 

почви. Растителността на платото е представена от гори (горун, благун и габър), 

храстови местообитания и ксеротермни пасища. Голямата част от платото е заета от 

земеделски земи. 

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 Таблици 6-3, 6-4, 6-5, 6-6 и 

6-7.  

Таблица 6-2. Природни местообитания от Приложение I на Директива 92/43/EEC 
предмет на опазване в зоната (данни от стандартния формуляр на зоната) 1 

КОД ИМЕ Покр. (hа) Предст. Отн. 
площ 

Прир. 
ст. 

Цялост. 
оц. 

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

54,62 B C B B 

6240 *Субпанонски степни тревни
съобщества 

9028,54 B B B B 

8210 Хазмофитна растителност по 
варовикови скални склонове 

1504,76 C B A B 

8310 Неблагоустроени пещери Брой 
пещери - 
40 

B C B B 

9150 Термофилни букови гори 
(Cephalanthero-Fagion) 

795,5 C C B C 

9180 *Смесени гори от съюза Tilio-
Acerion върху сипеи и стръмни 
склонове 

410,8 B C B B 

91G0 *Панонски гори с Quercus petraea и
Carpinus betulus 

2516,96 C B C C 

91H0 *Панонски гори с Quercus
pubescens 

364,15 B C B B 

1
 Съкращенията са дадени в Точка 2 
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КОД ИМЕ Покр. (hа) Предст. Отн. 
площ 

Прир. 
ст. 

Цялост. 
оц. 

91I0 *Евро-сибирски степни гори с
Quercus spp 

626,98 B C B B 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови 
гори 

6641 B C B B 

91S0 *Западнопонтийски букови гори 123,39 B C C B 

91W0 Мизийски букови гори 25,08 C C B B 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна 
липа 

978,09 A B C 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) 2 

КОД 

ИМЕ (на български) Местна 
Попул. 

Оценка 
ИМЕ (на латински) Попул

.
Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1308 Barbastella barbastellus R C B C A 

Широкоухи прилеп 

1355 Lutra lutra 5-10i C B C B 

Видра 

2609 Mesocricetus newtoni V C B C B 

Черногръд хомяк 

1310 Miniopterus schreibersii C C B C B 

Дългокрил прилеп 

2633 Mustela eversmannii R B A B A 

Степен пор 

1323 Myotis bechsteini R C B C A 

Дългоух нощник 

1307 Myotis blythii C C B C B 

Остроух нощник 

1316 Myotis capaccinii C C B C C 

Дългопръст нощник 

1316 Myotis emarginatus P C B C B 

Трицветен нощник 

1324 Myotis myotis C C B C A 

Голям нощник 

1305 Rhinolophus euryale C C B C B 

Южен подковонос 

1304 Rhinolophus ferrumequinum C C B C B 

Голям подковонос 

1303 Rhinolophus hipposideros C C B C B 

Maлък подковонос 

1302 Rhinolophus mehelyi R C B C C 

Подковонос на Мехели 

1335 Spermophilus citellus C C B C B 

Лалугер 

2635 Vormela peregusna P C A C A 

Пъстър пор 

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. 
Felis silvestris  

Дива котка 

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) 3 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 
Оценка 

ИМЕ (на латински) Попул
.

Опазв. Изолир. Цял.Оц. 
1188 Bombina bombina P C A B А 

Червенокоремна бумка 

5194 Elaphe sauromates P C A C B 

Пъстър смок 

1220 Emys orbicularis P C A C B 

Обикновена блатна костенурка 

1219 Testudo graeca V C B C A 

Шипобедрена костенурка 

1217 Testudo hermanni R C A C A 

Шипоопашата костенурка 

1171 Triturus karelinii P C A B B 

Голям гребенест тритон 

Elaphe longissima 

Смок мишкар 

Podarcis taurica 

Таблица 6-5. 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. 
1137 Barbus plebejus R C B C B 

1149 Cobitis taenia C C B C B 

Oбикновен щипок 
1134 Rhodeus sericeus amarus C C A C B 

Европейска горчивка 

Таблица 6-6 Безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна 

Попул. 

Оценка 

ИМЕ (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

6199 Euplagia  quadripunctaria V C A C A 

1088 Cerambyx cerdo R C B C A 

Обикновен сечко 

1083 Lucanus cervus R C B C A 

Бръмбар рогач 

1089 Morimus funereus R C B C A 

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. 

Буков сечко 

1087 Rosalia alpina R C B C A 

Алпийска розалиа 

Таблица 6-7 Растения, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) 

Популация 
Оценка 

ИМЕ (на латински) Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

2253 Centaurea jancae 700-750i A A B A 

Янкиева метличина 

2327 Himantoglossum carpinum R B A C A 

Пърчовка 

2079 Moehrindia jancae V B A C A 

Янкиева кутявка 

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 сервитута се срещат следните местообитания, предмет на 

опазване – 6240, 8210, 91M0 (Графично Приложение 5) (трасето не преминава през 

скалисти райони, поради което не се очаква да бъде засегнато местообитание 8210).  

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 сервитута се срещат следните видове, предмет на опазване:  

Бозайници: Barbastella barbastellus, Lutra lutra, Miniopterus schreibersii 

Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Myotis 

myotis, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, 

Rhinolophus mehelyi, Spermophilus citellus и Vormela peregusna.  

Земноводни и влечуги: Emys orbicularis, Podarcis taurica, Testudo graeca, 

Testudo hermanni и Triturus karelinii. 

Риби: Cobitis taenia и Rhodeus amarus. 

Безгръбначни: Cerambyx cerdo, Euplagia quadripunctaria, Lucanus cervus и 

Morimus funereus  

Следвайки принципа на предпазливостта, възприет при създаването, 

управлението и оценката на потенциалните въздействия върху мрежата Натура 2000, 

наличието на останалите видове животни, предмет на опазване  в разглежданите 

територии не може да бъде изключено. Поради това оценката на потенциалните 
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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 

По време на строителството и експлоатацията на ВВЛ в зоната и в 

непосредствена близост са възможни следните въздействия върху природните 

местообитания, популациите и местообитанията на  видовете предмет на 

опазване:  

По време на строителство: 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на природно местообитание /

местообитание на вид, предмет на опазване;

 Трансформация на местообитания поради навлизане на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове;

 Фрагментиране на местообитания на видове;

 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 натоварване;

 Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на

популациите на видовете, предмет на опазване, поради:

o пряко унищожаване на екземпляри;

o непряко унищожаване на екземпляри

o изменение в характеристиките на местообитанията им.

По време на експлоатация: 

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство на животински

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

антропогенно натоварване;

6.3.2 Оценка на въздействието върху местообитанията, обект на опазване в 

ЗЗ BG0000104 Провадийско - Роякско плато  

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

опазване при усвояване на територия от 33  
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В сервитута попада едно тревно местообитание, предмет на опазване – 6240. 

Площта на местообитанието в сервитута е 0,36 ha или 0,003% от площта на 

местообитанието в зоната. В открити местообитания унищожаване на местообитание 

може да се очаква при фундиране на стълбовете, като загубата на местообитание е 

временна. Засегнатата площ от един стълб е 400 m2. Поради малката площ на 

местообитанието в сервитута в него може да се очаква до 1 стълб, или загуба 0,0004%. 

Практически не се очаква въздействие върху местообитанието поради пренебрежимо 

малката площ и временния характер на въздействието (въздействието е постоянно в 

4m2.  

Според модела на МОСВ едно горско местообитание, предмет на опазване се 

среща в сервитута на ВВЛ – 91М0.  

Около 0,1 ha местообитание 91М0 (или 0,001% от местообитанието в зоната) 

попадат в сервитута на газопровода. В горски местообитания се предвижда изсичане 

на дърветата в сервитута и поддръжка на сервитута без дървесна растителност. 

Поради много малката засегната площ от една страна, и дълготрайният характер на 

въздействието от друга, загубата на местообитание е с ниска големина. 

Чувствителността на местообитанието е оценена като средна. Значимостта на 

въздействието е умерена.  

Трансформация на природни местообитания, поради навлизане на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни видове  

Премахването на дървесната растителност в сервитута би могло 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 извън сервитута в горски участъци 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 проекта (Таблица 6-2).  

Таблица 6-8. Оценка на въздействията върху засегнатите природни местообитания, 
предмет на опазване на 33 BG0000104 Провадийско - Роякско плато 

Вид на 
въздействието 

Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на 
местообитание 91М0 

2 - ниска C-средна C2 

Трансформация на 
местообитание  

2 - ниска C-средна C2 
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6.3.3 Оценка на въздействието върху видовете, обект на опазване в ЗЗ 

BG0000104 Провадийско - Роякско плато  

6.3.3.1 Бозайници (без прилепи) 

Предмет на опазване в зоната са Черногръд хомяк (Mesocricetus newtoni), 

видра (Lutra lutra), лалугер (Spermophilus citellus) степен пор (Mustela eversmannii), 

пъстър пор (Vormela peregusna) и дива котка (Felis silvestris).  

6.3.3.1.1 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. 

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. 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. Основната заплаха за този вид 

е интензифицирането на земеделието. Според информация в Стандартния формуляр 

видът е много рядък за тази зона.  

Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на територия от 

33 

Потенциални местообитания за лалугера и доброджанския хомяк са откритите 

местообитания и обработваемите площи. Според стандартния формуляр в зоната има 

около 7021,45 ha тревни местообитания и 6019,03 ha обработваеми земи. В сервитута 

на ВВЛ попадат 0,27% от обработваемите земи и 0,04% от тревните. При откритите 

местообитания загуба на местообитание се очаква само при фундиране на стълбовете 
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(400 m2 на стълб по време на строителството, 4 m2 постоянна загуба на стълб). В 

откритите местообитания могат да се очакват не повече от 2 стълба, с обща засегната 

площ 0,08 ha, или 0,002% от откритите местообитания в зоната. В обработваеми земи 

могат да се изградят до 9 стълба с обща засегната площ 0,36 ha, или 0,005% от 

обработваемите земи 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.  

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 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 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 ВВЛ не се очаква въздействие в открити местообитания. 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популациите на лалугера и добруджанския хомяк в зоната в резултат на безпокойство.  

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 вида в зоната (0,002% от тревните и 0,005% от обработваемите 

земи) 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 6-9. Оценка на въздействията върху лалугера и добруджанския хомяк 

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание 1 – много 
ниска 

C-средна 
C1 

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 

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Според 

данни от проведеното картиране (МОСВ) в сервитута на ВВЛ не попадат 

местообитания на видовете. Не се очаква значителна степен на отрицателно 

въздействие върху лалугера и добруджанския хомяк в резултат от реализиране на 

проекта.  

6.3.3.1.2 Степен пор (Mustela eversmannii) 

България е южната периферия на ареала на вида в Европа. Обитава 

източната и централна част на Северна България. Числеността на вида е около 2000 

индивида (без новородените) при вероятна плътност в Добруджа 1 индивид/5,5 km2 и 

на останалата територия при плътност 1 индивид/12 km2. Наблюдаван е рядко. 

Обитава остепнени пространства, земеделски земи, където прави 

скривалища в синурите и крайречните храсти и горички; ливади и сечища. Използва 

речните долини и проходи за екологични коридори. 

Разгонване: февруари–март, бременност 36–38 дена, ражда 7–12 малки. 

Използва дупките на лалугери, хомяци, слепи кучета (които разширява), на лисици и 

язовци или прави свои леговища; по-рядко – в скални цепнатини, коренища, сеновали. 

Изминава 4–7 km на денонощие. Основна плячка на вида са лалугери, хомяци, 

мишевидни гризачи. В Стандартният формуляр на зоната видът е отбелязан като 

много рядък.  
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Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на територия от 

33 

Потенциални местообитания за степния пор са откритите местообитания и 

обработваемите площи. Според стандартния формуляр в зоната има около 7021,45 ha 

тревни местообитания и 6019,03 ha обработваеми земи. В сервитута на ВВЛ попадат 

0,27% от обработваемите земи и 0,04% от тревните.  При откритите местообитания 

загуба на местообитание се очаква само при фундиране на стълбовете (400 m2 на 

стълб по време на строителството, 4 m2 постоянна загуба на стълб). В откритите 

местообитания могат да се очакват не повече от 2 стълба, с обща засегната площ 

0,002% от откритите местообитания в зоната. В обработваеми земи могат да се 

изградят до 9 стълба с обща засегната площ 0,36 ha, или 0,005% от обработваемите 

земи в зоната. 

Поради много малката засегната площ големината на въздействие е оценена 

като много ниска. Чувствителността на вида е оценена като умерена. Значимостта на 

въздействието е 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 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 с ниска чувствителност през останалата част от годината. Големината на 

безпокойството е оценена като ниска поради малката част от потенциалното 

местообитание на вида, която би могла да бъде засегната.  

Значимостта на въздействието е оценена като умерена през размножителния 

период и като слаба през останалата част от годината.  

След края на изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на ВВЛ не се очаква въздействие в открити местообитания. 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популациите на степния пор в зоната в резултат на безпокойство.  

Промени в числеността и структурата на популациите поради пряко унищожаване на 

екземпляри  

При евентуални изкопни работи в район, където има дупки на вида би могло 

да се стигне до пряко унищожаване на екземпляри.  
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Като се има предвид много малката засегната площ от потенциалното 

местообитание на вида в зоната (0,002% от тревните и 0,005% от обработваемите 

земи) големината на въздействието е оценена като много ниска. По време на 

размножителния период чувствителността им се определя като висока. Като се има 

предвид голямата подвижност на индивидите  и способността им за адаптация извън 

тези периоди чувствителността им се определя като ниска. Значимостта на 

въздействието е умерена по време на размножаване и слаба през останалата част от 

годината.  

Таблица 6-10. Оценка на въздействията върху степния пор 

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание 1 – много 
ниска 

C-средна 
C1 

Безпокойство 

по време на 
размножителен 
сезон  

2 - ниска D-висока 
D2 

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 

В-ниска 

В1 

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Според 

данни от проведеното картиране (МОСВ) в сервитута на ВВЛ не попадат 

местообитания на вида. Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие 

върху степния пор в резултат от реализиране на проекта.  

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. Броят на екземплярите на вида в България се оценява на около 

2000. 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.  
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Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на територия от 

33 

Потенциални местообитания за пъстрия пор са откритите местообитания, 

обработваемите площи и горите в сервитута на ВВЛ. В сервитута на ВВЛ попадат 

0,27% от обработваемите земи, 0,04% от тревните и 0,03% от горските местообитания 

в зоната. При откритите местообитания загуба на местообитание се очаква само при 

фундиране на стълбовете (400 m2 на стълб по време на строителството, 4 m2 

постоянна загуба на стълб). В откритите местообитания могат да се очакват не повече 

от 2 стълба, с обща засегната площ 0,08 ha, или 0,002% от откритите местообитания в 

зоната. В обработваеми земи могат да се изградят до 9 стълба с обща засегната площ 

0,36 ha, или 0,005% от обработваемите земи в зоната. При горските местообитания се 

очаква премахване на дървета и храсти в сервитута, или загуба на 0,03% от гората в 

зоната.  

Поради много малката засегната площ големината на въздействие е оценена 

като много ниска. Чувствителността на вида е оценена като умерена. Значимостта на 

въздействието е 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 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 с ниска чувствителност през останалата част от годината. Големината на 

безпокойството е оценена като ниска поради малката част от потенциалното 

местообитание на вида, която би могла да бъде засегната.  

Значимостта на въздействието е оценена като умерена през размножителния 

период и като слаба през останалата част от годината.  

След края на изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на ВВЛ не се очаква въздействие в открити местообитания. Очаква се 

безпокойство в резултат от периодичното разчистване на дървета и храсти в 

сервитута, но с по-нисък интензитет.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху пъстрия 

пор в зоната в резултат на безпокойство.  

Промени в числеността и структурата на популациите поради пряко унищожаване на 

екземпляри  
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При евентуални изкопни работи в район, където има дупки на вида би могло 

да се стигне до пряко унищожаване на екземпляри.  

Като се има предвид много малката засегната площ от потенциалното 

местообитание на вида в зоната (0,002% от тревните и 0,005% от обработваемите 

земи, 0,03% от горите) големината на въздействието е оценена като много ниска. По 

време на размножителния период чувствителността им се определя като висока. Като 

се има предвид голямата подвижност на индивидите  и способността им за адаптация 

извън тези периоди чувствителността им се определя като ниска. Значимостта на 

въздействието е умерена по време на размножаване и слаба през останалата част от 

годината.  

Таблица 6-11. 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 

C-средна 
C1 

Безпокойство 

по време на 
размножителен 
сезон  

2 - ниска D-висока 
D2 

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 

В-ниска 

В1 

По време на строителство 

Безпокойство по време на 
размножителен 
сезон  

1 – много 
ниска 

D-висока 
D1 

през 
останалата 
част на 
годината 

1 – много 
ниска 

В-ниска 

В2 

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Според 

данни от проведеното картиране (МОСВ) в сервитута на ВВЛ не попадат 

местообитания на вида. Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие 

върху пъстрия пор в резултат от реализиране на проекта.  

6.3.3.1.4 Дива котка (Felis silvestris) 
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Разпространа е във всички планини до около 1500–1600 m, мозаечно в 

равнините. Максимална плътност 0,84 индивида на 1000 ha. Предпочита стари 

широколистни гори, също в разнообразни биотопи.  

Индивидуалните територии са с площ от 200 до 600 ha. при женските и до над 

1000 ha. при мъжките, които могат да включват тези на 3–6 женски. 40% от женските се 

размножават едва на втората година и раждат средно 3–4 малки. Основна храна са 

мишевидни гризачи, често и птици.  

Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на територия от 

33 

В сервитута на ВВЛ попадат 10 ha от горските местообитания в зоната. При 

горските местообитания се очаква премахване на дървета и храсти в сервитута, или 

загуба на 0,03% от гората в зоната.  

Поради много малката засегната площ големината на въздействие е оценена 

като много ниска. Чувствителността на вида е оценена като умерена. Значимостта на 

въздействието е 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 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 с ниска чувствителност през останалата част от годината. Големината на 

безпокойството е оценена като ниска поради малката част от потенциалното 

местообитание на вида, която би могла да бъде засегната.  

Значимостта на въздействието е оценена като умерена през размножителния 

период и като слаба през останалата част от годината.  

След края на изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на ВВЛ се очаква безпокойство в резултат от периодичното 

разчистване на дървета и храсти в сервитута, но с по-нисък интензитет.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху дивата 

котка в зоната в резултат на безпокойство.  

Промени в числеността и структурата на популациите поради пряко унищожаване на 

екземпляри  
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При изсичане на дърветата би могло да се стигне до пряко унищожаване на 

екземпляри. Като се има предвид много малката засегната площ от потенциалното 

местообитание на вида в зоната  големината на въздействието е оценена като много 

ниска. По време на размножителния период чувствителността им се определя като 

висока, тъй като има вероятност да бъдат засегнати малки. Като се има предвид 

голямата подвижност на индивидите и способността им за адаптация извън този 

период чувствителността им се определя като ниска. Значимостта на въздействието е 

умерена по време на размножаване и слаба през останалата част от годината.  

Таблица 6-12. Оценка на въздействията върху дивата котка 

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание 1 – много 
ниска 

C-средна 
C1 

Безпокойство 

по време на 
размножителен 
сезон 

2 - ниска D-висока 
D2 

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 

В-ниска 

В1 

По време на строителство 

Безпокойство по време на 
размножителен 
сезон  

1 – много 
ниска 

D-висока 
D1 

през 
останалата 
част на 
годината 

1 – много 
ниска 

В-ниска 

В2 

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху дивата котка в резултат 

от реализиране на проекта.  

6.3.3.1.5 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 
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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 5-10 екземпляра обитават тази 

зона.  

Идентификация на въздействието 

Не се очаква реализирането на проекта да засегне потенциални 

местообитания на видрата в зоната поради което не се очаква въздействие върху 

местообитанията и популациите на вида в зоната. 

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), 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 

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. 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 видът е отбелязан като рядък. 

 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 
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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 видът е отбелязан като 

рядък.  

Идентификация на въздействието 

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

опазване при усвояване на територия от 33 

Около 10 ha широколистни гори попадат в сервитута на ВВЛ (0,03% от 

широколистните гори в зоната). В горски местообитания се предвижда изсичане на 

дърветата в сервитута и поддръжка на сервитута без дървесна растителност. 

Прилепите са способни да извършват значителни миграции (20 - 30 km) и в зависимост 

от сезона и обилието на храна използват различни места за убежище в същия район. 

Като се има предвид много малката засегната площ големината на въздействието е 

оценена като много ниска. Предвид честите промени на местата за почивка и голямата 

мобилност чувствителността на дългоухия нощник и широкоухия прилеп се оценява 

като ниска. Значимостта на въздействието е слаба. Не се очаква значителна степен на 

отрицателно въздействие върху двата вида от загуба на местообитание по време на 

строителството и експлоатацията на ВВЛ.  

Различно по продължителност и интензивност безпокойство вкл. и прогонване 

от местообитанията, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване  

Друго потенциално отрицателно въздействие е безпокойството, причинено от 

строителните дейности и трафик. Като резултат от безпокойството се очаква временно 

преместване на засегнатите индивиди. Прилепите е с висока чувствителност по време 

на размножителния период и зимуването. През останала част от годината 

чувствителността е оценена като ниска. Въздействието е оценено като такова с 

умерена значимост по време на  размножителния период и зимуването и със слаба в 

останалите периоди. Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие 

върху дългоухия нощник и широкоухия прилеп в зоната в резултат на безпокойство.  

По време на експлоатацията се очаква временно, краткотрайно безпокойство 

в резултат от прочистването на дървесната растителност в сервитута.  

Промени в числеността и структурата на популациите поради пряко 

унищожаване на екземпляри  

Възможна е загуба на индивиди в резултат от разчистването на дървесната 

растителност в сервитута. Засегнатото местообитание е много малка част от горското 

местообитание в зоната (0,03%). Периода на разчистването е относително кратък. 

Поради това големината на въздействието е оценена като ниска. По време на активния 
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период на дългоухия нощник и широкоухия прилеп вероятността да бъдат убити 

индивиди е много малка поради тяхната голяма мобилност. Възрастните женски носят 

малките със себе си, и е характерна честа смяна на убежища в един и същи район. 

Поради това чувствителността на двата вида през активния сезон е ниска. Поради 

обездвижването на индивидите по време на хибернация чувствителността им към това 

въздействие е висока. Въздействието е с умерена значимост по време на хибернация и 

със слаба по време на активния период на прилепите. Не се очаква значителна степен 

на отрицателно въздействие върху двата вида в зоната в резултат на загуба на 

индивиди.  

По време на експлоатацията на ВВЛ не се очаква загуба на индивиди. 

Ехолокацията и високата подвижност и маневреност позволяват на прилепите да 

избегнат сблъсък с ВВЛ.  

Не се очаква бариерен ефект от реализацията на електропровода върху 

прилепите поради  високата подвижност и маневреност на видовете.  

Съвършенната ехолокация им позволява да летят в тесни, подземни 

пространства, сред клоните на дърветата и пр., поради което не се очаква 

изграждането и функционирането на електропровода да представлява бариера за тях. 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популацията и местообитанията на дългоухия нощник и широкоухия прилеп в зоната в 

резултат на реализирането на проекта  (Таблица 6-13).  

Таблица 6-13. Оценка на въздействията върху „горски прилепи“, предмет на опазване в 
33 BG0000104 Провадийско - Роякско плато  

Вид на 
въздействието 

Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на 
местообитание 

1 - много 
ниска 

В-ниска В1 

Безпокойство по време 
на размножителен 
период и зимуване 

2 - ниска D-висока D2 

Безпокойство през 
останалата част от 
годината 

2 - ниска В-ниска В2 

Загуба на индивиди по 
време на зимуване 

1 – много 
ниска 

D-висока D1 

Загуба на индивиди през 
останалата част от 
годината 

1 – много 
ниска В-ниска В1 

По време на експлоатация 

Безпокойство 
1 – много 
ниска 

В-ниска В1 
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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), южен подковонос (Rhinolophus euryale), голям подковонос 

(Rhinolophus ferrumequinum) малък 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. Използва подземни убежища, естествени или 

изкуствени, по изключение влажни мазета и изоставени сгради. Ловува в различни 

ловни райони на около 20 km от убежището.  

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. Използват подземни, естествени или изкуствени укрития. 

Ловува в радиус от 12-15 km от убежището в пасища и ливади по края на гори, както и 

по реки със стръмни брегове. Избягва обширни открити пространства. Според 

стандартния 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. Използва подземни естествени или 

изкуствени укрития (по изключение във влажни мазета на изоставени сгради). Ловува 

над водни площи, на разстояние до около 10 km от убежището. Според стандартния 

формуляр 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, 

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. Използва естествени или изкуствени подземни укрития. 

Ловува 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. Избягва 
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урбанизирани площи – селища, шосета. Според стандартният формуляр видът е 

типичен за защитената зона.  

 Южен подковонос (Rhinolophus euryale)

Предпочитаните местообитания на вида са карстови (скалисти) райони до 700 

m надморска височина. Използва подземни укрития, естествени или изкуствени. Ловува 

предимно по края на гори и крайречни горички в радиус от 10 km от  убежището си. 

Според стандартният формуляр видът е типичен за 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 m) 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. Ловува 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.  

 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.  

Идентификация на въздействието 

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, поради засилено антропогенно и техногенно натоварване. 

Въздействието ще обхване териториите в зоната в близост до местата на извършване 

на строителни дейности. 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 поддръжката на сервитута, но с по-слаб интензитет.  

Не се очаква бариерен ефект от реализацията на електропровода върху 

прилепите поради  високата подвижност и маневреност на видовете.  

Съвършената ехолокация им позволява да летят в тесни, подземни 

пространства, сред клоните на дърветата и пр., поради което не се очаква 

изграждането и функционирането на електропровода да представлява бариера за тях. 

Таблица 6-14. Оценка на въздействията върху „пещерни прилепи“, предмет на 
опазване на 33 BG0000104 Провадийско - Роякско плато  

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, ползващи подземни убежища, обект на опазване в зоната, в резултат от 

реализацията на проекта.  

6.3.3.3 Земноводни 

Предмет на опазване в зоната са червенокоремна бумка (Bombina bombina) и 

голям гребенест тритон (Triturus karelinii). 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. 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 
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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.  

 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)

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. Видът се наблюдава и в горски степи и 

степни зони в планините. В тези райони той обитава склонове и плата, покрити с 

ливади и растителност, която се намира в малки застояли блата и езера. Размножава 

се 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”.  

Идентификация на въздействието 

Не се очаква реализирането на проекта да засегне потенциални 

местообитания на земноводни в зоната поради което не се очаква въздействие върху 

местообитанията и популациите им в зоната.  

6.3.3.4 Влечуги 

Предмет на опазване в зоната са пъстър смок (Elaphe sauromates), 

обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), шипобедрена костенурка (Testudo 

graeca), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), смок мишкар (Elaphe longissima) и 

кримски гущер (Podarcis taurica).  

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 
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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 наличен в зоната. 

Идентификация на въздействието 

Не се очаква реализирането на проекта да засегне потенциални 

местообитания на обикновената блатна костенурка в зоната поради което не се очаква 

въздействие върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 

6.3.3.4.2 Пъстър смок (Elaphe sauromates), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), 

шипоопаша костенурка (Testudo hermanni) 

Оценката за въздействията върху пъстрия смок, шипобедрената и 

шипоопашатата костенурка ще бъде направена общо, поради сходство в онтогенезата, 

периодите на размножаване и хибернация и потенциалните местообитания на трите 

вида.  

 Пъстър смок (Elaphe sauromates)

В края на XIX и първото десетилетие на XX в. е често срещан в Северна 

България и източните части на Южна България.  През последните петдесет години има 

само няколко сигурни сведения за находки северно от Стара планина и в западната 

половина на Горнотракийската равнина. Сравнително запазени са популациите на 

места в Източните Родопи, Тунджанския край, Сакар и Странджа, но и там видът е 

рядък. Установен е и в нови находища в Северна България (Никополско), Шуменско [5], 

Черноморското крайбрежие между р. Батова и с. Китен, Бесапарските възвишения 

южно от Пазарджик, Асеновградско, Хасковско, Свиленградско, Средецко. Всички 

находища у нас са до 400 m н. в. Обитава предимно места с редки гори и храсти или 

със степен вид растителност, където предпочита валози, долове и др. Навлиза и в 

покрайнините на блата в търсене на гнезда на птици.  

Видът е дневно активен. Основната му храна през пролетта са яйца и малки 

на птици, през лятото и есента – гризачи. Снася 4–14 яйца. Хибернацията трае от 

ноември до април, в зависимост от климатичните условия.  

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, до около 1400-1450 m н.в. Обитава предимно ниско планински и хълмисти 

райони с редки дъбови гори и храсти. От май до юли снася 2-3 пъти по 2-8 яйца, които 
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женските заравят в дупки в почвата. Хибернацията трае от ноември до април, в 

зависимост от метеорологичните условия.  

Според Стандартния формуляр видът е много рядък в тази защитена зона. 

 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

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, в зависимост от метеорологичните условия.   

Според Стандартния формуляр видът е рядък за тази защитена зона. 

Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на територия от 

33 

Потенциални местообитания за пъстрия смок, шипобедрената и 

шипоопашатата костенурка са откритите местообитания, обработваемите площи и 

горите в сервитута на ВВЛ. В сервитута на ВВЛ попадат 0,27% от обработваемите 

земи, 0,04% от тревните и 0,03% от горските местообитания в зоната. При откритите 

местообитания загуба на местообитание се очаква само при фундиране на стълбовете 

(400 m2 на стълб по време на строителството, 4 m2 постоянна загуба на стълб). В 

откритите местообитания могат да се очакват не повече от 2 стълба, с обща засегната 

площ 0,08 ha, или 0,002% от откритите местообитания в зоната. В обработваеми земи 

могат да се изградят до 9 стълба с обща засегната площ 0,36 ha, или 0,005% от 

обработваемите земи в зоната. При горските местообитания се очаква премахване на 

дървета и храсти в сервитута, или загуба на 0,03% от гората в зоната. По данни на 

МОСВ (проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I") местообитанията в сервитута са слабо пригодни за 

влечугите, предмет на опазване. 

Поради много малката засегната площ големината на въздействие е оценена 

като много ниска. Чувствителността на видовете е оценена като умерена. Значимостта 

на въздействието е 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 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.  
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Чувствителността на влечугите по отношение на безпокойство е ниска. 

Големината на безпокойството е оценена като ниска поради малката част от 

потенциалното местообитание на вида, която би могла да бъде засегната. Значимостта 

на въздействието е оценена като слаба.  

След края на  изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на ВВЛ не се очаква въздействие в открити местообитания. Очаква се 

безпокойство в резултат от периодичното разчистване на дървета и храсти в 

сервитута, но с по-нисък интензитет.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху пъстрия 

смок, шипобедрената и шипоопашатата костенурка в зоната в резултат на 

безпокойство.  

Промени в числеността и структурата на популациите поради пряко унищожаване на 

екземпляри  

При премахване на дървесната растителност и поставянето на стълбовете би 

могло да се стигне до пряко унищожаване на екземпляри. Като се има предвид малката 

засегната площ от потенциалното местообитание на видовете в зоната (0,002% от 

тревните и 0,005% от обработваемите земи, 0,03% от горите) 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. Промени във видовия състав на съобществата, числеността 

и структурата на популациите не се очакват.  

Таблица 6-15. Оценка на въздействията върху пъстрия смок, шипобедрената и 
шипоопашатата костенурка  

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание 1 – много 
ниска 

C-средна 
C1 

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 

В-ниска 

В1 

По време на строителство 

Безпокойство 1 – много 
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 пъстрия смок, 

шипобедрената и шипоопашатата костенурка в резултат от реализиране на проекта.  

6.3.3.4.3 Смок мишкар (Elaphe longissima) 

Смокът мишкар (Elaphe longissima) е вид змия, срещащ се главно в южните 

части на Европа и в Близкия изток, включително в България. На дължина достига до 

1,8 m, по-често 1,2-1,4 m.  

В България е разпространен в цялата страна до надморска височина 1600 m. 

По-рядък е в равнинните райони с интензивно земеделие.  

Смокът мишкар предпочита стари широколистни и смесени гори. Активен е 

през деня, като добре се катери по дървета и храсти. Основната му храна са гризачи, 

птици, яйца. В средата на лятото женските снасят 2 до 10 обли яйца, често в гниещи 

пънове. Малките се излюпват през септември. Хибернира от ноември до април, в 

зависимост от метеорологичните условия.  

Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на територия от 

33 

Потенциални местообитания смока мишкар са сервитута на ВВЛ. При 

горските местообитания се очаква премахване на дървета и храсти в сервитута, или 

загуба на 0,03% от гората в зоната.  

Поради много малката засегната площ големината на въздействие е оценена 

като много ниска. Чувствителността на вида е оценена като умерена. Значимостта на 

въздействието е 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 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.  

Чувствителността на влечугите по отношение на безпокойство е ниска. 

Големината на безпокойството е оценена като ниска поради малката част от 

потенциалното местообитание на вида, която би могла да бъде засегната. Значимостта 

на въздействието е оценена като слаба.  

След края на  изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на ВВЛ не се очаква въздействие в открити местообитания. Очаква се 

безпокойство в резултат от периодичното разчистване на дървета и храсти в 

сервитута, но с по-нисък интензитет.  
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Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху вида в 

зоната в резултат на безпокойство.  

Промени в числеността и структурата на популациите поради пряко унищожаване на 

екземпляри  

При премахване на дървесната растителност и поставянето на стълбовете би 

могло да се стигне до пряко унищожаване на екземпляри. Като се има предвид малката 

засегната площ от потенциалното местообитание на вида в зоната (0,03% от горите) 

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. Промени във видовия състав на 

съобществата, числеността и структурата на популациите не се очакват.  

Таблица 6-16. Оценка на въздействията върху смока мишкар 

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание 1 – много 
ниска 

C-средна 
C1 

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 

В-ниска 

В1 

По време на строителство 

Безпокойство 1 – много 
ниска 

В-ниска 
В2 

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху смока мишкар в резултат 

от реализиране на проекта.  

6.3.3.4.4 Кримски гущер (Podarcis taurica) 

Кримският гущер се среща в Централна и Източна Унгария, Трансилвания, 

крайдунавските области на Румъния, в Молдова и южната част на Украйна, 

включително Крим. Разпространен е и в източната и южната част на Балканския 

полуостров и островите в Егейско и Йонийско море. Отделни находища са открити на 

азиатския бряг на Босфора.  
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В България се среща в Дунавската равнина, Добруджа, Черноморието, Тракия 

и долината на Струма до Горна Козница. Не се среща в планините над 600 m 

надморска височина и в голяма част от Западна България. 

Кримският гущер предпочита сухи местности с тревиста и храстова 

растителност. Основната храна на кримския гущер са насекомите. В края на юни до 

средата на юли снася 2-6 обли яйца с размер 9-15 mm, които се излюпват след около 

два месеца. Хибернацията трае от ноември до април, в зависимост от 

метеорологичните условия.  

Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на територия от 

33 

Потенциални местообитания за кримския гущер са откритите местообитания в 

сервитута на ВВЛ. В сервитута на ВВЛ попадат  0,04% от тревните местообитания в 

зоната. При откритите местообитания загуба на местообитание се очаква само при 

фундиране на стълбовете (400 m2 на стълб по време на строителството, 4 m2 

постоянна загуба на стълб). В откритите местообитания могат да се очакват не повече 

от 2 стълба, с обща засегната площ 0,08 ha, или 0,002% от откритите местообитания в 

зоната.  

Поради много малката засегната площ големината на въздействие е оценена 

като много ниска. Чувствителността на вида е оценена като умерена. Значимостта на 

въздействието е 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 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.  

Чувствителността на влечугите по отношение на безпокойство е ниска. 

Големината на безпокойството е оценена като ниска поради малката част от 

потенциалното местообитание на вида, която би могла да бъде засегната. Значимостта 

на въздействието е оценена като слаба.  

След края на  изграждането на предвидените промени, по време на 

експлоатацията на ВВЛ не се очаква въздействие в открити местообитания. Очаква се 

безпокойство в резултат от периодичното разчистване на дървета и храсти в 

сервитута, но с по-нисък интензитет.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху кримския 

гущер в зоната в резултат на безпокойство.  
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Промени в числеността и структурата на популациите поради пряко унищожаване на 

екземпляри  

При поставянето на стълбовете би могло да се стигне до пряко унищожаване 

на екземпляри. Като се има предвид малката засегната площ от потенциалното 

местообитание на вида в зоната  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. Промени във 

видовия състав на съобществата, числеността и структурата на популациите не се 

очакват.  

Таблица 6-17. Оценка на въздействията върху кримския гущер 

Вид на въздействието Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на местообитание 1 – много 
ниска 

C-средна 
C1 

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 

В-ниска 

В1 

По време на строителство 

Безпокойство 1 – много 
ниска 

В-ниска 
В2 

Идентифицираните въздействия са със слаба и умерена значимост. Не се 

очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху кримския гущер в 

резултат от реализиране на проекта.  

6.3.3.5 Риби 

 Barbus plebejus

Barbus plebejus е вид лъчеперка от семейство Шаранови. Разпространен е в 

Италия, Словения, Турция, Хърватия и Швейцария. Обитава сладководни басейни, 

пясъчни дъна и реки. На дължина достигат до 70 cm, а теглото им е максимум 6 kg. 

Популацията на вида е стабилна.  

Според информация от стандартния формуляр видът е рядък в  зоната. 

 Обикновен щипок (Cobitis taenia)
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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. Яйцата могат да се 

намерят прикрепени към чакъл и водна растителност в плитки, течащи води. Ларвите 

се крият под растителността в наноси, до началото на екзогенното хранене. Според 

Стандартния формуляр на зоната видът е типичен за зоната. 

 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 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 информация от стандартния формуляр видът е типичен за зоната. 

Идентификация на въздействието 

Не се очаква реализирането на проекта да засегне потенциални 

местообитания на риби в зоната поради което не се очаква въздействие върху 

местообитанията и популациите им в зоната. 

6.3.3.6 Безгръбначни 

Предмет на опазване в зоната са Euplagia  quadripunctaria, oбикновен сечко 

(Cerambyx cerdo), бръмбар рогач (Lucanus cervus), буков сечко (Morimus funereus) и 

алпийска розалия (Rosalia alpina). 

 Euplagia  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 

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 много рядък в зоната. 
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Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на територия от 

33 

Потенциални местообитания за вида са откритите местообитания в сервитута 

на ВВЛ. В сервитута на ВВЛ попадат  0,04% от тревните местообитания в зоната. При 

откритите местообитания загуба на местообитание се очаква само при фундиране на 

стълбовете (100 m2 на стълб по време на строителството, 4 m2 постоянна загуба на 

стълб). В откритите местообитания могат да се очакват не повече от 2 стълба, с обща 

засегната площ 0,08 ha, или 0,002% от откритите местообитания в зоната.  

Поради много малката засегната площ големината на въздействие е оценена 

като много ниска. Чувствителността на вида е оценена като умерена. Значимостта на 

въздействието е слаба.  

6.3.3.6.1 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 намерен от 0 до 800 m 

надморска височина, 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 разпространението на вида е унищожаването на 

старите широколистни гори. Според Стандартния формуляр на зоната видът е рядък в 

защитената зона.  

 Бръмбар рогач (Lucanus cervus)

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 периферията 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.  
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Бръмбарът рогач е сравнително рядък вид. Ограничителният фактор за 

неговото разпространение е изчезването на старите широколистни гори и тяхната 

фрагментация. Според Стандартния формуляр на зоната видът е рядък в защитената 

зона.  

 Буков сечко Morimus funereus

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)

Среща се 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. 

Идентификация на въздействието 

Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание при усвояване на 

територия от 33 

В сервитута на ВВЛ попадат 10 ha от горските местообитания в зоната. При 

горските местообитания се очаква премахване на дървета и храсти в сервитута, или 

загуба на 0,03% от гората в зоната.  

В горски местообитания се предвижда изсичане на дърветата в сервитута и 

поддръжка на сервитута без дървесна растителност. Като се има предвид много 

малката засегната площ големината на въздействието е оценена като много ниска. 

Чувствителността видовете се оценява като средна. Значимостта на въздействието е 

умерена. Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

твърдокрилите от загуба на местообитание по време на строителството и 

експлоатацията на ВВЛ.  
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Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

популациите и местообитанията на бръмбарите, предмет на опазване в зоната в 

резултат на реализирането на проекта  (Таблица 6-18).  

Таблица 6-18. Оценка на въздействията върху бръмбари, предмет на опазване 

Вид на 
въздействието 

Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

По време на строителство 

Загуба на 
местообитание 

2 - ниска С-средна С2 

6.3.3.7 Растения 

 Янкиева метличина (Centaurea jancae)

Многогодишно тревисто растение с височина 30–100 cm. Цъфти май-юни, 

плодоноси яни-юли. Насекомоопрашващо се растение, размножава се със семена.  

Обитава тревни съобщества на сухи варовити хълмове. Известни са две 

популации, заеманата площ е под 1 km2. Проучените популации наброяват: на Таушан 

тепе около 500–550 растения; на Венчански дюз – около 700–750 растения. Характерен 

е ниския процент цъфтящи индивиди.  

Разпространение в България: Североизточна България (Таушан тепе при с. 

Невша и Венчански дюз при с. Венчан, Варненско); до 300 m н. в.  

Според стандартния формуляр популацията на вида в зоната се състой от 

700-750 индивида.  

 Пърчовка (Himantoglossum carpinum)

Многогодишно тревисто растение с височина 30–90 cm. Насекомоопрашващо 

се растение, размножава се със семена.  

Среща се по открити, слънчеви места, по-често на варовити каменисти почви, 

по слабо използвани пасища, сред храсталаци и на горски поляни в светли 

широколистни гори. Популациите обикновено заемат неголеми площи (до 0.01–1 ha) и 

са с неголяма численост (до 50–100 растения). Рядко са наблюдавани находища с по-

големи площи (до 5 ha), но с ниска плътност на популациите. 

Разпространение в България. Среща се ограничено в цялата страна, до 1100 

m н. в. Сравнително по-често в карстовите райони на Предбалкана, Стара планина, 

Знеполски район, Родопи (Изт.). 

Според стандартния формуляр видът е рядък  в зоната. 

 Янкиева кутявка (Moehrindia jancae)



177 

Многогодишно, тревисто, много дребно растение. Цъфти април-юни, 

плодоноси май-юли. Размножава се със семена.  

Обитава сухи скалисти места и пукнатини на варовити и кварцпорфирни 

скали. Участва в отворени ксерофилни тревни съобщества. Популациите са дифузни, с 

численост 35–70 индивида и ограничена площ (6–17 m2). Разпространение в България. 

Североизточна България (Шуменско), Стара планина (Изт. – природен парк „Сините 

камъни“); от 500 до 1050 m н. в.  

Според стандартния формуляр видът е много рядък  в зоната. 

Идентификация на въздействията 

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

състояние на природни местообитания и видове - фаза I") растенията, предмет на 

опазване в зоната не се срещат на територията на зоната, попадаща в границите на 

сервитута. Растенията не се установени и при проведените в зоната полеви 

проучвания. Не се очаква реализирането на проекта да окаже въздействие върху 

местообитанията и популациите на растенията, предмет на опазване в ЗЗ BG0000104 

Провадийско - Роякско плато.  

6.4 Кумулативно въздействие 

Проектите, планирани за изграждане на територията на ЗЗ Провадийско - 

Роякско плато са дадени в Точка 6.1. За повечето проекти компетентният орган (МОСВ, 

РИОСВ) е заключил че нямат потенциал да окажат значително отрицателно 

въздействие върху предмета и целите на зоната, поради което не е изискана 

процедура по ОВОС/ОСВ. Тъй като тези проекти няма да окажат въздействие върху 

зоната, те не са разглеждани по-нататък при оценката на кумулативното въздействие.  

Потенциал да окаже въздействие има само един от проектите - Изграждане 

на газопровод “Южен поток".  

Според информацията, дадена в решението по ОВОС на проекта (Nо 7-

5/2013, МОСВ), при реализирането му не засяга местообитание 91М0 – единственото 

местообитание, предмет на опазване, което ще бъде засегнато при изграждане на 

ВВЛ. Трасето на Газопровод Южен Поток в зоната засяга много малка част от 

потенциалните местообитания на видове, предмет на опазване – под 0,07% от 

потенциалните местообитания на „горски“ и 0,01% от местообитания на твърдокрилите, 

предмет на опазване.  

Имайки предвид много малката засегната площ от местообитанията на 

видовете, предмет на опазване както от ВВЛ, така и от Газопровод Южен Поток, не се 

очаква значителна степен на кумулативно въздействие в зоната.  

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

кумулативно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, в резултат на 

изграждането на ВВЛ и реализирането на проектите, описани в Точка 6.1.  
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6.5 Въздействие върху целостта на зоната 

Оценката на потенциалните въздействия върху видовете, обект на опазване в 

ЗЗ BG0000104 Провадийско - Роякско плато 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 ВВЛ. 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 показа, че не се очаква значителна 

степен на отрицателно въздействие върху природните местообитания, популациите и 

местообитанията на видовете, предмет на опазване 33  Провадийско - Роякско плато. 

Очакват се въздействия със слаба и умерена значимост. Въпреки това, за редуциране 

на някои 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 рекултивация в сервитута в зоната. 

Очакван ефект: Да се редуцира вероятността за разпространението на 

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

трансформацията на природни местообитания.  

2. При определяне на местата за поставяне на стълбовете в открити

местообитания преди началото на изкопните дейности в зоната  да се направи оглед за 

дупки на бозайници, предмет на опазване. В случай на наличието на такива, изкопни 

дейности да не се извършват по време на зимуването и размножителния сезон 

(ноември-юли).  

Очакван ефект: Да се редуцира вероятността за загуба / нараняване на 

индивиди. 

6.7 Остатъчен ефект 

B Таблица 6-19 е представена значимостта на всички въздействия с умерена 

значимост преди и след прилагане на предложените смекчаващи мерки.  
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Таблица 6-19 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 91М0, C2 - C2 

Трансформация на природни 
местообитания, предмет на 
опазване 

С2 1 С1 

Spermophilus 
citellus, 
Mesocricetus 
newtoni  

Безпокойство по време на 
размножителен сезон и 
зимуване 

D2 - D2 

Пряко унищожаване на 
екземпляри по време на 
размножителен сезон и 
зимуване 

D1 2 C1 

Mustela 
eversmannii, 
Vormela 
peregusna, Felis 
silvestris 

Безпокойство по време на 
размножителен сезон 

D2 - D2 

Пряко унищожаване на 
екземпляри по време на 
размножителен сезон  

D1 2 C1 

Myotis 
bechsteini, 
Barbastella 
barbastellus 

Безпокойство по време на 
размножителен сезон и 
зимуване 

D2 - 
D2 

Пряко унищожаване на 
екземпляри по време на 
размножителен сезон и 
зимуване 

D1 - 

D1 

Влечуги Пряко унищожаване на 
екземпляри по време на 
размножителен сезон и 
зимуване 

D1 - 

D1 

Твърдокрили Загуба на местообитание С2 - С2 

Експлоатация 

Vormela 
peregusna, Felis 
silvestris 

Безпокойство D1 - D1 
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6.8 Компенсаторни мерки 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете 

и местообитанията, обект на опазване в ЗЗ BG0000104 Провадийско - Роякско плато. 

Поради това не е необходимо прилагане на компенсаторни мерки.  

6.9 Алтернативи 

В зоната са предложени 2 алтернативни варианта (Графично Приложение 8) 

– Подвариант 1.1. и Вариант 2. В участъка, където предпочетеното трасе Вариант 2

пресича зоната двата варианта съвпадат. Предложеният Подвариант 1.1. пресича 

зоната и в още един участък с дължина 2,7 km. В сервитута на тази алтернатива, в 

допълнение към засегнатия 1 ha от местообитание 91М0 в участъка, в който 2-те 

алтернативи се припокриват,  попадат 13,8 ha от местообитание 91М0. Поради 

значително по-голямата дължина на пресичане и съответно значително по-голяма 

площ засегнати природни местообитания и местообитания на видове, предмет на 

опазване предпочетена алтернатива от гледна точка на тази зона в Вариант 2.  

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 BG0000104 

Провадийско - Роякско плато показва, че не се очаква значителна степен на 

отрицателно въздействие тях, както по време на строителството, така и по време на 

експлоатацията на ВВЛ. 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 ВВЛ няма да:  

 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху типове

природни местообитания - предмет на опазване на защитената зона;

 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху

местообитания и популации на видовете - предмет на опазване на

защитената зона;

 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху

природозащитните цели и целостта на защитената зона;
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7. ЗЗ BG0002044 КАМЧИЙСКА ПЛАНИНА 

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 22,5 km от трасето на високоволтната линия (ВВЛ) преминават през 

територията на ЗЗ BG0002044 Камчийска планина (Графично Приложение 6). 

Основните етапи при изграждането на ВВЛ в зоната са:  

 Подготовка на строителната площадка, вкл. премахване на дървесната и

храстова растителност;

 Кариране и изкопни работи за фундаментите на новите стълбове;

 Изпълнение на фундаментите и заземителите;

 Транспортиране и сглобяване на стълбове, монтаж и подготвяне на новите

стълбове за изправяне;

 Изправяне на новите стълбове;

 Монтаж на изолаторни вериги;

 Изтегляне и регулиране на проводниците и м.з. въжета.

За целите на строителството на ВЛ ще се използват съществуващите местни, 

полски и горски пътища. Възможно е да се наложи направата на временни пътища и 

подходи до местата на част от стълбовете, в границите на сервитута.  Друга нова 

инфраструктура няма да се изгражда; съществуващата техническа инфраструктура 

(пътища, газопроводи, електропроводи и др.) ще бъде пресичана от новата ВВЛ без да 

се извършват преустройства (проводниците ще преминават над съществуващите 

съоръжения).  

За фундирането на стълбовете на ВЛ ще се изпълняват по 4 броя изкопи на 

всеки стълб с дълбочина до 4,0 m и хоризонтални размери на всеки изкоп до 4/4 m (в 

зависимост от типа стълб). Предвижда се стълбовете да се разполагат на 300-400 

метра един от друг, като на отделни участъци това разстояние ще бъде по-малко или 

по-голямо. На тази база може да се предположи, че в зоната ще бъдат разположени 

между  55 и 75 стълба.  

В участъците между два съседни стълба няма да се правят изкопи, но там 

където има висока растителност ще се направи просека. Размерите на просеката 
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зависят от релефа на терена и разстоянията между стълбовете. Ширината на 

просеката между 2 стълба ще бъде тясна в близост до стълбовете и ще се разширява, 

като е най-широка в средата (т.е. ще бъде с лещовидна форма). В най-широката си 

част просеката ще бъде с ширина 60 m. На места, където проводниците на 

електропровода са на височина над терена (напр. през деретата) ще се правят само 

монтажни просеки. Следвайки принципа на предпазливостта в настоящия доклад е 

оценена максималната възможна просека – 60 m.  

Около 0,17% от площта на зоната (150 ha от общо 88897,2 ha) попадат в 60 m 

сервитут на ВВЛ. Типовете земно покритие в зоната, както и площта на всеки от 

типовете земно покритие попадащи в сервитута на ВВЛ са дадени в Таблица 7-1.  

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 7.3.3.  

Класовете земно покритие в зоната, попадащи в сервитута представляват 

между 0,14 и 0,85% от общата площ на територията на съответния клас 

местообитание, включен в ЗЗ BG0002044 Камчийска планина.  
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Таблица 7-1. Земно покритие в зоната  
 

Класове Земно покритие 
Площ в 
зоната (ha) 

Площ в 200 
m буфер 
(ha) 

% от площта 
в зоната, 
попадащ в 200 
m буфер 

Площ в 
сервитута 
(ha) 

% от площта 
в зоната, 
попадащ в 
границите на 
сервитута 

N17 Иглолистни гори 888,97 -   - - 

N15 Друга орна земя 7111,76 - - - - 

N01 Морски пространства, морки заливи 2666,91 - - - - 

N23 
Други земи (включително градове, села, 
пътища, сметища, мини, индустриални обекти) 

1777,94 - - - - 

N08 Храсти 888,97 26,6 2,99 7,60 0,85 

N10 Влажни тревни съобщества, мезофилни ливади 2666,91 64,56 2,42 22,30 0,84 

N09 Сухи тревни съобщества, степи 1777,94 43,04 2,42 14,80 0,83 

N06 Вътрешни водни обекти 2666,91 2,96 0,11 1,7 0,04 

N19 Смесени гори 1777,94 13,9 0,78 4,00 0,22 

N12 
Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни 
култури с периодично оставяне на угар), Друга 
орна земя,  

11556,61 55,8 

0,48 

16,70 0,14 

N16 Широколистни листопадни гори  53338,2 244,1 0,46 73,60 0,14 

N21 
Не-горски райони, култивирани с дървесна 
растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни 
дървета) 

1777,94 4,7 

0,26 

1,50 0,08 
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Местоположението на ВВЛ спрямо границите на зоната е показано в 

Графично Приложение 2.  

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

въздействие върху зоните на Натура 2000 в комбинация с 

предложената ВВЛ 

Според информацията, достъпна в публичния регистър с данни за 

извършване на процедурите по ОВОС (http://registers.moew.government.bg/ovos/), 

следните проекти са предвидени за реализиране на територията на ЗЗ BG0002044 

Камчийска планина:  

 "Подобряване екологичното състояние на Община Бяла, обл. Варна чрез 

изграждане и реконструкция на инженерна ВиК инфраструктура на гр.Бяла, 

ЗВКО"Чайка" и местност "Глико", с възложител Община Бяла; 

 Водовземане от повърхностни води - язовир «Цонево» и подаване на вода с 

цел напояване на земеделски култури, в землищата на селата Аспарухово и 

Цонево, общ. Дългопол; 

 Изготвяне на ПУП-ПРЗ и изграждане на фермерска мандра, соларна 

инсталация за топла вода и фотоволтаична електро инсталация за собствени 

нужди до 15kW, в ПИ № 27 по КК на с. Каменяк, общ. Руен - КПИИ по чл. 150 

от ЗУТ; 

 Изграждане на винарска изба и съпътстваща техническа инфраструктура; 

 Изграждане на дом за стари хора; 

 Изграждане на еднофамилна жилищна сграда от УПИ XVII-15, кв. 128, м. 

Чайка, ПУП-ПР и ПЗ на зона на вилен и курортен отдих "Чайка", гр. Бяла, 

общ. Бяла, обл. Варна.; 

 Изграждане на жилищни сгради и пречиствателно съоръжение за отпадъчни 

води; 

 Изграждане на жилищно-търговска сграда; 

 Изграждане на ново Народно читалище "Васил Левски 1927", с. Попович, 

община Бяла; 

 Изграждане на овцеферма за 500 бр. овце - майки в имот № 58431.107.3 по 

КК на с. Приселци, м. Сърта, общ. Несебър; 

 Изграждане на плаваща база за отдих и воден спорт; 

 Изграждане на плаваща база за отдих и воден спорт в акваторията на язовир 

“Георги Трайков” (“Цонево”), в землището на с. Аспарухово, общ. Дългопол, 

обл. Варна; 
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 Изграждане на плаваща база за отдих и воден спорт” в акваторията на язовир 

“Георги Трайков” (“Цонево”), в землището на с. Дебелец, общ. Дългопол, обл. 

Варна; 

 Изграждане на ПСОВ за битови отпадни води от типа „BIOTAL"; 

 Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни - 

овцеферма и доилна зала в ПИ № 014103, м. Кърт чалъ, земл. с. Каменяк, 

общ. Руен; 

 Изграждане на ферма за отглеждане на дребни преживни животни в ПИ № 

007063, м. Сюргю тарла, землище с. Каменяк, общ. Руен с възложител 

Рейхан Ружди Алиосман; 

 Изграждане на хотел; 

 Интензивно отглеждане на риба в рибовъдно стопанство „Елешница"; 

 Каптиране на естествен извор в поземлен имот №000255, местност „Орта 

Хендек”, землище с. Трънак и изграждане на обществена крайпътна чешма в 

поземлен имот №000092, местност „Тикенлика”, землище с. Билка, община 

Руен; 

 Корекция дере - с.Речица, община Руен", възложител: Община Руен; 

 Осигуряване на пътен достъп до имоти № 000050 и 000200 през имот № 

050014 по КВС на землище село Добромир, общ. Руен с възложител Община 

Руен; 

 ПУП-ПЗ за жилищно строителство в УПИ III-296, кв. 39 по плана на с. 

Попович, общ. Бяла; 

 Разнообразяване на атракциите и съоръженията за посетителите чрез 

изграждане на център в село Дюлино, общ. Бяла, УПИ № VI, кв .21; 

 Разширяване дейностите на съществуваща площадка за търговска дейност с 

ОЧЦМ с дейности по събиране на опасни и неопасни отпадъци, вкл. НУБА, 

ИУМПС и ИУЕЕО и предварително третиране /балиране/ на отпадъци от 

хартия и пластмаса; 

 Рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени 

клетки (садки) в язовир “Цонево”, садкова ферма (инсталация) ”ВАРНА 

ФИШЪРИС''; 

 Рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени 

клетки (садки) в язовир “Цонево”, садкова ферма (инсталация) ”ВАРНА 

ШАРК''; 

 Рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени 

клетки (садки) в язовир “Цонево”, садкова ферма (инсталация) ”ПРЕСЛАВА"; 

 Риборазвъждане и стопански риболов; 
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 Създаване на 190 дка трайно насаждение от пауловния за производство на 

биомаса; 

 Създаване на 220 дка трайни насаждения от пауловния за производство на 

биомаса; 

 Изграждане на жилищно-търговска сграда; 

 Промяна на предназначението на ПИ № 000566, землище с. Топчийско, общ. 

Руен с възложител "Дъбрава" ЕАД; 

 Разработване на кариера “Старо Оряхово 3” за добив на пясък в землището 

на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна; 

 Разширение на площ „Солник“ за изземане на наносни отложения – пясък и 

баластра от коритото на р. Двойница, с два нови участъка: „Солник-изток“ и 

„Солник-запад”; 

 „Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени и диги в границите 

на последните 2900 м. на р. “Двойница” до вливането и в Черно море”, с 

възложител Община Несебър; 

 „Изграждане на рибовъдна ферма, трафопост и пречиствателна станция в 

част от УПИ I-25013, с. Самотино, община Бяла", с възложител: "Еко Фиш 

Фарм" ЕООД; 

 “Разкриване на кариера за добив на пясък и чакъл от находище "Рахито; 

 Изграждане на Нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас; 

 Изграждане на плаваща база за отдих и воден спорт в акваторията на язовир 

“Георги Трайков” (“Цонево”), в землището на с. Аспарухово, общ. Дългопол, 

обл. Варна; 

 Изграждане на части от обект “Удвояване и електрификация на железопътна 

линия Карнобат – Синдел”.  

 

Кумулативното въздействие, което се очаква при реализиране на тези 

проекти и изграждането на ВВЛ в зоната е разгледано в т. 7.4.  

7.2 Описание на зоната, местообитанията, видовете, предмет на опазване на 

национално и международно ниво  

7.2.1 Общо описание  

Камчийска планина формира северната част на най-източния дял на Стара 

планина. На изток граничи с Черно море, на север с долината на река Камчия, на запад 

и северозапад е ограничена от река Луда Камчия и на юг от река Двойница и 

седловината, която я отделя от Еминската планина.  Надморската височина е от 0 m 
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при морския бряг до 627 m в западната част (връх Каменяк). Основното местообитание 

е гора, представена от чисти дъбови и букови гори и смесени широколистни гори, 

доминирани от цер, благун, източен бук  и сребролистна липа. Около 40% от горите са 

издънкови. Сред горските масиви и около населените места са разпръснати 

земеделски земи и ливади с ксеротермни тревни съобщества, с доминиране на 

Dichantium ischaemum, Poa livadina и др (Бондев, 1991). Единични скални масиви се 

издигат главно в западната част на планината. По-големите реки в района са на Луда 

Камчия, на Двойница и Елешница. На две от реките са изградени язовири - язовир 

Цонево, с водна площ около 300 хектара, на р. Луда Камчия и язовир Елешница, с 

площ около 100 hа на река Елешница.  

В района на Камчийска планина са установени 189 вида птици, 47 от които са 

включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 81 са от 

европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004), 9 от тях са 

включени в категория SPEC 1 като световно застрашени, 22 в SPEC 2 и 50 в SPEC 3 

като видове, застрашени в Европа. Зоната осигурява подходящи местообитания за 63 

вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се 

изискват специални мерки за съхранение, 56 от които са вписани също в приложение I 

на Директивата за птиците. Камчийска планина се намира на миграционния път Via 

Pontica и има международно значение като типично място с тесен фронт на  миграция 

за пеликани, щъркели и грабливи птици. Преди преминаване на Стара планина 

мигриращите птици се концентрират в региона, тъй като това е най-ниската част на 

планината,  най-лесна за преодоляване. Гората се използва от мигриращите предимно 

хищни птици като място за почивка и хранене. Района на яз. Цонево е един от малкото 

в България, където гнезди Pandion haliaetus. Камчийска планина е едно от най-важните 

места в страната за Pernis apivorus, Aquila pomarina, Hieraaetus pennatus, Falco cherrug, 

Lullula arborea, Caprimulgus europaeus, Emberiza hortulana, Ficedula semitorquata, както и 

за четири вида кълвачи - Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopos martius 

и Picus canus. 

Язовирите в Камчийска планина поддържат значителни количества 

водолюбиви птици по време на миграция и зимуване. Тук е установен да зимува 

световно застрашеният къдроглав пеликан.  

Поради наличието на селища и съответна инфраструктура, значителни части 

от Камчийска планина са лесно достъпни за хората. Горите са застрашени до голяма 

степен от интензивните горско-стопански дейности и неустойчивото управление на 

горите. Горските политики не подпомагат опазването на първично-естествените гори и 

не се съобразяват с тяхнат априродна стойност. Голите сечи и неприродосъобразно 

провежданите главни сечи все още са практика в управлението на горите. Горските 

местообитания са също така частично разпокъсани от преминаващи през тях 

електропреносни мрежи, както и от международен газопровод. Пасищата в района се 

използват много активно и по-голямата част от тях са преизпасани. Урбанизация и 
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разораването на пасищата и ливадите са основната причина за разпокъсването и 

унищожаването на тези местообитания. Незаконните сметища допълнително влошават 

качествата на местообитанията. Кариерите за добив на пясък и камъни от 

попопречията на реките нарушават водния им режим и разрушават крайречните 

местообитания. Иманярството е широко разпространено и причинява разрушаване на 

гнезда, прогонване на птици в гнездовия период, унищожаване на скални 

местообитания и промяна на ланшафта. Скално гнездящите птици са уязвими и към 

дейности като скално катерене, делта планеризъм, туристически дейности през 

гнездовия период. Ловът и бракониерството също причиняват безпокойство на 

птиците. Развитието на туризма през последното десетилетие доведе до безконтролно 

и бързо застрояване на бреговата ивица и загуба на крайбрежни местообитания. 

Независимо, че в района този процес е по-бавен в сравнение с други участъци на 

Черноморието, той вече има отрицателно въздействие върху ценни местообитания. 

През източната част на Камчийска планина преминава международен път, който е 

причина за значително замърсяване на околните територии. Особено опасни за 

мигриращите птици са плановете за изграждане на ветроенергийни паркове. Те ще 

затрудняват свободното придвижване на птиците и ще доведат до фрагментиране на 

местообитанията на мигриращите и зимуващите птици. Ветровите генератори ще 

бъдат бариера за хиляди реещи се мигриращи птици и нощни мигранти по пътя им на 

юг и на север и ще причинят значителна смъртност и съответно намаляване на техните 

популации. Морската акватория е обект на много интензивен риболов, както със 

стационарни, така и с плаващи мрежи. Един от сериозните проблеми в тази част е 

незаконното тралене на пясъчното дъно. 

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 7-2.  
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Таблица 7-2. Птици от чл  4 на Директива 2009/147/EC (данни от стандартния формуляр на зоната) 1 
 

КОД Вид Популация в зоната Оценка 

Тип Mин Mакс Ед. Кат. Кач. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

A402 Accipiter brevipes c 34 34 i  G B A C A 

A086 Accipiter nisus c 560 560 i  G A A C A 

A086 Accipiter nisus p 9 18 p  G C A C C 

A168 Actitis hypoleucos r 1 1 p  G C B C C 

A168 Actitis hypoleucos w  1 i  G C B C B 

A229 Alcedo atthis p 29 29 p  G C B C C 

A229 Alcedo atthis w 1 1 i  G C B C C 

A054 Anas acuta w  1 i  G C A C C 

A056 Anas clypeata w  2 i  G C B C B 

A052 Anas crecca w  11 i  G C B C C 

A050 Anas penelope w  21 i  G C B C C 

A053 Anas platyrhynchos w 130 1289 i  G C A C B 

A053 Anas platyrhynchos p 2 16 p  G C A C B 

A051 Anas strepera w  10 i  G C B C C 

A041 Anser albifrons w  3210 i  G C B C B 

A255 Anthus campestris r 8 17 p  G C A C B 

A091 Aquila chrysaetos c 7 7 i  G C A C A 

A091  Aquila chrysaetos p 3 3 p   G C A C A 

A090  Aquila clanga c 4 4 i   G A A C A 

                                                      
 
1
 Съкращенията са дадени в Точка 2. 
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КОД Вид Популация в зоната Оценка 

Тип Mин Mакс Ед. Кат. Кач. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

A404  Aquila heliaca c 4 4 i   G A A C A 

A089  Aquila pomarina r 3 6 p   G C A C A 

A089  Aquila pomarina c 8152 8152 i   G C A C A 

A028  Ardea cinerea r   3 p   G C B C C 

A028  Ardea cinerea w 1 12 i   G C B C B 

A059  Aythya ferina w 1 39 i   G C A C C 

A061  Aythya fuligula w   11 i   G C B C B 

A060  Aythya nyroca w   7 i   G C B C A 

A396  Branta ruficollis w   16 i   G C B C B 

A215  Bubo bubo p 3 3 p   G C A C C 

A067  Bucephala clangula w   4 i   G B A C C 

A087  Buteo buteo p 23 56 p   G C A C A 

A087  Buteo buteo c 15561 15561 i   G A A C A 

A403  Buteo rufinus p 2 5 p   G C A C A 

A403  Buteo rufinus c 30 50 i   G C A C A 

A149  Calidris alpina w   6 i   G C B C B 

A149  Calidris alpina c       P DD C B C B 

A224  Caprimulgus europaeus r 110 911 p   G B A C A 

A136  Charadrius dubius r 2 28 p   G C B C C 

A031  Ciconia ciconia c 274463 274463 i   G C A C A 

A031  Ciconia ciconia r 22 22 p   G C A C A 

A030  Ciconia nigra r 8 8 p   G C A C A 

A030  Ciconia nigra c 3521 3521 i   G C A C A 
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КОД Вид Популация в зоната Оценка 

Тип Mин Mакс Ед. Кат. Кач. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

A080  Circaetus gallicus c 140 140 i   G C A C A 

A080  Circaetus gallicus r 5 5 p   G C A C A 

A081  Circus aeruginosus p 1 2 p   G A A C A 

A081  Circus aeruginosus c 556 556 i   G A A C A 

A082  Circus cyaneus c 90 90 i   G A A C A 

A083  Circus macrourus c 23 23 i   G C A C A 

A084  Circus pygargus c 99 99 i   G B A C A 

A231  Coracias garrulus r 8 18 p   G C B C C 

A122  Crex crex r 5 9 p   G C B C C 

A037  Cygnus columbianus bewickii w   1 i   G C B C B 

A038  Cygnus cygnus w   77 i   G A B C B 

A036  Cygnusolor w 1 174 i   G B A C B 

A239  Dendrocopos leucotos p 10 10 p   G C B C B 

A238  Dendrocopos medius p 800 1000 p   G B A C A 

A429  Dendrocopos syriacus p 95 632 p   G C A C A 

A236  Dryocopus martius p 34 104 p   G B B C A 

A027  Egretta alba w   20 i   G B A C B 

A379 Emberiza hortulana r 400 900 i  G C A C A 

A511 Falco cherrug c 2 2 i   G A A C A 

A511 Falco cherrug p 2 2 p   G A A C A 

A095 Falco naumanni c   1 i   G A A B A 

A103 Falco peregrinus c 7 7 i   G A A C A 

A099 Falco subbuteo c       P DD B A C C 
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КОД Вид Популация в зоната Оценка 

Тип Mин Mакс Ед. Кат. Кач. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

A099 Falco subbuteo r 18 18 p   G B A C C 

A096 Falco tinnunculus p 16 20 p   G B A C C 

A097 Falco vespertinus c 2 2 i   G A A C A 

A442 Ficedula semitorquata r 173 556 p   G B A C A 

A125 Fulica atra p 2 2 p   G C A C C 

A125 Fulica atra w 93 1254 i   G C A C C 

A123 Gallinula chloropus p 2 19 p   G C B C C 

A002 Gavia arctica w   30 i   G B A C A 

A001 Gavia stellata w   1 i   G C B C C 

A127 Grus grus c       P DD A A C A 

A078 Gyps fulvus c 2 3 i   G A A B A 

A078 Gyps fulvus p   1 i   G C A B C 

A075 Haliaeetus albicilla w   2 i   G B B C A 

A075 Haliaeetus albicilla p 1 1 p   G B A C A 

A092 Hieraaetus pennatus c 38 38 i   G B A C A 

A092 Hieraaetus pennatus r 4 5 p   G B A C A 

A022 Ixobrychus minutus r 1 1 p   G C B C C 

A338 Lanius collurio r 1615 1615 p   G C A C B 

A339 Lanius minor r 10 30 p   G C A C C 

A459 Larus cachinnans p 100 100 p   G C B C C 

A459 Larus cachinnans w 1 8 i   G C B C B 

A179 Larus ridibundus w   16 i   G C B C B 

A246 Lullula arborea p 1429 1429 p   G B A C A 
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КОД Вид Популация в зоната Оценка 

Тип Mин Mакс Ед. Кат. Кач. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

A242 Melanocorypha calandra p   2 p   G C B C C 

A068 Mergus albellus w   3 i   G B A C B 

A069 Mergus serrator w 2 110 i   G A B C A 

A230 Merops apiaster r 300 300 p   G C B C C 

A230 Merops apiaster c       P DD C B C B 

A073 Milvus migrans r 1 1 p   G C A C A 

A073 Milvus migrans c 30 44 i   G C A C A 

A074 Milvus milvus c 4 4 i   G A A C A 

A077 Neophron percnopterus r 1 2 p   G B A C A 

A058 Netta rufina w   5 i   G C A C C 

A533 Oenanthe pleschanka r 2 10 p   G C B B C 

A094 Pandion haliaetus c 8 14 i   G B A C A 

A020 Pelecanus crispus c 30 40 i  G C B B A 

A020 Pelecanus crispus w 3 3 i  G C B B A 

A019 Pelecanus onocrotalus c 12494 12494 i  G A A C A 

A072 Pernis apivorus r 11 11 p  G B A C A 

A072  Pernis apivorus c 4717 4717 i  G B A C A 

A017 Phalacrocorах carbo r  3 p  G C B C C 

A017 Phalacrocorах carbo w 6 185 i  G C B C B 

A393 Phalacrocorах pygmeus w  14 i  G C B C B 

A234 Picuscanus p 34 47 p  G B A C A 

A005 Podiceps cristatus w 3 63 i  G C B C C 

A008 Podiceps nigricollis w 12 40 i  G C B C B 
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КОД Вид Популация в зоната Оценка 

Тип Mин Mакс Ед. Кат. Кач. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

A307 Sylvia nisoria  100 320 p  G B  C A 

A004 Tachybaptus ruficollis r 1 1 p  G C B C C 

A004 Tachybaptus ruficollis w 5 41 i  G C B C B 

A397  Tadorna ferruginea r 2 2 p  G B B C B 

A048  Tadorna tadorna w  30 i  G C B C B 

A166  Tringa glare w 1 2 i  G C B C B 

A165 Tringa ochropus r 1 1 p  G C B C C 
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7.2.2 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 сервитута се срещат следните видове птици, предмет на 

опазване: късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък ястреб (Accipiter nisus), късокрил 

кюкавец (Actitis hypoleucos), земеродно рибарче (Alcedo atthis), полска бъбрица (Anthus 

campestris), малък креслив орел (Aquila pomarina), сива чапла (Ardea cinerea), 

обикновен мишелов (Buteo buteo), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), козодой 

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

орел змияр (Circaetus gallicus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), синявица 

(Coracias garrulus), белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), среден пъстър кълвач 

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

(Dryocopus martius), градинска овесарка (Emberiza hortulana), сокол орко (Falco 

subbuteo), керкенез (Falco tinnunculus), полубеловрата мухоловка (Ficedula 

semitorquata), лиска (Fulica atra), зеленоножка (Gallinula chloropus), червеногърба 

сврачка (Lanius collurio), горска чучулига (Lullula arborea), обикновен пчелояд (Merops 

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

ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) и голям 

горски водобегач (Tringa ochropus).  

По време на полевите проучвания в зоната (юни 2016) е установен един от 

видовете, предмет на опазване - белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos) (2 индивида) 

(или 1% от местната размножителна популация).  

Въпреки това, следвайки принципа на предпазливостта, възприет при 

създаването, управлението и оценката на потенциалните въздействия върху мрежата 

Натура 2000, наличието на останалите 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  

По време на строителството и експлоатацията на ВВЛ в зоната и в 

непосредствена близост са възможни следните въздействия върху видовете предмет 

на опазване и техните местообитания:  

По време на строителство:  
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 Пряко унищожаване и/или увреждане  местообитание на вид, предмет на

опазване;

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство на животински

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

антропогенно натоварване;

 Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на

популациите на видовете, предмет на опазване, поради;

o пряко унищожаване на екземпляри;

o непряко унищожаване на екземпляри

o изменение в характеристиките на местообитанията им.

По време на експлоатация: 

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство на животински

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

антропогенно натоварване;

 Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на

популациите на видовете, предмет на опазване, поради:

o пряко унищожаване на екземпляри;

o непряко унищожаване на екземпляри.

Имайки предвид високата подвижност и маневреност на птиците, не се очаква 

реализирането на проекта да доведе до фрагментиране на местообитания им, 

бариерен ефект при различни типове миграционни предвижвания, прекъсване на 

биокоридори.  

Потенциално засегнатите видове, групирани според типа местообитание и 

вида на въздействие са дадени в Таблица 7-3.  

В Точка 7.3.2. е дадена кратка информация за видоевте птици, предмет на 

опазване и са идентифицирани и количествено оценени (на базата на процента 

потенциално местообитание на вида, което ще бъде засегнато) очакваните 

въздействия. За част от видовете е направено заключение, че няма да бъдат 

засегнати, тъй като не се срещат в района на проекта. Тези видове не се разглеждат 

по-нататък в оценката. Очакваните въздействия върху видовете са разгледани по-

подробно в Точка 7.3.3. 

7.3.2 Потенциално засегнати видове, предмет на опазване 

7.3.2.1 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 2 

Тенденции 

2
 Информацията за видовете, предмет на опазване е от Атлас на гнездящите птици в България 

(Янков,. 2007) 
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на разпространението: нарастващо 

на числеността: нарастваща 

Особености на разпространението 

С ясно изразена привързаност към речни долини, която определя 

цялостното му разпространение. по-компактно покрай р. Дунав и по долините на 

притоците в Дунавската равнина, в Добруджа (предимно по суходолията), по 

поречията на някои от по-големите реки в Южна България (Марица, Тунджа, 

Струма, Арда и др.) и по Северното Черноморско крайбрежие. Останалите 

гнездовища са разпръснати предимно в по-малки долини в полета и ниски планини.  

Особености на числеността 

Равномерно ниска (с до 4–5 дв./кв3), като цяло по-висока по долините на 

реките Дунав, Марица, Тунджа и Струма. По Марица и Тунджа отделните двойки 

гнездят на разстояние 3–6 km една от друга с минимално разстояние между 

гнездата 1,5 km  

Местообитания 

Гнезди в Ивици дървета храсти и мозайки от тях, особено по бреговете на 

реки със запазена дървесна растителност, в Широколистни листопадни гори 

(често по склоновете на долини) и Алувиални и много влажни гори и храсталаци, 

рядко в Градски паркове и градини. 

Надморска височина 

10–300 м н.в., по изключение – и до 800 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр вида е тип c = 

концентрация  

Потенциални въздействия (по време на миграция): 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – местообитание

за почивка: 0,22% от смесените гори, 0,14% от широколистните гори, 0,08% 

от не-горските райони, култивирани с дървесна растителност; хранително 

местообитание: - 0,84% от влажните тревни съобщества, мезофилни 

ливади, 0,83% от сухите тревни съобщества, степи, 0,14% от 

екстензивните зърнени култури и друга орна земя 4.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство на

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

засилено антропогенно натоварване  

3
 UTM квадрати 10x10-km 

4
Процентът засегнато местообитание е даден само при идентификация на първото 

въздействие за да се избегне излишно увеличаване обема на текста. Изчислените 
проценти се отнасят и за останалите идентифицирани въздействия.  
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 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.2 Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: стабилна, с възможно леко нарастване 

Особености на разпространението 

Разпръснато и групово на почти цялата територия на страната с 

изключение на някои земеделски райони. По-плътно в гористите части, особено в 

планините, полупланинските и хълмисти райони, но и в Лу догорието и дори в 

Добруджа (където гнезди в полезащитните пояси и суходолията). Относително 

ограничено разпространен по Дунавско то крайбрежие и поречията на някои от 

големите реки, където веро ятно е заместен от Accipiter brevipes. 

Особености на числеността 

Равномерно ниска, във всички заети квадрати – по-малко от 10 дв. (най- 

често – 2–5). Като цяло плътността по-висока в планинските и полу- планинските 

райони на Рила, Пирин, Родопите, Стара планина и Пред балкана. 

Местообитания 

Гнезди основно в 41 Широколистни листопадни гори, 43 Смесени гори, 42 

Иглолистни гори, 44 Алувиални и много влажни гори и храсталаци, по-рядко – в 84 

Ивици дървета, храсти и мозайки от тях, 83 Овощни градини, дървесни и храстови 

плантации, а също в лесопарков тип 85 Градски паркове и градини или други 

гористи части на 86 Градове, села и индустриални зони. 

Надморска височина 

0–2000 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр вида е тип p = 

постоянно пребиваваща, c = концентрация  

Потенциални въздействия:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – гнездово 

местообитание/местообитание за струпване по време на миграция: 0,22% 

от смесените гори, 0,14% от широколистните листопадни гори, 0,08% от 

не-горските райони, култивирани с дървесна растителност; местообитание 

за хранене - 0,84% от влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 

0,83% от сухите тревни съобщества, степи, 0,14% от екстензивните 

зърнени култури и друга орна земя 

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  
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 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.3 Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: стабилна 

Особености на разпространението 

Разпръснато из цялата страна, по-рядко в източната Ӝ част (Черно 

морското крайбрежие и прилежащите му райони, Добруджа и Югоиз точна 

България). Среща се предимно по поречията на големите реки в равнините, но на 

места и в планините, включително в по-високите им части. Привързаността към 

реки и потоци определя линейно раз положение на много от находищата в съседни 

квадрати.  

Особености на числеността 

Равномерно ниска – във всеки от обитаваните квадрати често само по 

една двойка. 

Местообитания 

Гнезди покрай пясъчни и каменисти брегове на реки и потоци 24 Течащи 

води, обикновено в средните и горните им течения и в участъци с богата и гъста 

крайбрежна растителност, близка до 44 Алувиални и много влажни гори и 

храсталаци или сред 41 Широколистни листопадни гори, по-рядко сред 43 Смесени 

гори и 42 Иглолистни гори, понякога се среща около сладководни басейни 22 

Стоящи пресни води с 53 Растителност по периферията на водоеми. 

Надморска височина 

0–600 m н.в., някои двойки – и до 2000 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр вида е тип r = 

размножаваща се, w = зимуваща  

Потенциални въздействия: 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,04% от

крайречните местообитания в зоната (ВВЛ пресича – река Елешница (3 

пресичания) и река Герова речка (1 пресичане).  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.4 Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 

Тенденции 
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на разпространението: стабилно 

на числеността: стабилна 

Особености на разпространението 

С групово и линейно разпространение, свързано с речната мрежа 

(средните и долните течения) и с други водоеми в равнинните и хълмистите части 

на цялата страна, в някои предпланински и планински райони (Предбалкан, Западни 

Родопи). По-ясно групирано покрай р. Дунав, Черноморското крайбрежие, Източните 

Родопи и значителни части от Дунавската равнина, Тракийската низина, 

Софийското поле и др. Почти отсъства в Добруджа. Разпространението се 

колебае силно на места според динамиката на речните брегове (срутване, 

заравняване и т.н.). 

Особености на числеността 

Сравнително равномерно разпределена и ниска – в преобладаващата част 

от заетите квадрати с по-малко от 10 дв., но на места с по-големи влажни зони или 

реки със значителни участъци със стръмни брегове достига и до 12–15 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди по бреговете на реки, канали и други водоеми с Течащи води, край 

Стоящи пресни води, по-рядко Стоящи бракични води; зависим от наличието на 

подходящи отвесни земни или пясъчни откоси. Обитава и подходящи участъци по 

морското крайбрежие (Тесни морски заливи, Естуари). В тези случаи устройва 

гнездата си както по бреговете на вливащи се в морето реки, така и в стръмни 

земни стени по самото крайбрежие, като птиците ловуват в по-тихите заливи. 

Надморска височина 

0–950 m н.в., отделни двойки – и до 1200 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр вида е тип p = 

постоянно пребиваваща, w = зимуваща  

Потенциални въздействия:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,04% от 

крайречните местообитания в зоната (ВВЛ пресича – река Елешница (3 

пресичания) и река Герова речка (1 пресичане).  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.5 Шилоопашата патица ( Anas acuta) 

Тенденции 

на разпространението: липсва изразена тенденция, 
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възможно намаляващо 

на числеността: липсва изразена тенденция, възможно намаляваща 

Особености на разпространението 

Отделни изолирани находища по Черноморското крайбрежие (Атана совско 

езеро), покрай р.Дунав (до Видин), до Рабишкото езеро, в Софийското поле и 

подножието на Дервентските възвишения. Възможно единични двойки да гнездят 

нередовно в Драгоманското и Алдомировското блато, както и в други бивши 

находища, но при настоящото картиране няма наблюдения в тях. 

Особености на числеността 

Единични двойки във всички квадрати, където се среща. Най-висока 

численост в Атанасовското езеро, където възможно гнездят 2–3 дв. Ежегодният 

ремонт на дигите там предизвиква промени и дори изчезване на двойките през 

отделни години. 

Местообитания 

Гнезди в сладководни или солени езера с открити, обрасли с трева 

участъци в или около тях: 21 Лагуни и 22 Стоящи пресни води, 15 Засолени терени 

с халофитна растителност, 5 Блата, в 53 Растителност по периферията на 

водоеми и 82 Посеви и други тревни култури. 

Надморска височина 

0–60 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр вида е тип w = 

зимуваща  

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта няма да окаже въздействие върху потенциални 

местообитания на вида и неговата популация в зоната 

7.3.2.6 Клопач (Anas clypeata) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно, с непериодични колебания  

на числеността: стабилна, с непериодични колебания  

Особености на разпространението 

Разпръснато в изолирани гнездовища, главно по крайбрежието на р. Дунав, 

Черноморското крайбрежие и някои по-големи водоеми във вътрешността на 

страната. 

Особености на числеността 
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В почти всички квадрати с единични двойки, гнездовата популация не 

стабилна и силно варира през отделните години. Броят двойки най- висок и 

относително постоянен в Бургаските влажни зони. Сравнително стабилни 

гнездовища са и някои рибарници по р. Дунав. 

Местообитания 

Гнезди в по-обширни влажни зони, с големи водни огледала или в близост до 

такива от различен тип: 21 Лагуни, 22 Стоящи пресни води, 23 Стоящи бракични 

води, 5 Блата (53 Растителност по периферията на водоеми), както и в 37 Тревни 

съобщества по влажни терени, когато са разположени по брега на влажните зони. 

Надморска височина 

0–60 м н.в., по изключение – и до 600 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр вида е тип w = 

зимуваща  

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта няма да окаже въздействие върху потенциални 

местообитания на вида и неговата популация в зоната 

7.3.2.7 Зимно бърне (Anas crecca) 

Тенденции 

на разпространението: намаляващо, с непериодични колебания  

на числеността: намаляваща, с непериодични колебания  

Особености на разпространението 

С изолирани единични находища или такива в съседни квадрати, главно 

покрай р. Дунав, по Черноморското крайбрежие и по поречието на реките Стряма и 

Марица в Тракийската низина. Вероятно повечето двойки гнездят само през 

отделни години. Често през гнездовия пери од се срещат и отделни птици, 

възможно летуващи неразмножаващи се индивиди. 

Особености на числеността 

Единични двойки или отделни индивиди, числеността на гнездовата 

популация нестабилна и варира през отделните години (PETKOV, in press). 

Относително по-постоянен броят на размножаващите се двойки в района на 

Бургаските влажни зони, където най-често установява но гнездене. 

Местообитания 

Размножава се в 21 Лагуни, 22 Стоящи пресни води и 23 Стоящи бракични 

води, като разполага гнездата си в 5 Блата (в 53 Растителност по периферията 

на водоеми) и в 37 Тревни съобщества по влажни терени), когато се намират по 

брега на влажните зони. 
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Надморска височина 

0–100 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр вида е тип w = 

зимуваща  

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта няма да окаже въздействие върху потенциални 

местообитания на вида и неговата популация в зоната 

7.3.2.8 Фиш (Anas penelope) 

Тенденции 

на разпространението: неизестна  

на числеността: неизвестна  

Особености на разпространението 

Изолирани находища през гнездовия сезон по р. Дунав, в Мандренското 

езеро, по поречията на реките Марица и Искър. Всички наблюдения съвпадат и със 

значими миграционни коридори, което предполага, че се касае не за размножаване, а 

по-скоро за птици, прекарващи лятото далеч от основния гнездови ареал.  

Особености на числеността 

Във всички случаи наблюдавани отделни двойки или единични индивиди. 

Местообитания 

Наблюдаван в 2 Неморски води – 21 Лагуни, 22 Стоящи пресни води, 23 

Стоящи бракични води, както и в 5 Блата (53 Растителност по периферията на 

водоеми) и 37 Тревни съобщества по влажни терени, разположени по брега на 

влажните зони. В основната си част влажните зони, в които е регистриран вида 

през гнездовия сезон, са изкуствени водоеми – рибарници и микроязовири. 

Надморска височина 

0–100 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр вида е тип w = 

зимуваща  

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта няма да окаже въздействие върху потенциални 

местообитания на вида и неговата популация в зоната 

7.3.2.9 Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) 

Тенденции 
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на разпространението: стабилна 

на числеността: стабилна 

Особености на разпространението 

най-често срещаният гнездящ вид патица, с по-сгъстено и по-разсеяно 

разпространение в цялата страна без високите части на планините, 

преобладаващо гористите или други райони, лишени от средни и по- големи влажни 

зони с крайбрежна растителност. В Родопите и на места в Рила достига до пояса 

на иглолистните гори, включително до ве ковни гнездовища като Баташкото 

блато. Разпространението отча сти повлияно от изкуствени разселвания, както в 

миналото (особено след 1960 г.), така и през периода на настоящото картиране.  

Особености на числеността 

Неравномерна, в повечето от находищата с по-малко от 10 дв./кв., с по-

висока плътност (10–99 дв./кв.) в районите с по-големи влажни зони –

покрай р. Дунав и по-големите реки в Дунавската равнина, поречия та на 

реките Марица и Тунджа и притоците им, районите с язовири и по-големи 

микроязовири, рибарници и блата, включително по Черноморското крайбрежие. 

Местообитания 

Гнезди в 2 Неморски води (21 Лагуни, 22 Стоящи пресни води, 23 Стоящи 

бракични води), 5 Блата (53 Растителност по периферията на водоеми), по-рядко – 

в 24 Течащи води (отводнителни канали или други водоеми с бавно течение), влажни 

зони в пределите на 85 Градски паркове и градини и други части на 86 Градове, села 

и индустри ални зони, особено на периферията им, в кариери за инертни материа 

ли, канали, разливи и др. Разполага гнездата си в 37 Тревни съобщества по влажни 

терени, в 82 Посеви и други (едногодишни) тревни култури (оризища, житни ниви 

близо до водоеми), по различен субстрат в заливни гори (44 Алувиални и много 

влажни гори и храсталаци) и др.  

Надморска височина 

0–1500 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр вида е тип p = 

постоянно пребиваваща, w = зимуваща  

Потенциални въздействия: 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание за гнездене не се

очаква. Ще бъдат засегнати 0,14% от екстензивните зърнени култури и 

друга орна земя, разположени на над 1 km от язовирите Цанков камък и 

Елешница.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри
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7.3.2.10 Сива патица (Anas strepera) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно, с непериодични колебания 

на числеността: стабилна, с непериодични колебания 

Особености на разпространението 

С разпръснати находища, групирани в съседни квадрати по поречието на р. 

Дунав и по Черноморското крайбрежие. Основни гнездовища рибарниците Орсоя и 

Мечка, ез. Сребърна и Бургаските влажни зони. Разпределението сходно с това в 

Европа, като неравномерният му и петнист характер се определя от твърде 

специфичните изисквания на вида към гнездовите места, които трябва да са 

обширни и добре обрасли водоеми (BERNDT, 1997). 

Особености на числеността 

В повечето квадрати с единични двойки, с изключение на ез. Сребърна, 

рибарниците Орсоя (а до към 1995 г. – и Беленските блата), където през отделни 

години гнездят по 10–12 дв. И в отделните гнездовища, и като цяло числеността 

се колебае силно по години. През 1996–2002 г. националната популация варира в 

рамките на 50–80 дв., със значителни разлики през отделните години. 

Относително по-постоянна е числеността на гнездящите двойки в Бургаските 

влажни зони. 

Местообитания 

Гнезди в 2 Неморски води (21 Лагуни, 22 Стоящи пресни води, 23 Стоящи 

бракични води), 5 Блата (53 Растителност по периферията на водоеми) и 37 Тревни 

съобщества по влажни терени, кога то са разположени по брега на водоемите. 

Обитаваните от вида влаж ни зони по р. Дунав са силно обрасли с водолюбива 

растителност, дока то гнездовищата в района на Бургаските и Варненските езера 

са по-открити и с хигрофилна растителност по периферията на водоемите.  

Надморска височина 

0–50 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр вида е тип w = 

зимуваща  

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта няма да окаже въздействие върху потенциални

местообитания на вида и неговата популация в зоната 
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7.3.2.11 Anser albifrons 

Съгласно данните от стандартния формуляр вида е тип w = 

зимуваща  

Потенциални въздействия (по време на зимуване): 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание за хранене

(местообитания за почивка не се засягат) - 0,84% от влажните тревни 

съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите тревни съобщества, 

степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и друга орна земя,  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.12 Полска бъбрица (Anthus campestris) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

 на числеността: стабилна 

Особености на разпространението 

С петнисто и разпръснато разпространение в равнинни, хълмисти и 

нископланински райони в цялата страна, по-плътно в най-източната част. 

Основната част от популацията заема открити сухи пасищни терени в Добруджа и 

по Черноморското крайбрежие, Източна Стара планина, Сакар и хълмистите 

райони около поречието на р. Тунджа, Източните Родопи и значителна част от 

Тракийската низина. Разпръснато в Дунавската равнина, Софийското поле, 

поречията на Струма и Места и др. 

Особености на числеността 

Относително равномерна и ниска, преобладават квадратите с по-малко 

от 10 дв. Дори в районите с по-висока численост (Добруджа, Черноморското 

крайбрежие, Сакар, Светиилийски и Манастирски възвишения, Бесапарски ридове и 

др.), тя рядко надхвърля 10–15 дв./кв., макар че на места може да бъде по-висока. 

Местообитания 

Гнезди по сухи припечни песъчливи и каменисти терени и пасища с рядка 

тревиста растителност – Степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити 

терени, Тревни съобщества по сухи силикатни терени, по обрасли с тревна 

растителност Крайбрежни (морски) плажове и пясъчни дюни, по-рядко по Засолени 

терени с халофитна растителност. Среща се и около неголеми обработвани по 

традиционен начин земеделски площи Подобрени тревни площи (многогодишни 

тревни култури) или Пустеещи земи. 
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Надморска височина 

0–500 m н.в., по изключение – до 1330 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр вида е тип r = 

размножаваща се 

Потенциални въздействия:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,83% от сухите 

тревни съобщества, степи.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.13 Скален орел (Aquila chrysaetos) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: стабилна до леко нарастваща 

Особености на разпространението 

Разпространен петнисто предимно в по-високите части на планините 

(основно в Централна и Западна Стара планина, Рила, Пирин, Родопите и някои от 

Западните погранични планини), но и в някои пониски планини и хълмисти райони 

(Странджа, Източна Стара планина, Източните Родопи, Сакар, Дервентските 

възвишения и др). През периода на настоящото картиране почти липсват 

гнездовища в равнинните части на страната. 

Особености на числеността 

Навсякъде в отделните квадрати представен с по една двойка. В места с 

благоприятни условия се наблюдава съсредоточаване на по няколко двойки в 

сравнително ограничени райони. 

Местообитания 

Гнезди преимуществено по 62 Скали и скални стени (във вътрешността 

на страната), по-рядко върху високи стари дървета в 41 Широколистни листопадни 

гори. Почти всички гнездови находища са в долини, проломи или скални комплекси в 

близост до открити склонове, където птиците ловуват. 

Надморска височина 

200–2400 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр вида е тип p = 

постоянно пребиваваща, c = концентрация  

Потенциални въздействия:  
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 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – за гнездене/ 

струпване - 0,14% от широколистните листопадни гори, хранително 

местообитание - 0,84% от влажните тревни съобщества, мезофилни 

ливади, 0,83% от сухите тревни съобщества, степи, 0,14% от 

екстензивните зърнени култури и друга орна земя, 

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.14 Кръстат орел (Aquila heliaca) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно, с намаляване в едни и увеличаване в 

други райони 

на числеността: нарастваща 

Особености на разпространението 

Основната част от популацията съсредоточена в Югоизточна България – 

Сакар, най-южните части на поречията на реките Тунджа и Марица и западната 

част на Странджа, където са 14 от общо 17–те известни в страната гнезда. 

Обитавани гнезда има още в Средна гора и Източните Родопи. Отделни двойки 

вероятно гнездят и в други райони – в Източна и Западна Стара планина, Понор, 

Дунавската равнина, Западните Родопи. 

Особености на числеността 

Във всички заети квадрати по 1, само в един – 2 заети гнезда. Като цяло 

най-висока в Сакар (средна плътност до 1,4 дв./кв.). Минимално установено 

разстояние между обитавани гнезда – 4667 m. 

Местообитания 

Гнезди в Широколистни листопадни гори и в Овощни градини, дървесни и 

храстови плантации, Ивици дървета храсти и мозайки от тях. Предпочита долове 

с високи стари дървета, особено тополи Populus sp., често в близост до пасища и 

други места с изобилие на Spermophilus cilellus. 

Надморска височина 

50–1400 m н. 

Съгласно данните от стандартния формуляр вида е тип c = 

концентрация  

Потенциални въздействия (по време на миграция):  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – хранително 

местообитание- 0,84% от влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 
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0,83% от сухите тревни съобщества, степи, 0,14% от екстензивните 

зърнени култури и друга орна земя, местообитание за почивка - 0,22% от 

смесените гори, 0,14% от широколистните листопадни гори, 0,08% от не-

горските райони, култивирани с дървесна растителност.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство 

 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.15 Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Тенденции 

на разпространението: слабо нарастващо  

на числеността: слабо нарастваща  

Особености на разпространението 

С неравномерно петнисто разпространение, по-голямата част от 

гнездовата популация е концентрирана в Югоизточна и Източна България и 

обхваща почти изцяло Странджа, Сакар и значителни части от Източна Стара 

планина, Източните Родопи и Добруджа. Останалата част от двойките 

разпръснати в почти цялата страна, главно в по- ниските части. Отсъства или 

слабо представен в Северозападна България, Западните погранични планини, 

южната част на Дунавската равнина и Предбалкана, долините на реките Струма и 

Места и др. Избягва високите планини като Рила, Пирин и Западните Родопи.  

Особености на числеността 

Във всички заети квадрати с единични двойки или с по 3–5 дв./кв. С най-

висока плътност в Странджа, Дервентските възвишения, Сакар, Източна Стара 

планина, Източните Родопи, Добруджа. 

Местообитания 

Гнезди в Гори с поляни, в близост до речни долини, пасища, ливади, блата, 

групи дървета край потоци: основно в Широколистни листопадни гори, но и в 

Смесени гори, Алувиални и много влажни гори и храсталаци, рядко в Ивици дървета, 

храсти и мозайки от тях.  

Надморска височина 

0–1500 м н.в., понякога – и до 1861 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация 



    
 
 

210 
 

7.3.2.16 Потенциални въздействия:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – хранително 

местообитание - 0,84% от влажните тревни съобщества, мезофилни 

ливади, 0,83% от сухите тревни съобщества, степи, 0,14% от 

екстензивните зърнени култури и друга орна земя, гнездово 

местообитание/местообитание за почивка - 0,14% от широколистните 

листопадни гори.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.17 Aquila clanga 

Тенденции 

на разпространението: неизвестна  

на числеността: неизвестна  

Особености на разпространението 

Единични наблюдения в Добруджа, Тракийската низина, Източните Родопи 

и Сакар. На 14.06.1990 г. 1 ловуващ екз. до Телериг (В. КАТРАНДЖИ ЕВ, непубл. 

данни). На 19.05.1991 г. между селата Първенец и Брестови ца, Пловдивско 

наблюдаван възрастен* екз., гонен от двойка Buteo buteo (ВЕЛЕВ, 1995). На 

18.05.2002 г. при с.Пчелари, Хасковско видян възрастен индивид, придържащ се към 

същия район (П. ЯНКОВ, непубл. данни). На 23.07.2004 г. до с. Радовец, 

Тополовградско, наблюдавани 1 екз. (четвърто оперение) и 1 екз. (вероятно трето 

оперение), които ловували до микроязовир; първата птица е видяна на същото 

място и на 13.08.2004 г. (Д. ДЕМЕРДЖИЕВ, Г. ГЕРДЖИКОВ, В. АНГЕЛОВ, непубл. 

данни). 

Особености на числеността 

Всички наблюдения са на единични възрастни индивиди или на 2 екз., 

единият от които – полово незрял. 

Местообитания 

Почти всички съвременни наблюдения на вида са в равнинни и ниско- 

планински гористи райони (41 Широколистни листопадни гори), изпъстрени с 

поляни и ливади (37 Тревни съобщества по влажни терени и 38 Мезофилни тревни 

съобщества), открити пространства с гори от „островен" тип или групи дървета, 

хълмисти склонове в близост до реки (24 Течащи води) и микроязовири (22 Стоящи 

пресни води). 

Надморска височина 

Наблюдаван на 200–500 m н.в. 
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Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия (по време на миграция): 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,84% от

влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите тревни 

съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и друга орна 

земя, 0,22% от смесените гори, 0,14% от широколистните листопадни гори,  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.18 Сива чапла (Ardea cinerea) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо 

на числеността: нарастваща 

Особености на разпространението 

В самостоятелни или смесени колонии разпръснато из цялата страна, 

главно по Дунавското и Черноморското крайбрежие и долините на повечето по-

големи реки в равнините (Дунавска равнина, Тракийска низина) и ниските части на 

планините (най-вече в Предбалкана).  

Особености на числеността 

В около половината квадрати броят на гнездата не надхвърля няколко 

десетки, в останалите – най-често e по-малко от 10 дв. (но единичните гнезда са 

изключение), само квадратите с колониите в ез. Сребърна, по р. Тунджа и около 

Бургас са с по около 100 дв. 

Местообитания 

Гнезди в 5 Блата (53 Растителност по периферията на водоеми) и в 44 

Алувиални и много влажни гори и храсталаци, понякога – по единични или групи 

дървета в открити 8 Селскостопански площи и изкуствени ландшафти. По 

изключение се размножава и по 62 Скали и скални стени (колония от 6–8 дв. до 

стената на яз. Студен кладенец). 

Надморска височина 

0–700 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, w = зимуваща 

Потенциални въздействия: 
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 Реализирането на проекта няма да окаже въздействие върху потенциални 

местообитания на вида и неговата популация в зоната 

7.3.2.19 Кафявоглава потапница (Aythya ferina) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

С групово и разпръснато разпространение, главно по Дунавското и 

Черноморското крайбрежие, където са основните гнездови находища: ез. Сребърна, 

рибарниците Мечка и Орсоя, Бургаските влажни зони, и най-вече Пода и Комлушка 

низина. През отделни години единични двойки гнездят в Тракийската низина, 

Дунавската равнина, Софийското поле, на места в Западна България и по долината 

на р. Арда.  

Особености на числеността 

В посочените основни гнездовища и във Варненско–Белославския комплекс 

– до няколко десетки двойки (до над повече от 50 в Пода и Комлушката низина – 

ПЕТКОВ, 2004), но в повечето от останалите се размножават само единични 

двойки. В години с малко валежи и ниско водно ниво на водоемите числеността по-

малка и много от двойките не пристъпват към гнездене. 

Местообитания 

Гнезди в 2 Неморски води (21 Лагуни, 22 Стоящи пресни води, 23 Стоящи 

бракични води), в 5 Блата (53 Растителност по периферията на водоеми) и в 37 

Тревни съобщества по влажни терени, когато са разположени по брега на влажните 

зони. Предпочита относително открити и обширни естествени и полуестествени 

водоеми. 

Надморска височина 

0–600 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта няма да окаже въздействие върху потенциални 

местообитания на вида и неговата популация в зоната 

7.3.2.20 Черна качулата потапница (Aythya fuligula) 

Тенденции 
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на разпространението: липсва изразена тенденция 

на числеността: липсва изразена тенденция 

Особености на разпространението 

Разпръснати изолирани находища по Дунавското крайбрежие и 

прилежащите му части на Дунавската равнина, Черноморското крайбрежие, 

Софийското поле и Тракийската низина. 

Особености на числеността 

Наблюдавани отделни двойки и единични или малък брой летуващи птици 

(до 19 екз. през 1996 г. в Мандренското езеро – DIMITROV et al., 2005), като общата 

численост на индивидите не надхвърля няколко десетки птици. 

Местообитания 

Наблюдаван в 5 Блата (53 Растителност по периферията на водоеми) – 

най-често в по-големи влажни зони водно огледало и растителност по бреговете, 

рибарници и др. Също в 2 Неморски води (21 Лагуни, 22 Стоящи пресни води, 23 

Стоящи бракични води).  

Надморска височина 

0–525 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта няма да окаже въздействие върху потенциални

местообитания на вида и неговата популация в зоната 

7.3.2.21 Белоока потапница (Aythya nyroca) 

Тенденции 

на разпространението: вероятно намаляващо, с непериодични колебания 

на числеността: вероятно намаляваща, със значителни непериодични 

колебания 

Особености на разпространението 

Групово и разпръснато, главно покрай р. Дунав и прилежащите райони на 

Дунавската равнина, Черноморското крайбрежие, Тракийската низина и 

Софийското поле. най-значими гнездовища: ез. Сребърна, рибарници Мечка, Орсоя и 

Пазарджик, Дуранкулашкото и Шабленското езеро и Драгоманското блато. 

Разпространението се влияе силно от водното ниво в гнездовите водоеми, някои 

от които през отделни години пресъхват. Често при изчезване на дадено находище 
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се появяват нови наблизо. През 2002 г. след пресъхване на блатата на о. Белене 

гнездящи двойки се появяват в микроязовирите около Свищов и Белене.  

Особености на числеността 

Неравномерна и като цяло ниска (в повечето квадрати – по-малко от 10 

дв.). В посочените 7 значими влажни зони концентрирана близо 75% от 

националната популация. Броят силно варира по години според състоянието на 

влажните зони. В години с малко валежи и ниско водно ниво числеността е ниска и 

много от двойките не гнездят. 

Местообитания 

Гнезди в 5 Блата (53 Растителност по периферията на водоеми) и в 2 

Неморски води (21 Лагуни, 22 Стоящи пресни води, 23 Стоящи бракични води). 

Надморска височина 

0–998 m н.в. 

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта няма да окаже въздействие върху потенциални

местообитания на вида и неговата популация в зоната 

7.3.2.22 Червеногуша гъска (Branta ruficollis) 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

Потенциални въздействия (по време на зимуване): 

Реализирането на проекта няма да окаже въздействие върху потенциални 

местообитания за зимуване. Потенциални въздействия в местообитания за 

хранене са:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,84% от

влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите тревни 

съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и друга орна 

земя,  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.23 Бухал (Bubo bubo) 

Тенденции 

на разпространението: слабо нарастващо 

на числеността: слабо нарастваща  
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Особености на разпространението 

С разпръснато до петнисто разпространение в цялата страна, по- 

плътно в Източните Родопи, Странджа, Източна Стара планина и около Бургас, 

Ломовете, Западна Стара планина и планините на юг от нея и др. Отсъства на 

значителни територии както в равнините, така и в планините. 

Разпространението отчасти повлияно от разкриването и изоставянето на 

каменни кариери, благодарение на които видът гнезди в иначе непригодни райони. 

Особености на числеността 

Равномерно ниска, обикновено единични дв./кв. (в отделни случаи – до 2–3 

дв./кв.). Най-висока в Югоизточна България (Странджа, около Карнобат и Бургас), 

по Северното Черноморие, Ломовете, Искърския пролом, Източните Родопи и др. 

Местообитания 

Гнезди в долини и други скалисти райони близо до пасища, водоеми и 

населени места, най-често в Скали и скални стени (във вътрешността на 

страната), вкл. до входове на Пещери, по Черноморието – и по Стръмни скалисти 

(морски) брегове. В някои райони (напр. Странджа) гнездата са в Широколистни 

листопадни гори. В редки случаи гнезди и в разрушени сгради и стари гнезда на 

Buteo rufinus (MILTSCHEV, 2003).  

Надморска височина 

100–300 м н.в., на места – и до 1500 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща 

 Потенциални въздействия: 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – за хранене: 0,84%

от влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите 

тревни съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и 

друга орна земя, гнездово местообитание: 0,14% от широколистните 

листопадни гори,  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.24 Bucephala clangula 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта няма да окаже въздействие върху потенциални

местообитания на вида и неговата популация в зоната 
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7.3.2.25 Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Тенденции 

на разпространението:  стабилна  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 

Повсеместно на цялата територия на страната. Не е установен на 

места в равнинни безлесни райони с преобладание на земеделски култури – локално 

в Дунавската равнина, Тракийската низина, Бургаската низина и др. 

Особености на числеността 

Относително равномерна, плътността никъде не надхвърля 10 дв./кв. най-

ниска в равнините и високите части на планините, по-висока в предпланинските и 

хълмистите райони с по-голямо разнообразие на местообитания (комбинация от 

гори с ливади, пасища и обработваеми земи). 

Местообитания 

Гнезди в 41 Широколистни листопадни гори, 42 Иглолистни гори, 

43 Смесени гори и 44 Алувиални и много влажни гори и храсталаци, както и 

в 84 Ивици дървета, храсти и мозайки от тях, винаги в близост до открити 

пространства. Рядко в големи 85 Градски паркове и градини на периферията на 

големи селища.  

Надморска височина 

0–1977 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща, c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – гнездово/за 

почивка по време на миграция: 0,14% от широколистните листопадни 

гори,0,22 от смесените гори; хранително: 0,84% от влажните тревни 

съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите тревни съобщества, 

степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и друга орна земя.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.26 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  



    
 
 

217 
 

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

С петнисто и разпръснато разпространение в цялата страна, предимно в 

равнинните и нископланинските части. по-концентрирано в Източните Родопи, 

Сакар и поречието на р. Тунджа с прилежащите му райони, планините на запад и 

север от Софийското поле, Врачанска планина и Искърския пролом, поречията на 

повечето реки в Дунавската равнина, включително суходолията в Добруджа, 

южните склонове на Стара планина, района на Същинска Средна гора и западната 

част на Тракийската низина и др. Почти не гнезди в по-високите части на Рила, 

Пирин, Западните Родопи, напълно отсъства и от гористия район на Странджа. 

Особености на числеността 

Почти никъде не надхвърля 10 дв./кв., в повечето квадрати – по около 5 

двойки. най-висока плътност в изобилстващия на Spermophylus citellus район на 

Бесапарските ридове (11 дв./кв.), като гнездата са разположени върху металните 

стълбове на линията за пренос на електроенергия. С висока численост в Понор и 

прилежащите му планински райони, поречието на р. Искър на север от Стара 

планина, района на Сливен и хълмистите райони около р. Тунджа, Сакар, южните 

склонове на Стара планина и други. по-ниска численост по долините на реките 

Струма и Места.  

Местообитания  

Гнезди в проломи, долини, хълмисти терени, предпланински склонове, ниски 

планини, но и в низини и равнини, с Скали и скални стени (във вътрешността на 

страната), включително ниски и лесно достъпни такива. по-рядко по Стръмни 

скалисти (морски) брегове (по Северното Черноморско крайбрежие), на дървета в 

окрайнини на Широколистни листопадни гори (но и в ниско разположени изкуствени 

борови насаждения Овощни градини, дървесни и храстови плантации), в Ивици 

дървета, храсти и мозайки от тях, както и по електрически стълбове, в 

изоставени кариери и ерозирали земни склонове.  

Надморска височина 

0–1000 м н.в., по изключение – и до 1800 m н.в.  

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща, c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – за 

гнездене/почивка по време на миграция – 0,22% от смесените гори, 0,14% от 

широколистните листопадни гори; за хранене: 0,84% от влажните тревни 

съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите тревни съобщества, 

степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и друга орна земя.  
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 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.27 Тъмногръд брегобегач (Calidris alpinа) 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация, w = зимуваща 

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта няма да окаже въздействие върху потенциални

местообитания на вида и неговата популация в зоната 

7.3.2.28 Козодой (Caprimulgus europaeus) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: стабилна 

Особености на разпространението 

С петнисто разпространение на по-голямата част от територията на 

страната без някои райони с оскъдна храстова и дървесна растителност в 

Дунавската равнина, Тракийската низина, източната част на Добруджа, 

Бургаската низина и др. В редица райони е с по-разпръснато разпространение, като 

находищата понякога са отделени значително от по-плътно заетите територии.  

Особености на числеността 

Равномерна и относително ниска (обикновено до 20–30 дв./кв.). Локално по-

многочислен (до към 70–90 дв./кв.) в нископланинските и хълмистите райони, главно 

в зоната на дъбовите ксеротермни гори – в Източните Родопи, Предбалкана, 

Ломовете, Сакар, Странджа, Източна Стара планина и др. Във високите планини е 

по-рядък, но отделни двойки гнездят дори до горната граница на гората. 

Местообитания 

Гнезди в Широколистни листопадни гори – главно Quercus sp. и Carpinus 

orientalis, особено в каменисти карстови райони. Среща се в различни храстови 

формации (Храсталаци в местата с умерен климат и Сухолюбиви храсталаци) – 

основно от Paliurus spina–christi, Juniperus oxycedris, Prunus spinosa и др. По-рядък в 

гори от Fagus sp., в Иглолистни гори и в Смесени гори. Привързан е и към сечища, 

особено през началния етап на естественото възобновяване на горската 

растителност. 

Надморска височина 

0–1900 m н.в. 
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Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се 

Потенциални въздействия:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание -0,85% от 

храстовите местообитания, 0,22% от смесените гори, 0,14% от 

широколистните листопадни гори,.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.29 Речен дъждосвирец (Charadrius dubius) 

Тенденции 

на разпространението:  стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 

С линейно и петнисто разпространение в равнинните и нископланинските 

части на цялата страна, привързано към речната мрежа (средните и долните 

течения), Черноморското крайбрежие и отделни водоеми със стоящи води. Почти 

напълно отсъства от по-безводните и гористи равнинни части (Добруджа, 

Лудогорието и др.).  

Особености на числеността 

Неравномерна, в повече от половината заети квадрати е с по-малко от 10 

двойки. По-многоброен (но обикновено не повече от 10–15 дв./кв.) в Тракийската 

низина, по Черноморското крайбрежие, в Софийското поле, както и в районите с 

чакълести речни корита (Източни Родопи, долините на реките Струма и Места и 

др.). 

Местообитания 

Гнезди по чакълести и пясъчни брегове, острови и коси в коритата на реки 

24 Течащи води, по пясъчни 16 Крайбрежни (морски) плажове и пясъчни дюни, както и 

по 17 Чакълести морски брегове, понякога по бреговете на микроязовири, блата или 

други 22 Стоящи пресни води, по-рядко – до 23 Стоящи бракични води и в 21 Лагуни. 

Заема и аналогични биотопи в пределите на 86 Градове, села и индустриални зони, 

а нерядко се размножава и в кариери за чакъл в близост до реки или други водоеми. 

Надморска височина 

0–850 m н.в., по изключение - и до 1895 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се,  
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Потенциални въздействия: 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,04% от

крайречните местообитания в зоната (ВВЛ пресича – река Елешница (3 

пресичания) и река Герова речка (1 пресичане).  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.30  Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: нарастваща 

Особености на разпространението 

С плътно разпространение на територията на цялата страна с 

изключение на планинските терени с голямо вертикално разчленение на релефа или 

плътни горски масиви, на районите, лишени от влажни зони и тези при надморска 

височина над 1300 m. 

Особености на числеността 

Неравномерна, в повечето от квадратите е по-малко от 10 дв., в около 

четвърт от всички квадрати с гнезда – между 10 и 61 дв. (максимална стойност – в 

квадрат FN93). Най-много гнезда в едно населено място – 56 (в София). 

Местообитания 

Гнезди почти изцяло в Градове, села и индустриални зони в близост до 

мочурливи места или влажни зони от различен тип. Част от гнездата (около 9% от 

заетите) разположени в свободната природа, най-често по единични или групи 

дървета или антропогенни съоръжения в Селскостопански площи и изкуствени 

ландшафти.  

Надморска височина 

0–1307 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация 

Потенциални въздействия: 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,84% от

влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,04% от крайречните 

местообитания, 0,14% от екстензивните зърнени култури и друга орна 

земя,  
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 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.31 Черен щъркел (Ciconia nigra) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо 

на числеността: нарастваща 

Особености на разпространението 

Петнисто и разпръснато в почти цялата страна. Най-плътно в 

Източните Родопи, Сакар и Странджа, с по-отдалечени находища в Западните 

Родопи, Източна Стара планина, Дунавската равнина и Предбалкана, Тракийската 

низина, долините на реките Струма и Места и др. Почти отсъства от Добруджа, 

Лудогорието и района на Краище – Осоговска планина. 

Особености на числеността 

Навсякъде с една до няколко дв./кв.. Единствено по долината на р. Арда 

около язовирите Студен кладенец и Ивайловград плътността висока, достигаща 

12–14 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди основно по Скали и скални стени (във вътрешността на страната), 

понякога и във входните части на Пещери. Около една трета от популацията 

гнезди в Широколистни листопадни гори и по-рядко – в Алувиални и много влажни 

гори и храсталаци, а по изключение – в Иглолистни гори. 

Надморска височина 

0–1500 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация 

Потенциални въздействия: 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – местообитание

за хранене: 0,04% от крайречните местообитания в зоната (ВВЛ пресича – 

река Елешница (3 пресичания) и река Герова речка (1 пресичане), 0,84% от 

влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите тревни 

съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и друга орна 

земя, гнездово мвстообитание/за почивка: 0,22% от смесените гори, 0,14% 

от широколистните листопадни гори.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри
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7.3.2.32 Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

Разпръснато и групово в цялата страна, по-плътно в откритите, сухи и 

богати на влечуги райони на Източните Родопи, Източна Стара планина, 

Огражден, Южен Пирин и прилежащите части от долината на р. Струма, Сакар, 

Дервентските възвишения, планините около Софийското поле, Врачанска планина, 

Искърския пролом, граничната част между Тракийската низина и Родопите, 

Ломовете и др. На места и във високите части на планините.  

Особености на числеността  

Единични двойки във всички заети квадрати. Преобладаващата част от 

популацията е в югоизточната половина на страната, на юг от линията 

Силистра–Кюстендил.  

Местообитания  

Гнезди в Широколистни листопадни гори, Иглолистни гори, Смесени гори, 

Алувиални и много влажни гори и храсталаци, рядко в изкуствени иглолистни 

насаждения Овощни градини, дървесни и храстови плантации и вероятно в Ивици 

дървета, храсти и мозайки от тях.  

Надморска височина  

От 0–2000 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – за 

гнездене/почивка: 0,22% от смесените гори, 0,14% от широколистните 

листопадни гори, 0,08% от не-горските райони, култивирани с дървесна 

растителност; за хранене: 0,84% от влажните тревни съобщества, 

мезофилни ливади, 0,83% от сухите тревни съобщества, степи, 0,14% от 

екстензивните зърнени култури и друга орна земя,  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 
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7.3.2.33 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо 

 на числеността: нарастваща 

Особености на разпространението 

С петнисто и разпръснато разпространение в ниските части на по- 

голямата част от страната, по-концентрирано в централната част на 

Тракийската низина, поречието на р. Тунджа, Бургаската низина, на места по 

Черноморското и Дунавското крайбрежия и прилежащите им райони и в 

Софийското поле. Отделни изолирани находища и на други места в страната.  

Особености на числеността 

С равномерна ниска численост. Във всички заети квадрати с една до 

няколко двойки, само в квадратите с по-големи влажни зони плътността е по-

висока, без да надхвърля 4–5 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди в Блата, в Растителност по периферията на водоеми и Крайречни 

и приизворни мочурища, а през последните години наблюдаван и в Посеви и други 

(едногодишни) тревни култури. Установен да гнезди както в приморски, крайречни и 

вътрешни естествени влажни зони, така и в изкуствени водоеми, като рибарници, 

микроязовири и язовири. Гнездата си разполага предимно в тръстикови масиви. 

Надморска височина 

0–600 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация, p = постоянно пребиваваща 

Потенциални въздействия: 

Реализирането на проекта няма да окаже въздействие върху потенциални 

гнездови местообитания на вида в зоната. Очаква се въздействие върху 

миграционната популация.  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание за почивка- 0,22%

от смесените гори, 0,14% от широколистните листопадни гори, 

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.34 Полски блатар (Circus cyaneus) 

Тенденции 



    
 
 

224 
 

на разпространението: неизвестна  

на числеността: неизвестна  

Особености на разпространението 

Установен в Тракийската низина, района на бившето Стралджанско 

блато, Северното Черноморско крайбрежие и Дунавската равнина. На 09.06.1997 г. 

до влажни зони при с. Оризово, Пловдивско, наблюдавани брачни игри при 2 двойки 

(непубл. данни). На 31.05.2002 г. 1 екз. до микроязовир край Раковски и 1 – до 

микроязовир при с. Момино село, Пловдивско (непубл. данни). На 09.06.1998 г. мъжки 

екз. до с. Венец, Карнобатско, а на 11.06.1998 г. в ливадите до яз. Церковски – и 

женска птица (КОСТАДИНОВА и кол., 1999; Т. СТЕФАНОВ, непубл. данни). Единичен 

екз. виждан между 18 и 24.06.1997 г. в района на с. Камен бряг, Добричко (НБОИ–

БДЗП). Неколкократно през април–май и август–септември 1994–1996 г. отделни 

индивиди и двойка са наблюдавани между селата Къшин, Къртожабене и Търнене, 

Плевенско (ШУРУЛИНКОВ и кол., 2004).  

Особености на числеността 

Наблюдавани са единични екземпляри и двойки. 

Местообитания 

Повечето от наблюдаваните птици са били в близост до Стоящи пресни 

води (микроязовири и други влажни зони) с блатна растителност (Растителност 

по периферията на водоеми) и Тревни съобщества по влажни терени, по съседство 

с ниви и други обработваеми площи (Посеви и други (едногодишни) тревни култури), 

а в бившето Стралджанско блато – и до Мезофилни тревни съобщества. 

Надморска височина 

0–100 m н.в.  

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация, p = постоянно пребиваваща 

Потенциални въздействия:  

Реализирането на проекта няма да окаже въздействие върху потенциални 

гнездови местообитания на вида в зоната. Очаква се въздействие върху 

миграционната популация.  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание за почивка- 0,22% 

от смесените гори, 0,14% от широколистните листопадни гори,  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 
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7.3.2.35 Степен блатар (Circus macrourus) 

Тип присъствие в страната: 

изчезнал като гнездящ 

редовно преминаващ при миграция епизодично зимуващ 

Местообитания 

Най-вероятно гнездовите местообитания, в които е бил наблюдаван вида, 

са 34 Степни и сухолюбиви тревни съобщества по варови ти терени и 8 

Селскостопански площи и изкуствени ландшаф ти (може би люцернови блокове 81 

Подобрени тревни площи (мно гогодишни тревни култури), 82 Посеви и други 

(едногодишни) тревни култури, както и 87 Пустеещи земи). 

Надморска височина 

0–70 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия (по време на миграция):  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - хранително 

местообитание: 0,84% от влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 

0,83% от сухите тревни съобщества, степи, 0,14% от екстензивните 

зърнени култури и друга орна земя, местообитание за почивка: 0,22% от 

смесените гори, 0,14% от широколистните листопадни гори.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.36 Ливаден блатар (Circus pygargus) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

С петнисто и разпръснато разпространение в цялата страна. по- плътно 

заета почти цялата територия на Югоизточна България между Сакар и Източна 

Стара планина, с изключение на гористия район на Странджа. Гнездовищата 

групирани в съседни квадрати и в източна та част на Тракийската низина, 

Златията и др. Разпръснато в Добруджа, Софийското поле и други места. 

Особености на числеността 
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Равномерно ниска на по-голямата част от заетата територия (по- малко 

от 10 дв./кв.). С най-висока плътност в района между р. Тунджа и Бургаската 

низина, където в някои квадрати гнездят повече от 10–15 дв. Там се размножава в 

рехави колонии (МИЛЧЕВ, 1991; И. АНГЕЛОВ, непубл. данни). Налице градиент на 

намаляване на плътността от югоизток на северозапад и север, като в Северна и 

Западна България в ре дица случаи гнездят единични дв./кв., възможно – не всяка 

година. 

Местообитания 

Гнезди предимно в 82 Посеви и други (едногодишни) тревни култури, 37 

Тревни съобщества по влажни терени, 54 Крайречни и приизворни мочурища, по-

рядко в 53 Растителност по периферията на водоеми край 22 Стоящи пресни води 

или 24 Течащи води. 

Надморска височина 

0–300 м н.в., по изключение – и до към 1000 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия (по време на миграция): 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - хранително

местообитание: 0,84% от влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 

0,83% от сухите тревни съобщества, степи, 0,14% от екстензивните 

зърнени култури и друга орна земя, местообитание за почивка: 0,22% от 

смесените гори, 0,14% от широколистните листопадни гори.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.37 Синявица (Coracias garrulus) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо 

на числеността: нарастваща 

Особености на разпространението 

С почти плътно разпространение в равнинните и някои нископланински 

части на страната, особено покрай р. Дунав, в северната и източната част на 

Дунавската равнина, включително Лудогорието и Добруджа, както и южно от 

Стара планина в почти цялата Тракийската низина (от Пазарджик до Бургас), 

Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и др. Отделни изолирани или 

групирани в съседни квадрати находища в Предбалкана, Подбалканските котловини 
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и западната част на страната (долините на реките Струма и Места, Софийското 

поле и др.). 

Особености на числеността 

Неравномерна, по-многоброен (с повече от 10 дв./кв.) покрай р. Дунав, в 

централните и източните части на Дунавската равнина, Добруджа, Сливенската 

котловина и на югозапад до към Стара Загора, централната част на Тракийската 

низина, в Източните Родопи, хълмистите райони източно от р. Тунджа и др. 

Местообитания 

Гнезди предимно в хралупи в стари единични или групи дървета сред 

открити площи (Ивици дървета, храсти и мозайки от тях), особено в крайречни 

ивици дървета, покрайнини на разредени широколистни гори в равнините 

(Широколистни листопадни гори), изоставени овощни градини (Овощни градини, 

дървесни и храстови плантации). Често се заселва и в скални кухини и в дупки в 

отвесни льосови, пясъчни или земни стени (Скали и скални стени (във 

вътрешността на страната)). В отделни случаи гнезди в руини, изоставени 

единични постройки и във вертикалните кухини на бетонни стълбове за пренос на 

електроенергия. 

Надморска височина 

0–600 m н.в 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се 

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.38 Ливаден дърдавец (Crex crex) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно, с колебания на места 

на числеността: стабилна, с колебания на места 

Особености на разпространението 

С петнисто разпространение предимно в Северна и Западна България и с 

разпръснати находища в южната и източната част на страната. най-плътно в 

Софийското поле, Понор, Врачанска планина, Западна Стара планина, полетата 

южно от Витоша, в Краище, Предбалкана и др. В останалите части на страната 

по-разпръснато и на по-малка територия – влажни долинни места в Дунавската 

равнина и Добруджа, по- широки речни долини в Източна Стара планина, в района на 

бившето Стралджанско блато, Бургаската низина, Тракийската низина, на отдел 



228 

ни места в Родопите, Рила, Пирин, Странджа и др. Редица находища не се заемат 

ежегодно, поради което разпространението се мени.  

Особености на числеността 

Неравномерна, в северозападната част на заетата територия и в по- 

компактно обитаваните райони по-висока (понякога до 30–40 токуващи мъжки/кв.). 

На места и през отделни години броят може да нарасне, без да надхвърля 100 

токуващи мъжки/кв. През 1990–2000 г. локално плътността показва тенденция към 

увеличение поради нарастването площта на пустеещите земи. На други места 

видът намалява вследствие разораването на ливадите, като след 2000 г. 

тенденцията на спад се засилва. В отделни находища числеността се колебае в 

зависи мост от пролетните валежи и най-вече – от режима на косене на ливадите. 

Местообитания 

Гнезди предимно във влажни ливади с единични храсти и поточета или 

мочурища, често на склонове – 37 Тревни съобщества по влажни терени до 24 

Течащи води или 22 Стоящи пресни води, също в пределите на 86 Градове, села и 

индустриални зони. По-рядко в 38 Мезофилни тревни съобщества, след 

окосяването на ниско разположените ливади част от птиците се изместват и в 36 

Алпийски и субалпийски тревни съобщества. По изключение в 82 Посеви и други 

(едногодишни) тревни култури и 87 Пустеещи земи. Надморска височина 

0–2000 m н.в, но предимно 500–1850 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се 

Потенциални въздействия: 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,84% от

влажните тревни съобщества, мезофилни ливади. 

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.39 Cygnus columbianus bewickii 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта няма да окаже въздействие върху потенциални

местообитания на вида и неговата популация в зоната 
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7.3.2.40 Cygnus сygnus 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

7.3.2.41 Ням лебед (Cygnus olor)  

Тенденции  

на разпространението: стабилно  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението  

С разпръснати и отчасти групирани находища, особено по Черноморското 

крайбрежие между нос Емине и Маслен нос. Гнездовища и по Дунавското крайбрежие 

и в долините на някои реки във вътрешността (твърде вероятно гнездене в 

последните). Неразмножаващи се индивиди или групи през гнездовия период и на 

други места, включително в планините (яз. Доспат).  

Особености на числеността 

Във всички квадрати с от една до няколко двойки. 

Местообитания 

Гнезди в 5 Блата, в 53 Растителност по периферията на водоеми, на 

места – в обрасли с блатна растителност 21 Лагуни, 22 Стоящи пресни води, 23 

Стоящи бракични води и богати на растителност изкуствени водоеми (рибарници, 

микроязовири, кариери).  

Надморска височина 

0–50 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта няма да окаже въздействие върху потенциални 

местообитания на вида и неговата популация в зоната 

7.3.2.42 Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos) 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща 

Потенциални въздействия:  
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 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,22% от 

смесените гори, 0,14% от широколистните листопадни гори, 0,08% от не-

горските райони, култивирани с дървесна растителност  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.43 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 

С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от 

територията на страната, по-плътно в планините, районите с равнинни гори и по 

поречията на някои от по-големите реки (Дунав, Тунджа, Марица, Струма, Арда и 

др.). С отделни находища в Дунавската равнина, Тракийската низина и други по-

ниски райони. 

Особености на числеността  

Неравномерна, като на по-голямата част от заетата територия десетки 

дв./кв. По-висока (до 100–150 дв./кв.) в равнинно–хълмистите и нископланинските 

райони с компактни широколистни гори. В изолираните и някои по-ниско 

разположени находища с ниска численост (по- малка от 10 дв./кв.).  

Местообитания  

Гнезди в стари Широколистни листопадни гори (особено дъбови), 

Алувиални и много влажни гори и храсталаци, включително по-широки и с повече 

дървета крайречни ивици, както и стари Овощни градини, дървесни и храстови 

плантации. по-рядко се среща в Смесени гори, Иглолистни гори и Градски паркове и 

градини, най-вече в такива от лесопарков тип.  

Надморска височина  

0–1500 m н.в.  

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,22% от 

смесените гори, 0,14% от широколистните листопадни гори, 0,08% от не-

горските райони, култивирани с дървесна растителност  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 
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7.3.2.44 Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 

Почти повсеместно разпространен, с изключение на средно високите и 

високите части на планините и на някои изцяло гористи хълмисти и предпланински 

райони. 

Особености на числеността 

Относително равномерна и средно висока – в преобладаващата част от 

квадратите е десетки двойки (обикновено до 20–50 дв./кв.). Почти във всяко селище 

гнездят минимум 3 дв., броят им е по-висок в по- големите населени места, като 

видът е най-многоброен в районите с по-големи равнинни селища. 

Местообитания 

Гнезди предимно в населени места Градове, села и индустриални зони 

както в силно урбанизираната им част (дворове, улични насаждения, междублокови 

пространства и др.), така и в Градски паркове и градини, Овощни градини, дървесни 

и храстови плантации в селищата или около тях, по крайпътни или крайречни 

Ивици дървета, храсти и мозайки от тях, понякога и на километри от населени 

места. Много по-рядко гнезди на окрайнините на Широколистни листопадни гори. 

Надморска височина 

0–700 m н.в., в отделни селища – и до 1250 m н.в.  

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваващa 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,08% от не-

горските райони, култивирани с дървесна растителност  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.45 Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 
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С петнисто разпространение в планинските гористи части на страната 

– Рило-Родопския масив, Стара планина, Средна гора, Витоша и околните Ӝ

планини, Странджа и др. Разпръснато или групирано в съседни квадрати в 

равнинните райони с гори (Лудогорие, Добруджа, крайбрежието на р. Дунав и някои 

части на Дунавската равнина, Тракийската низина и др.).  

Особености на числеността 

Неравномерна, по-висока (обикновено 10–15 дв./кв.) в райони с компактни 

горски площи в Рило-Родопския масив и Стара планина, в останалата по-голяма 

част от заетата територия – с по-малко от 10 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди в стари Широколистни листопадни гори, Иглолистни гори, Смесени 

гори и Алувиални и много влажни гори и храсталаци. по-рядко в стари Градски 

паркове и градини (особено такива от лесопарков тип) и в крайречни пояси Ивици 

дървета, храсти и мозайки от тях.  

Надморска височина 

0–2000 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща 

Потенциални въздействия: 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,22% от

смесените гори, 0,14% от широколистните листопадни гори. 

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.46 Голяма бяла чапла Egretta alba 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: леко нарастваща, с непериодични колебания 

Особености на разпространението 

С отделни изолирани гнездовища само по Дунавското и Черноморско то 

крайбрежие. Редовно се размножава единствено в ез. Сребърна (КАМБУРОВА, 2004), 

но сигурно гнездене установено и в Пода до Бургас (2001 г., 1 дв. в чапловата 

колония – Н. ПЕТКОВ, непубл. данни). Отделни двойки гнездят епизодично и в 

останалите части на Бургаските влажни зони (DIMITROV et al., 2005). През 

гнездовия период закъснели мигранти или летуващи неразмножаващи се екз. на 
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много места в Североза падна България, Тракийската низина, по р. Искър, в 

Източните Родопи, покрай р. Дунав и Черно море. 

Особености на числеността 

Почти навсякъде поединично, единствено в ез. Сребърна през отдел ни 

години гнездят до 20 дв. (2001 г.). 

Местообитания 

Гнезди предимно в 5 Блата (53 Растителност по периферията на 

водоеми). 

Надморска височина 

0–50 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.47 Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 

Разпространен на по-голямата част от територията на страната, по-

плътно в Добруджа, Лудогорието, Черноморското крайбрежие, Странджа, Сакар и 

Източните Родопи, по-петнисто и разпръснато в Дунавската равнина, 

периферните части на Тракийската низина, Западна България и др. Не се среща в 

средно високите и високите части на планините, в районите с преобладаващо 

зеленчукопроизводство и др.  

Особености на числеността 

Неравномерна, по-висока (стотици дв./кв.) в северната и източната част 

на страната, Източните Родопи, северната част на Тракийската низина и на 

места в Западна България. На по-голямата част от заетата територия гнездят 

десетки дв./кв., като в сравнително малко квадрати плътността е по-ниска от 10 

дв./кв. 

Местообитания 
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Гнезди в по-топли райони, в Храсталаци и тревни съобщества, особено 

Сухолюбиви храсталаци, на окрайнини на Широколистни листопадни гори (най-

често Quercus sp.), или в по-разредени горски участъци, в Селскостопански площи и 

изкуствени ландшафти, където предпочита мозайки от малки обработваеми 

площи със синури и храсти между тях, малки Овощни градини, дървесни и храстови 

плантации или Ивици дървета, храсти и мозайки от тях и др. Не избягва и Посеви и 

други (едногодишни) тревни култури. 

Надморска височина 

0–1200 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се 

Потенциални въздействия:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,84% от 

влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите тревни 

съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и друга орна 

земя, 0,08% от не-горските райони, култивирани с дървесна растителност, 

0,85% от храстовите местообитания.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри  

7.3.2.48 Ловен сокол (Falco cherrug) 

Тенденции  

на разпространението: намаляващо значително  

на числеността: намаляваща значително  

Особености на разпространението 

Разпръснато на изолирани находища предимно в скалистите части на 

Стара планина, планините на Западна България, Родопите, Сакар и Странджа. 

Наблюдаван през гнездовия период и в някои равнинни или хълмисти райони и в по-

високи части на планините. 

Особености на числеността 

Единични двойки във всички заети квадрати. 

Местообитания 

Гнезди по Скали и скални стени (във вътрешността на страната), най-

често близо до пасища или други открити терени с колонии на Spermophilus cilellus. 

Възможно е през последните години да се размножава и в стари гнезда на други 

птици в Широколистни листопадни гори в някои планински райони. 
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Надморска височина 

50–1500 m н.в., в отделни случаи – и до 2500 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация, p = постоянно пребиваваща 

Потенциални въздействия: 

Не се очаква реализирането на проекта да засегне подходящи гнездови 

местообитания на вида и съответно размножаващата се популация. Възможни 

въздействия по време на миграция са:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – хранително:

0,84% от влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите 

тревни съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и 

друга орна земя, за почивка: 0,14% от широколистните листопадни гори  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.49 Белошипа ветрушка (Falco naumanni) 

Тенденции 

на разпространението: намаляващо значително 

на числеността: намаляваща значително 

Особености на разпространението 

С изолирани единични гнездовища. До към 1997 г. сигурно и твърде 

вероятно гнездене в Източните и Западните Родопи, Ломовете и Запад на Стара 

планина. След 2000 г. – само твърде вероятно и възможно гнездене в Източните 

Родопи, Ломовете и района на Мелник. Последният е най-близо до Югоизточна 

Македония, където понастоящем има многобройни колонии в селищата (Е. 

СТОЙНОВ, непубл. данни).  

Особености на числеността 

Всички наблюдения се отнасят за единични индивиди или двойки. 

Местообитания 

Единствено по 62 Скали и скални стени (във вътрешността на страната). 

В редица случаи след 1990 г. се наблюдава привързаност към обширни скални 

комплекси. Това затруднява установяването и сигурното му определяне и 

предполага наличие на неизвестни размножаващи се двойки. 

Надморска височина 

100–1400 m н. 
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Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – хранително: 

0,84% от влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите 

тревни съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и 

друга орна земя, за почивка: 0,14% от широколистните листопадни гори  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.50 Сокол скитник (Falco peregrinus)  

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

С разпръснати гнездовища, по-групирани в съседни квадрати в 

планинските и полупланинските райони – главно в Стара планина, Предбалкана, 

Рила, Пирин, Западни и Източни Родопи, Западните погранични планини и 

планините в Краище, на Витоша, но по плата и в Дунавската равнина. 

Разпространението му е свързано с разположени на оживени миграционни пътища 

скалисти проломи и други скални терени с голяма денивелация и в близост до 

открити пространства. В планините рядко над горната граница на гората. 

Особености на числеността 

В почти всички обитавани квадрати представен с единични двойки. През 

1990–2005 г. се наблюдава постепенно, но стабилно увеличение на числеността. 

Местообитания 

Най-често дълбоки проломи, скални масиви близо до билата на ридове, 

като гнезди по високи Скали и скални стени (във вътрешността на страната), по-

рядко в стари гнезда на други птици в Гори, рядко и по високи сгради в Градове, села 

и индустриални зони.  

Надморска височина 

0–2560 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация  

Потенциални въздействия:  
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Не се очаква реализирането на проекта да засегне подходящи гнездови 

местообитания на вида и съответно размножаващата се популация. Възможни 

въздействия по време на миграция са:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – хранително:

0,84% от влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите 

тревни съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и 

друга орна земя, за почивка: 0,14% от широколистните листопадни гори  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.51 Сокол орко (Falco subbuteo) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо 

на числеността: нарастваща 

Особености на разпространението 

Разпръснато на територията на цялата страна, както в равнини, така и 

високо в планините. Разпространението по-плътно по поречията на повечето по-

големи реки, както и по цялото Северно Черноморско крайбрежие (включително 

Добруджа), в Източните Родопи, хълмисти те райони около р. Тунджа, северната 

част на Дунавската равнина, Източна Стара планина и др. 

Особености на числеността 

Във всички заети квадрати с единични двойки, максимум 2 дв./кв. Най- 

многоброен в хълмисти и полупланински места, в районите с преобладание на 

земеделски култури числеността му е ниска. 

Местообитания 

Гнезди в 41 Широколистни листопадни гори, 42 Иглолистни гори и 44 

Алувиални и много влажни гори и храсталаци), също в 84 Ивици дървета, храсти и 

мозайки от тях, често покрай реки 24 Течащи води. 

Надморска височина 

0– 2000 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация  

Потенциални въздействия: 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - за хранене: 0,84%

от влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите 

тревни съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и 
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друга орна земя, за гнездене/почивка 0,22% от смесените гори, 0,14% от 

широколистните листопадни гори.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.52 Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

Повсеместно разпространен в по-голямата част от страната както в 

равнините, така и в планините, където достига до алпийските им части. 

Отсъства или е рядък в гористите райони, особено в планините. 

Особености на числеността 

Неравномерна, в повечето от обитаваните квадрати по-малко от 10 дв. 

По-висока в районите със скални комплекси и дефилета, макар рядко да надхвърля 

20–25 дв./кв. Висока численост отбелязана и в Тракийската низина и по поречието 

на р. Тунджа с прилежащите му райони, където гнезди основно в стари гнезда на 

Pica pica по електрически стълбове, както и в Източна Добруджа, където се 

заселват в гнезда на вранови в полезащитните пояси. Ниска плътност в 

Дунавската равни на и Североизточна България, въпреки наличието на подходящи 

за гнездене места и богата хранителна база. 

Местообитания 

Гнезди основно по 62 Скали и скални стени (във вътрешността на 

страната), включително около входове на 65 Пещери, по 84 Ивици дървета, храсти 

и мозайки от тях, в 86 Градове, села и индустриални зони, по стълбове, единични 

постройки и други съоръжения сред 8 Селскостопански площи и изкуствени 

ландшафти, по-рядко на окрайнините на равнинни 41 Широколистни 

листопадни гори и 18 Стръмни скалисти (морски) брегове.  

Надморска височина 

0–2900 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща  

Потенциални въздействия:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - за хранене: 0,84% 

от влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите 



239 

тревни съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и 

друга орна земя; потенциално (макар и не оптимално) гнездово 

местообитание за вида предлагат окрайнините на широколистните 

листопадни гори (засегнати от проекта са 0,14% от широколистните 

листопадни гори в зоната) 

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.53 Червенонога ветрушка (Falco vespertinus) 

Тенденции 

на разпространението: намаляващо, с непериодични колебания 

на числеността: намаляваща, с непериодични колебания 

Особености на разпространението 

Предимно в откритите равнинни части на Северна и Източна България, 

по-групирано в Добруджа и в района на Златията. Разпръснати не постоянни 

единични гнездовища в ниските части на Южна България.  

Особености на числеността 

Равномерна и ниска, в почти всички заети квадрати по-малко от 10 дв. 

(обикновено до 3–5 дв./кв.). Най-често гнезди на малки групи от 2–3 до 5–8 дв., като 

използва гнезда на вранови птици. Най-голямата известна гнездова група е от 15 

дв. – през 1996 г. в колония на Corvus frugilegus в района на Шабленска тузла (Д. 

ГЕОРГИЕВ, С. ДЕРЕЛИЕВ, непубл. данни). 

Местообитания 

Гнезди предимно в 84 Ивици дървета, храсти и мозайки от тях и 83 

Овощни градини, дървесни и храстови плантации – най-често изкуствено залесени 

горички и пояси от Robinia pseudoacacia, Gleditschia triacanthos, Populus sp. и др. 

Надморска височина 

0–400 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация  

Потенциални въздействия (по време на миграция): 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – хранително:

0,84% от влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите 

тревни съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и 

друга орна земя, за почивка: 0,14% от широколистните листопадни гори  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство
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 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.54 Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: стабилна 

Особености на разпространението 

С петнисто и разпръснато разпространение, по-плътно в Източна и 

Централна Стара планина, гористите райони около Варна, в Странджа и по-

разпръснато в Западна Стара планина, Средна гора, Витоша, Рило–Родопския 

масив, Дунавската равнина, Тракийската низина, поречието на р. Тунджа и др. 

Особености на числеността 

Неравномерна, в повечето от заетите квадрати гнездят десетки дв./кв. 

Най-висока (повече от 100 дв./кв.) в някои крайречни и нископланински гори. Най-

често плътността намалява с нарастване на надморската височина. Основната 

част от популацията съсредоточена в Източна и Централна Стара планина, 

гористите райони около Варна, лонгозните гори по долните течения на реките 

Батова, Камчия и Ропотамо, както и в Странджа. 

Местообитания 

Гнезди основно в стари, предимно естествени 44 Алувиални и много 

влажни гори и храсталаци и 41 Широколистни листопадни го ри от Fraxinus 

oxycarpa, Quercus sp., Fagus sylvatica и F. orientalis и др. Сравнително рядко се 

размножава в стари или изоставени 83 Овощни градини, дървесни и храстови 

плантации и 85 Градски паркове и градини или гористи окрайнини на 86 Градове, 

села и индустриални зони. 

Надморска височина 

0–400 т н.в., част от популацията – и до 1500 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се  

Потенциални въздействия: 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,14% от

широколистните листопадни гори. 

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри
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7.3.2.55 Лиска (Fulica atra) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: стабилна 

Особености на разпространението 

С петнисто разпространение в равнинните и низинните части на 

страната. най-плътно гнезди в Дунавската равнина (особено покрай р. Дунав и 

някои от по-големите острови, по поречията на по-големите реки, в рибарници и 

язовири), в Тракийската низина (по реките Марица, Тунджа и притоците им и в 

други влажни зони), по Черноморското крайбрежие и в Софийското поле. Изолирани 

гнездовища и в Лудогорието, по поречието на реките Струма, Арда, Места, в 

Странджа, За падните Родопи и др. 

Особености на числеността 

Неравномерна, в малко повече от половината обитавани квадрати е по-

малко от 10 дв./кв. В останалите, особено тези по поречието на реките Дунав, 

Марица и Тунджа. В Софийското поле и по Черноморско то крайбрежие плътността 

е по-висока, но най-често 20–30 дв./кв. Единствено в ез. Сребърна е с повече от 100 

дв. – средно 173 дв. за периода 2001–2004 г. (KAMBUROVA, MICHEV, 2003а; 

КАМБУРОВА, 2004). 

Местообитания 

Гнезди в 53 Растителност по периферията на водоеми – различни по 

характер и размери 5 Блата, 22 Стоящи пресни води (обрасли с водолюбива 

растителност плитки части на язовири и микроязо вири, рибарници, водоеми в 

баластиери, стари речни корита), както и в 21 Лагуни, 23 Стоящи бракични води, 

по-рядко в крайбрежната растителност на 24 Течащи води – предимно по-големи 

реки. Важно условие е наличието на открито водно огледало, избягва изцяло 

обраслите с блатна растителност водоеми. След 1990 г. все по-голямо зна чение 

за вида придобиват изкуствени водоеми – рибарници, баластиери, язовири. 

Надморска височина 

От 0–850 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща, w = зимуваща 

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 
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7.3.2.56 Зеленоножка (Gallinula chloropus) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: стабилна 

Особености на разпространението 

С неравномерно петнисто разпространение в равнинните и низинните 

части на цялата страна, най-широко покрай р. Дунав и в Дунавската равнина, 

Тракийската низина, по Черноморското крайбрежие, по поречията на по-големите 

реки. На места и в по-ниските части на планините, в преобладаващо гористи 

(Странджа) или сухи каменисти (Източни Родопи) райони, където гнезди и в много 

малки влажни зони с блатна растителност.  

Особеностти на числеността 

Неравномерна, в повечето находища с по-малко от 10 дв./кв., но в над 1/3 

от квадратите – с десетки дв./кв. С повече от 100 дв./кв. е само в някои по-обширни 

влажни зони по Дунавското и Черноморското крайбрежие и в Тракийската низина. 

Местообитания 

Гнезди в 53 Растителност по периферията на водоеми във влажни зони с 

различен характер и размери – 5 Блата, 22 Стоящи пресни води, като рибарници, 

микроязовири, водоеми в стари речни корита, малки блатисти водоеми в 86 

Градове, села и индустриални зони и в 85 Градски паркове и градини. Често и в 24 

Течащи води канали, речни брегове, понякога – в 21 Лагуни, 23 Стоящи бракични 

води и др. Заема и напълно обраснали водоеми без водно огледало, по- рядко – 

мочурища. 

Надморска височина 

0–1000 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща  

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.57 Черногуш гмуркач (Gavia arctica) 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

Потенциални въздействия: 
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 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.58 Gavia stellate 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.59 Сив жерав (Grus grus) 

Тип присъствие в страната 

изчезнал като гнездящ 

редовно преминаващ при миграция епизодично появяващ се при скитания 

епизодично зимуващ 

Местообитания 

Стралджанското, Баташкото и Драгоманското блата са били в краен 

стадий на сукцесията им и са били подобни на 52 Торфени блата и мочурища, почти 

без открити и дълбоки водни площи, вероятно с рядка дървесна и храстова 

растителност. В случаите с Карабоазкото, Куманишкото и Шабленското находища 

птиците са гнездили в 5 Блата с 53 Растителност по периферията на водоеми, 

възможно с островчета и по-просторни открити части с 37 Тревни съобщества по 

влажни терени – по-ниска тревиста водолюбива растителност във вътрешността 

на влажните зони, където вероятно са разполагали гнездата си. 

Местообитанията в Карабоазкото блато е възможно да са били подобни на 54 

Крайречни и приизворни мочурища. 

Надморска височина 

0–1050 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация  

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.60 Белоглав лешояд (Gyps fulvus) 

Тенденции 
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на разпространението: стабилно 

на числеността: нарастваща 

Особености на разпространението 

Гнезди само в Източните Родопи, по долината на р. Арда между устието 

на р. Върбица и западния край на яз. Ивайловград. Скитащи екземпляри, поединично 

и по-рядко на двойки или малки групи се наблюдават епизодично в Западните 

Родопи, Западна Стара планина, Предбалкана, Източна Стара планина, Сакар и 

Осогово. 

Особености на числеността 

Преобладаващата част от двойките се придържат към две основни 

гнездови групировки – до Маджарово и до яз. Студен кладенец. Отделните двойки 

нерядко сменят местоположението на гнездата си и гнездовата групировка, 

поради което през годините броят на двойките в предпочитаните за гнездене 

скални комплекси се мени. След 2000 г. се наблюдава тенденция на преместване на 

двойките към района на яз. Студен кладенец. 

Местообитания 

Гнезди в открити скалисти долини по 62 Скали и скални стени (във 

вътрешността на страната), често до големи реки и язовири. От ключово 

значение за съществуването на колониите в Източните Родопи е наличието на 

свободно пасищно животновъдство, двойки Canis lupus и едродивечово ловно 

стопанство с хиляди Dama dama.  

Надморска височина 

130–300 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация, p = постоянно пребиваваща  

Потенциални въздействия: 

Реализирането на проекта не засяга потенциални гнездови местообитания на вида 

и не се очаква гнездящата популация   да бъде засегната. Очаква се въздействие по 

време на миграция:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание –местообитание

за струпване по време на миграция: 0,22% от смесените гори, 0,14% от 

широколистните листопадни гори; местообитание за хранене - 0,84% от 

влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите тревни 

съобщества, степи 

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри



    
 
 

245 
 

7.3.2.61 Морски орел (Haliaeetus albicilla) 

Тенденции 

на разпространението: слабо нарастващо  

на числеността: слабо нарастваща  

Особености на разпространението 

С отделни гнездовища, съсредоточени покрай р. Дунав и по Черноморското 

крайбрежие, а отделни находища – и по долното течение на р. Арда*. Част от 

двойките по Дунавското крайбрежие през отделни години гнездят на румънския 

бряг. В редица квадрати установен с ниска степен на достоверност за гнездене и 

вероятно се касае за скитащи или негнездящи индивиди. 

Особености на числеността 

Във всички заети квадрати с единични двойки, броят им най-голям по р. 

Дунав (около 9 дв.), 3–4 дв. гнездят по Черноморското крайбрежие и 1 – в долината 

на р. Арда. 

Местообитания 

Гнезди предимно по високи дървета от бяла топола Populus alba в 44 

Алувиални и много влажни гори и храсталаци по островите в р. Дунав (24 Течащи 

води) и около големите крайморски езера (22 Стоящи пресни води). В Източните 

Родопи и на места покрай Черно море гнездата са в 41 Широколистни листопадни 

гори.  

Надморска височина 

0–140 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща, w = зимуваща 

Потенциални въздействия:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – хранително: 

0,84% от влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите 

тревни съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и 

друга орна земя.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.62 Малък орел (Hieraaetus pennatus) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  
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на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

Петнисто и разпръснато в почти цялата страна, в гористи райони в 

равнините, в ниските и средно високите части на планините. Предимно в Източна 

България, с най-плътно разпространение в Източните Родопи, Сакар и 

хълмистите райони по поречието на р. Тунджа, Източна Стара планина, Странджа, 

Добруджа и отчасти Лудогорието. Гнездовища в съседни квадрати и в Средна гора, 

долината на р. Струма, Тракийската низина. В Западна България предимно с 

разпръснати единични находища. Почти отсъства от Дунавската равнина.  

Особености на числеността 

Почти във всички заети квадрати с единични, в малка част – и по 2 двойки. 

С най-висока численост в Източните Родопи, Сакар, Манастирските, 

Светиилийските и Дервентските възвишения, Странджа и южните части на 

Източна Стара планина. 

Местообитания 

Гнезди основно в Широколистни листопадни гори и по-рядко в Смесени гори 

или в Алувиални и много влажни гори и храсталаци (главно покрай Дунавското и 

Черноморското крайбрежие). Гнездовото му разпространение в голяма степен 

зависи от наличието на стари гори или запазени групи стари дървета сред по-

младите гори. 

Надморска височина 

0–1400 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация  

Потенциални въздействия:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - хранително: 

0,84% от влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите 

тревни съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и 

друга орна земя, гнездово: 0,14% от широколистните листопадни гори.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.63 Малък воден бик (Ixobrychus minutus) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  
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Особености на разпространението 

С широко и сравнително плътно разпространение по Дунавското 

крайбрежие и в Дунавската равнина, Тракийската низина, по Черноморското 

крайбрежие и някои котловинни полета в Западна България, на места в Добруджа и 

по долините на реките Арда, Струма и Места.  

Особености на числеността 

Неравномерна, на по-голямата част от заетата територия е по- малка 

от 10 дв./кв., в около 1/3 от заетата територия – десетки дв./кв., а най-висока (до 

почти 100 дв./кв.) – в отделни по-големи влажни зони с обширни тръстикови масиви. 

Местообитания 

Гнезди предимно в 53 Растителност по периферията на водоеми в 5 

Блата и в 22 Стоящи пресни води (вкл. микроязовири, кариерни езера, рибарници, 

отводнителни канали и др.). Гнезди в блатни водоеми и в големи градски паркове – 

85 Градски паркове и градини) (Южен парк в София), в канали и корита на реки в 

пределите на населени места – 86 Градове, села и индустриални зони (Кърджали, 

Бургас и др.). 

Надморска височина 

0–900 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се  

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.64 Червеногърба сврачка (Lanius collurio)  

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението  

Разпространенен повсеместно на цялата територия на страната. 

Особености на числеността 

Сравнително равномерна и висока – в преобладаващия брой квадрати 

гнездят стотици двойки. По-ниска (десетки дв./кв.) в по-високите части на 

планините, в нископланински и равнинни райони с по-плътна горска покривка и 

такива, доминирани от земеделски култури.  
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Местообитания 

Гнезди в примесени с открити пространства Храсталаци на местата с 

умерен климат, Сухолюбиви храсталаци, Пустеещи земи, в окрайнините на 

разредени Широколистни листопадни гори, в Овощни градини, дървесни и храстови 

плантации, Ивици дървета, храсти и мозайки от тях, Градски паркове и градини и 

други обрасли с храсти и слабо посещавани места в Градове, села и индустриални 

зони, както и в селища с разпръснати дворове (планински махали, вилни зони и т.н.).  

Надморска височина  

0–200 m н.в., отделни двойки – и до към 900 m н.в.  

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се  

Потенциални въздействия:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,14% от 

широколистните листопадни гори, 0,08% от не-горските райони, 

култивирани с дървесна растителност, 0.85% от храстовите 

местообитания.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.65 Черночела сврачка (Lanius minor) 

Тенденции  

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна до слабо нарастваща  

Особености на разпространението  

С петнисто и разпръснато разпространение във всички по-ниски и по-

безлесни райони, по-плътно в северната и източната част на страната. 

Отсъства в гористите райони, в средно високите и високите части на планините.  

Особености на числеността 

Неравномерна и относително ниска – десетки дв./кв. в основните райони 

на гнездене (северната и източната част на Дунавската равнина, Тракийската 

низина, поречието на р. Тунджа, Източните Родопи, Сакар и др.). На останалата 

част от заетата територия по-малко от 10 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди в открити пространства и пасища (Степни и сухолюбиви тревни 

съобщества по варовити терени и Тревни съобщества по сухи силикатни терени) с 

разпръснати редки дървета и храсти (Храсталаци на местата с умерен климат, 
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Сухолюбиви храсталаци) или неголеми изкуствени насаждения сред тях; окрайнини 

на Широколистни листопадни гори, граничещи с пасища; в ивици от стари дървета 

край пътища, реки и в полезащитни пояси (Ивици дървета, храсти и мозайки от 

тях), Овощни градини, дървесни и храстови плантации, особено в изоставени лозя и 

др. Обитава както райони с големи площи зърнени култури (Посеви и други 

(едногодишни) тревни култури), така и участъци с екстензивно земеделие, вкл. 

Подобрени тревни площи (многогодишни тревни култури), Пустеещи земи, 

околности на Градове, села и индустриални зони.  

Надморска височина 

0–2250 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се  

Потенциални въздействия: 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,84% от

влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите тревни 

съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и друга орна 

земя, 0,14% от широколистните листопадни гори, 0,08% от не-горските 

райони, култивирани с дървесна растителност, 0,85% от храстовите 

местообитания.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.66  Жълтонога чайка (Larus cachinnans) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо 

на числеността: нарастваща 

Особености на разпространението 

Разпръснато и линейно групирано по Черноморското крайбрежие (където 

гнезди основно в крайморските селища) и донякъде по р. Дунав. С единични 

отдалечени гнездовища във вътрешността на страната, където също се 

придържа към селищата, предимно по долините на по- големите реки или край 

язовири. Скитащи неразмножаващи се индивиди се задържат през цялото лято 

около влажни зони, най-вече в близост до съществуващи гнездовища. 

Особености на числеността 

Неравномерна, най-висока (повече от 1000 дв./кв.) в големите край морски 

градове Варна и Бургас. Със стотици дв./кв. в другите по-големи крайморски 

селища на север и на юг от Бургас. В около половината от вътрешните и 
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крайдунавските находища числеността достига до няколко десетки дв./кв., а в 

останалите е по-малко от 10 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди преимно в 86 Градове, села и индустриални зони, но също така и по 

18 Стръмни скалисти (морски) брегове и 19 Острови, островчета, надводни скали и 

камъни и по-рядко по преградните диги в солници (21 Лагуни). 

Надморска височина 

10–650 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща, w = зимуваща 

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.67 Rечна чайка (Larus ridibundus) 

Тенденции 

на разпространението: намаляващо, с промяна местата на колониите 

на числеността: намаляваща, с непериодични колебания 

Особености на разпространението 

С отделни изолирани гнездовища само покрай р. Дунав (ез. Сребърна, 

рибарниците Орсоя и Калимок) и в близки до крайбрежието райони (заблатяване на 

р. Огоста). Поради пресъхване и други неблагоприятни промени на влажните зони 

през последните години не гнезди в традиционни гнездовища като това на о. 

Белене. Отделни индивиди и малки ята се срещат през размножителния период и в 

някои влажни зони по Черноморското крайбрежие (Бургаски влажни зони, 

Дуранкулашко и Шабленско езеро и др.), в Дунавската равнина, по поречията на 

реките Струма и Марица и др., но без признаци за гнездене. 

Особености на числеността 

В три от колониите гнездят по няколко десетки двойки. По-висока 

численост само в ез. Сребърна, където през отделни години се размно жават 

повече 100 двойки. През 2001–2004 г. колонията възлиза на 5–40 двойки 

(КАМБУРОВА, 2004). Значителни колебания в числеността се на блюдават и при 

другите колонии. 

Местообитания 



    
 
 

251 
 

Гнезди в 5 Блата и езера (22 Стоящи пресни води), обрасли с тръстика и 

папур (53 Растителност по периферията на водоеми), но и с наличие на открита 

водна площ, покрита с плаваща растителност. 

Надморска височина 

20–50 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.68 Горска чучулига (Lullula arborea) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 

Разпространен навсякъде в хълмистите, нископланинските и равнинните 

райони с разредени гори и храсталаци на по-голямата част от територията на 

страната с изключение на равнинните земеделски райони в Дунавската равнина, 

Добруджа, Тракийската низина и Бургаската низина. 

Особености на числеността 

Неравномерна, на по-голямата част от заетата територия е десетки 

дв./кв. С повече от 100 дв./кв. на значителна част от територията на Източните 

Родопи и Средна гора и на места в Източна Стара планина, Южен Пирин, Западна 

Стара планина и планините на юг от нея, Странджа, Сакар, Ломовете, 

Предбалкана и др. С по-малко от 10 дв./кв. е в равнинните райони. 

Местообитания 

Гнезди в Мезофилни тревни съобщества, Степни и сухолюбиви тревни 

съобщества по варовити терени, Тревни съобщества по сухи силикатни терени, 31 

Храсталаци на местата с умерен климат, Сухолюбиви храсталаци, Алпийски и 

субалпийски тревни съобщества, най-често в близост до Широколистни, 

Иглолистни и Смесени гори, понякога до Ивици дървета, храсти и мозайки от тях, 

Овощни градини, дървесни и храстови плантации. Среща се и в по-малки ливади, 

поляни, пасища и просеки сред обширни горски масиви.  

Надморска височина  

20–1800 m н.в. 
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Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща  

Потенциални въздействия: 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,84% от

влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите тревни 

съобщества, степи, 0,85% от храстовите местообитания;  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.69 Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: стабилна, на места нарастваща 

Особености на разпространението 

С петнисто и в по-малка степен разпръснато разпространение в равнинни 

и нискохълмисти райони в различни части на страната, основно в Крайморска 

Добруджа, районите около Дервентските възвишения, Сакар и северните части на 

Източните Родопи, Тракийската низина и долината на р. Струма с прилежащите Ӝ 

части на Южен Пирин и Славянка. С изолирани или разположени в съседни квадрати 

находища и в други части на страната. 

Особености на числеността 

Неравномерна, най-висока (стотици дв./кв.) в районите на по-компактно 

гнездене – особено в крайбрежните степни райони на Добруджа, в Сакар, 

Бесапарските ридове и някои други райони от Тракийска та низина. В повечето от 

останалите квадрати е десетки дв./кв., а в някои изолирани гнездовища, в такива 

на периферията на районите с компактно гнездене и в Източните Родопи – и под 

10 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди основно в Степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити 

терени, Тревни съобщества по сухи силикатни терени (най-често пасища) и 

Пустеещи земи, по-рядко –Подобрени тревни площи (многогодишни тревни 

култури) (люцернови полета) или в по-малки тревни площи сред ниви.  

Надморска височина 

30-700 m н.в., по изключение - и до 1690 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща  
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Потенциални въздействия:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,83% от сухите 

тревни съобщества, степи.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.70 Mergus albellus 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.71 Mergus serrator 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.72 Oбикновен пчелояд (Merops apiaster) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: вероятно нарастваща 

Особености на разпространението 

Разпространен на почти цялата територия на ниските равнинни и 

хълмисти части на страната – по-силно групиран в съседни квадрати в Дунавската 

равнина, Лудогорието, Добруджа, Тракийската низина, Подбалканските котловини, 

Източни Родопи, Сакар, Източна Стара планина, долините на реките Струма и 

Места и др.  

Особености на числеността 

Неравномерна, най-висока (стотици дв./кв.) в районите с льосови стени 

покрай р. Дунав и в Дунавската равнина, включително в Добруджа, но и в 

Тракийската низина, на места в Източните Родопи, поречието на р. Тунджа и др. В 

повечето от заетите квадрати с численост по-малка от 100 двойки. 

Особеностите на числеността зависят преди всичко от наличието на подходящи 
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места за гнездене, а не толкова от качеството на хранителната база, която 

поради по-слабата интензивност и химизация на селското стопанство през 

периода 1990–2005 г. е в добро състояние. 

Местообитания 

Гнезди в отвесни земни, пясъчни или льосови стени (разновидност на 62 

Скали и скални стени (във вътрешността на страната)), по ради което е свързан с 

местата, където съществуват такива – брегове на реки или други водоеми (24 

Течащи води и 22 Стоящи пресни води), долини, крайпътни земни откоси, кариери за 

добив на инертни материали и др. 

Надморска височина  

0–875 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация  

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.73 Черна каня (Milvus migrans) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 

Групирано основно по поречията на големите реки и притоците им – р. 

Тунджа, р. Марица, р. Дунав, р. Арда, по-разпръснато в Лудогорието и суходолията в 

Добруджа и др. С най-плътно разположени находища в района между Източните 

Родопи, Източна Стара планина и Странджа, където съществуването на по-

големи реки е съчетано с наличието на над 1000 микроязовира, няколко язовира и 

други водоеми. Почти напълно отсъства от Западна България и Черноморското 

крайбрежие.  

Особености на числеността 

Във всички заети квадрати с единични или до 2–3 дв. Броят им макси мален 

по долините на реките Тунджа и Марица с прилежащите им райони и по р. Дунав от 

Белене до Силистра. 

Местообитания 

Гнезди в 44 Алувиални и много влажни гори и храсталаци и 41 

Широколистни листопадни гори, по-рядко – в 84 Ивици дървета, храсти и мозайки 
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от тях, обикновено в близост до по-големи реки 24 Течащи води и други влажни зони 

22 Стоящи пресни води.  

Надморска височина 

0–200 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация  

Потенциални въздействия: 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - хранително:

0,84% от влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите 

тревни съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и 

друга орна земя, гнездово/за почивка по време на миграция: 0,14% от 

широколистните листопадни гори.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.74 Червена каня (Milvus milvus) 

Тенденции 

на разпространението: липсва изразена тенденция 

на числеността: липсва изразена тенденция 

Особености на разпространението 

Отделни наблюдения на единични възрастни птици в различни хълмис ти и 

нископланински части на страната: на 13.05.2003 г. до с. Студен кладенец, 

Крумовградско (А. ИГНАТОВ, непубл. данни); на 14.06.2004 г. до с. Калояново, 

Сливенско; на 15.05.2005 г. до Харманли и на 25.07.2005 г. до с. Голямо Крушево, 

Ямболско (Г. КУЗМАНОВ, непубл. данни). Единични на блюдения има и в Добруджа 

(НБОИ–БДЗП). 

Особености на числеността 

Във всички случаи наблюдавани единични индивиди. 

Местообитания 

Наблюденията са в местообитания, представляващи съчетание меж ду 3 

Храсталаци и тревни съобщества (32 Сухолюбиви храсталаци, 35 Тревни 

съобщества по сухи силикатни терени) и 

41 Широколистни листопадни гори, в близост до 22 Стоящи пресни води, 

82 Посеви и други (едногодишни) тревни култури и 84 Ивици дървета, храсти и 

мозайки от тях. 
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Надморска височина 

20–400 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия (по време на миграция): 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – хранително:

0,84% от влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите 

тревни съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и 

друга орна земя, за почивка: 0,14% от широколистните листопадни гори  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.75 Египетски лешояд (Neophron percnopterus) 

Тенденции 

на разпространението: намаляващо значително 

на числеността: намаляваща значително 

Особености на разпространението 

С разпокъсано петнисто разпространение, концентрирано в Източни те 

Родопи, Източна Стара планина, Провадийско–Роякското плато, Ломовете, 

северната част на Искърския пролом и някои суходолия в Добруджа. Отделни 

гнездовища в Западна Стара планина и Предбалкана.  

Особености на числеността 

Равномерно ниска, почти навсякъде с единични дв./кв. Само в Източните 

Родопи и Ломовете на места плътността достига до 2–3 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди изключително по 62 Скали и скални стени (във вътрешността на 

страната), нерядко – близо до населени места, особено в Източните Родопи и 

Ломовете. 

Надморска височина 

50–930 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се  

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 
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7.3.2.76 Червеноклюна потапница (Netta rufina) 

Тенденции 

на разпространението: намаляващо, възможно изчезнал като постоянно 

гнездящ 

на числеността: намаляваща, възможно изчезнал като постоянно гнездящ 

Особености на разпространението 

След 1990 г. наблюдаван през гнездовия период в четири влажни зони. На 

24.05.1993 г. в блатото до къмпинг Европа (западно от Поморие) ви дяна мъжка 

птица, придържаща се към района (П. ЯНКОВ, M. WATER HOUSE, непубл. данни). 

През 1998 г. сведения за твърде вероятно гнездене има и за Дуранкулашкото езеро 

(НБОИ–БДЗП). На 20.05.2002 г. в рибарници Звъничево наблюдавана двойка (Д. 

ПЛАЧИЙСКИ, М. ИВАНОВ, непубл. данни). На 08.06.2005 г. двойка е видяна и в ез. 

Сребърна (HAUGSKOTT, 2005). Възможно е инцидентно гнездене на единични двойки, 

но през периода на настоящото картиране няма данни за намерени гнезда или 

малки и видът се смята за възможно изчезнал от страна та като постоянно 

гнездящ. 

Особености на числеността 

 Единични птици и двойки. 

Местообитания 

В 21 Лагуни, 22 Стоящи пресни води, 23 Стоящи бракични води, както и в 5 

Блата – 53 Растителност по периферията на водоеми, присъствието на вида е в 

тясна зависимост от наличието на харови водорасли. 

Надморска височина 

0–30 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.77 Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 
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С плътно до прекъснато на места разпространение и редовно 

размножаване по самата крайбрежна ивица на Северното Черноморско крайбрежие 

от Дуранкулак до нос Емине. С разпръснати изолирани находища във 

вътрешността на страната, включително до най-западните и южните части, 

където вероятно гнезди нередовно. 

Особености на числеността 

Неравномерна, в основния гнездови район по Северното Черноморско 

крайбрежие предимно десетки дв./кв., по-висока (повече от 100 дв./кв.) единствено 

около нос Калиакра. Минимум 90% от популацията е съсредоточена в широката 

около 1 km брегова ивица между Дуранкулак и Златни пясъци. В находищата на юг 

от Балчик и във вътрешността на страната плътността е по-малко от 10 дв./кв. 

(най-често – единични двойки). 

Местообитания 

Гнезди основно по 18 Стръмни скалисти (морски) брегове, в съседство със 

34 Степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени и 87 Пустеещи 

земи, където нерядко събира храна. По крайбрежието гнезди и по сгради във вилни 

селища 86 Градове, села и индустриални зони. В останалата част на страната - по 

62 Скали и скални стени (във вътрешността на страната) и 61 Сипеи, нерядко 

близо до 35 Тревни съобщества по сухи силикатни терени. 

Надморска височина 

0–100 m н.в., на места – и до 300 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се  

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.78 Речен орел (Pandion haliaetus) 

Тенденции 

на разпространението: неизвестна, вероятно намаляващо  

на числеността: неизвестна, вероятно намаляваща  

Особености на разпространението 

Разпръснато покрай язовири и рибарници, главно в Тракийската низина, 

Източните Родопи, Западна и Източна Стара планина. Отделни находища с по-

ниска степен на достоверност и по Дунавското крайбрежие (между о. Белене и ез. 

Сребърна) и долините на реките Струма и Места.  

Особености на числеността 
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Във всички заети квадрати с единични двойки или индивиди. Отразените 

на картата гнездовища се отнасят за целия период на картирането и не всички от 

тях се заемат ежегодно. През отделни години е възможно гнездене на повече от 

една двойка само в Тракийската низина и в Източна България. За останалите 

места е по-вероятно единични двойки да се размножават само през отделни години 

или периоди. 

Местообитания 

Гнезди в 41 Широколистни листопадни гори, възможно – в 44 Алувиални и 

много влажни гори и храсталаци и в 42 Иглолистни гори, рядко – и по 62 Скали и 

скални стени (във вътрешността на страната). Гнезда и на отделни дървета в 

близост до водоеми.  

Надморска височина 

100–800 m н.в. за сигурните гнездовища. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия (по време на миграция): 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – хранително:

0,84% от влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите 

тревни съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и 

друга орна земя, за почивка: 0,14% от широколистните листопадни гори  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.79 Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: слабо нарастваща 

Особености на разпространението 

Колониален, с единствено традиционно находище в ез. Сребърна, известно 

от втората половина на XIX в. През гнездовия период малки ята от 

неразмножаващи се птици наблюдавани на редица места по поречието на р. Дунав, 

в Бургаските влажни зони и дори във водоеми във вътрешността. След 1990 г. ята 

от 40 до 210 екз. наблюдавани редовно през гнездовия период на безименен остров 

до с. Горни Цибър, Ломско. През 1992 г. там по сведения на рибари намерени 2 яйца в 

гнездо, но през следващите години опити за мътене не са установени (АНТОНОВ, 

1994; 1997). 

Особености на числеността 
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Броят гнездящи двойки от 1990 до 2005 г. варира от 14 (през критичната 

за ез. Сребърна 1995 г.) до 128 (през 2004 г.) (MICHEV, CRIVELLI, 1998), като и двете 

стойности са екстремални за целия 50–годишен период на проследяване 

числеността на колонията. Същата се регистрира ежегодно от 1955 г. насам; 

установена тясна зависимост от антропогенното въздействие както в 

гнездовищата (МИЧЕВ, 1985), така и в местата за хранене и зимуване (CRIVELLI et 

al., 1988, 2000). 

Местообитания 

Гнезди в 5 Блата, 53 Растителност по периферията на водоеми. 

Хранителната база през размножителния период в 22 Стоящи пресни води. 

Наличието на двата вида местообитания, разположени в съседство, е характерна 

черта за традиционните гнездови находища.  

Надморска височина 

0–50 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация, w = зимуваща 

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.80 Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) 

Тенденции 

на разпространението: липсва изразена тенденция 

на числеността: с непериодични колебания 

Особености на разпространението 

Колониален, с единствено гнездовище в ез. Сребърна, различно от 

традиционните гнездови находища в другите части на ареала, разположени в 

обширни езерно–блатни комплекси. През 2000 г. две двойки пристъпват към 

гнездене в колонията на Pelecanus crispus, едната успешно отглежда потомство 

(SIMEONOV et al., 2001). Неразмножаващи се индивиди и ята се задържат през целия 

гнездови сезон в Бургаските влажни зони и някои други водоеми (10.07.1994 г., 3 

възр. екз. в обрасъл с блатна растителност язовир до с. Руен, Бургаско – НБОИ–

БДЗП). Особености на числеността 

Епизодично гнездящ с 1–2 двойки – твърде ниска и нетипична численост за 

вид с присъщи многобройни колонии, често с Phalacrocorax carbo и Pelecanus crispus. 

Местообитания 
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Гнезди в 5 Блата – 53 Растителност по периферията на водоеми. 

Хранително местообитание през гнездовия период са 22 Стоящи пресни води. 

Наличието в съседство на двете местообитания е характерна черта за 

традиционните, вековни гнездови находища. 

Надморска височина 

0–50 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация  

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.81 Осояд (Pernis apivorus) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо 

на числеността: нарастваща 

Особености на разпространението 

Разпръснато на почти цялата територия на страната, най-плътно в 

ниските и средно високи райони с гори (Източни Родопи, Източна Стара планина, 

Странджа, големите суходолия в Добруджа). Относително плътно и на част от 

територията на Сакар, долината на р. Струма и съседните планини, Западните 

Родопи, Западна Стара планина, Лудогорието. С най-спорадично разпространение в 

Дунавската равнина и Тракийската низина. 

Особености на числеността 

Равномерно ниска, в преобладаващия брой квадрати единични или до 2–3 

двойки. С най-висока плътност в Източни Родопи, Източна Стара планина и 

Странджа.  

Местообитания 

Гнезди в 4 Гори, основно в 41 Широколистни листопадни гори и 43 Смесени 

гори, а в по-високите части на планините – и в 42 Иглолистни гори. 

Надморска височина 

0–1600 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация 

Потенциални въздействия: 
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 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – хранително:

0,84% от влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите 

тревни съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и 

друга орна земя, гнездово/за почивка: 0,22% от смесените гори, 0,14% от 

широколистните листопадни гори.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.82 Голям корморан (Phalacrocorах carbo) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо 

на числеността: нарастваща 

Особености на разпространението 

Разпръснато в Северна България, Източна Стара планина (долините на 

реките Голяма и Луда Камчия) и района на Бургас. Колониите по-ясно групирани по 

Дунавското крайбрежие (основно по островите) и на места в Дунавската равнина 

(покрай по-големите реки и язовири). Около Бургас повечето от гнездата 

разположени в ез. Вая, Пода и Комлушката низина. В Южна България – пребиваващи 

през гнездовия период, но неразмножаващи се индивиди, единствено сигурно 

гнездене до яз. Студен кладенец (2005 г., около 70 дв., Д. ДЕМЕРДЖИЕВ, непубл. 

данни).  

Особености на числеността 

Неравномерна, най-висока по Дунавското крайбрежие и около Бургас 

(стотици двойки в колония). В останалата част броят на двойките в колония не 

надхвърля 100, на места – и по-малко от 10 гнезда. 

Местообитания 

Предимно 44 Алувиални и много влажни гори и храсталаци до големи реки 

24 Течащи води или язовири и крайморски езера 22 Стоящи пресни води, 

включително до 23 Стоящи бракични води. Гнездовища и в 5 Блата (53 

Растителност по периферията на водоеми) и 21 Лагуни. 

Надморска височина 

0–350 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, w = зимуваща 

Потенциални въздействия: 
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 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.83 Mалък корморан (Phalacrocorax pygmeus) 

Тенденции 

на разпространението: постепенно нарастващо, със смени в 

местоположението на гнездовищата 

на числеността: постепенно нарастваща, с непериодични колебания 

Особености на разпространението 

Групово и разпръснато по Дунавското крайбрежие (ез. Сребърна и 

островите Белене, Малък Косуй и други), влажните зони около Бургас и 

Тракийската низина, понякога в райони с традиционни, вековни находища 

(СИМЕОНОВ и кол., 1990). Останалите гнездовища предимно с временен характер. 

Особености на числеността 

Неравномерна, в повечето колонии по-малко от 10 дв. Преобладаващата 

част от популацията е по Дунавското крайбрежие, с най-голямо гнездовище в ез. 

Сребърна (300 дв. през 2001 г.). 

Местообитания 

Повечето от двойките – в Блата (Растителност по периферията на 

водоеми), но повечето от находищата са в Алувиални и много влажни гори и 

храсталаци, понякога – в групи дървета в плитките части на микроязовири. 

Надморска височина 

0–200 m н.в.\ 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.84 Сив кълвач (Picus canus) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 
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С петнисто разпространение на територията на цялата страна, 

обхващащо по-цялостно Странджа, Източна и Западна Стара планина, Средна 

гора, Витоша и планините около нея, Пирин, Централните Родопи, Черноморското 

крайбрежие, поречията на реките Дунав, Искър и другите по-големи реки в 

Дунавската равнина, Тунджа, Арда, Струма и др. Разпръснато в Западните 

погранични планини, Подбалканските котловини и т.н. 

Особености на числеността 

Сравнително равномерна и ниска. В равнинно-хълмистите райони с 

компактни горски масиви (особено Странджа и Източна Стара планина), на места 

покрай р. Дунав и в Западна България надхвърля 10–12 дв./кв. На преобладаващата 

част от заетата територия е с единични или до 4–6 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди в стари широколистни гори: Алувиални и много влажни гори и 

храсталаци, Широколистни листопадни гори и Смесени гори, често и в по-гъсти 

крайречни ивици с лонгозен характер (Ивици дървета, храсти и мозайки от тях), 

понякога в стари крайградски паркове Градски паркове и градини, селища от селски 

тип и вилни зони (Градове, села и индустриални зони) и рядко в Иглолистни гори. 

Надморска височина 

0–1600 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща  

Потенциални въздействия: 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,22% от

смесените гори, 0,14% от широколистните листопадни гори, 0,08% от не-

горските райони, култивирани с дървесна растителност,.  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство

 Унищожаване на екземпляри

7.3.2.85 Голям гмурец (Podiceps cristatus) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: стабилна, с непериодични колебания 

Особености на разпространението 

Разпръснато и групово във всички равнинни райони. Основната част от 

популацията концентрирана в Дунавската равнина и покрай р. Дунав, Тракийската 
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низина, по Черноморското крайбрежие и в Софийското поле. На много места се 

наблюдава струпване на находищата.  

Особености на числеността 

Неравномерна, най-висока в Тракийската низина и по р. Дунав (до 15–20 

дв./кв.), особено в места с рехави колонии от повече от 10 дв. в отделни водоеми 

(рибарници Мечка). В повечето от квадратите е с по- малко от 10 дв. Покрай р. 

Дунав с характерни непериодични колебания поради различното ниво на реката, 

определящо дълбочината на крайбрежните блата. 

Местообитания 

Изключително 5 Блата и 2 Неморски води – 53 Растителност по 

периферията на водоеми, 22 Стоящи пресни води, 21 Лагуни и 23 Стоящи бракични 

води. 

Надморска височина 

0–800 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.86  Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis) 

Тенденции 

на разпространението: намаляващо 

на числеността: намаляваща, с непериодични колебания 

Особености на разпространението 

Като цяло с изолирани гнездовища, по-ясно групирани по Дунавското 

крайбрежие, с единични находища, повечето без данни за сигурно гнездене покрай 

Черно море, в Добруджа, Софийското поле и Тракийската низина. 

Особености на числеността 

В повечето от находищата с единични или до няколко двойки. Единствено 

в ез. Сребърна и рибарниците Калимок (до около 1997 г.) с над 10 двойки, без да 

надвишава значително тази цифра дори в благоприятни години. 

Местообитания 

Основно в 5 Блата (53 Растителност по периферията на водоеми) и 2 

Неморски води (22 Стоящи пресни води).  
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Надморска височина 

0–50 м н.в., по изключение – и до 600 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.87 Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 

С петнисто и разпръснато разпространение на територията на цялата 

страна, по-плътно по Черноморското крайбрежие, Източните Родопи, 

централната част на Дунавската равнина, Ломовете и долината на Суха река в 

Добруджа, Софийското поле и прилежащите планински райони, долините на реките 

Струма и Места и други хълмисти райони и ниски планини. 

Особености на числеността 

Неравномерна и относително ниска, като в повечето заети квадрати не 

достига 100 дв./кв., а в почти половината от всички е по-малко от 10 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди основно на по-горещи и сухи места в Храсталаци на места с умерен 

климат, в частност растящите на по-ниска надморска височина храсталаци от 

Paliurus spina–christi, Rosa sp., Crataegus monogina и други, понякога и в Сухолюбиви 

храсталаци с Juniperus oxycedrus, Carpinus orientalis, Rubus sp. и др. В места с храсти 

намиран и в пределите на Градове, села и индустриални зони.  

Надморска височина  

0–800 m н.в., по-рядко – и до 1400 m н.в.  

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща  

Потенциални въздействия:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,85% от 

храстовите местообитания  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  
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 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.88 Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастващa  

Особености на разпространението 

В цялата равнинна и полупланинска част на страната, където има макар и 

малки влажни зони, обрасли с висша водна растителност. Основната част от 

популацията концентрирана в Тракийската низина, по Дунавското и Черноморското 

крайбрежие, в Дунавската равнина, Софийското поле и по долините на по-големите 

реки. 

Особености на числеността 

Неравномерно разпределена, в повечето квадрати по-малко от 10 дв. С по-

висока плътност (десетки дв./кв.) във влажните зони по Черноморското и 

Дунавското крайбрежие, някои рибарници и други водоеми по долините на реките 

Марица, Струма, Огоста, Тунджа и др. Покрай р. Дунав с непериодични колебания, в 

зависимост от различното ниво на реката. 

Местообитания 

Предимно 5 Блата и 2 Неморски води – 53 Растителност по периферията 

на водоеми, 22 Стоящи пресни води, 23 Стоящи бракични води, както и блатни 

водоеми в пределите на 86 градове, села и индустриални зони. 

Надморска височина 

0–800 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, w = зимуваща 

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.89 Червен ангъч (Tadorna ferruginea) 

Тенденции 

на разпространението: намаляващо значително  

на числеността: намаляваща значително  

Особености на разпространението 
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С изолирани гнездовища в Североизточна България и около Бургас. Около 

1995 г. е с близо 60 гнездовища, разпръснати почти на цялата територия на 

страната североизточно от линията Бургас – Русе. Още след 1990 г. повечето от 

тях постепенно изчезват. След 1996 г. не гнезди около Варна, спорадично се 

размножава между Силистра, Тутракан и Дулово, с най-североизточно находище 

край Кардам, от около 2001 г. не обитава Ломовете. Гнезди в рибарници край с. 

Круша, Варненско, както и във вътрешността до Карнобат и Айтос. Край Харманли 

установени двойки през размножителния период след активни опити за разселване 

на млади птици в съседни райони (BOGDANOVA, ZEHTINDJIEV 2000a). 

Особености на числеността 

Навсякъде единични до 2–3 дв. С най-висока и стабилна численост между 

Бургас, Карнобат и Айтос. Размерът на националната популация, установен след 

целенасочено проучване през периода 1995–2005 г., се приема за критично нисък 

(BOGDANOVA, ZEHTINDJIEV, 2000). 

Местообитания 

Гнезди в подземни кухини и ходове на бозайници в 34 Степни и сухолюбиви 

тревни съобщества по варовити терени и 35 Тревни съобщества по сухи 

силикатни терени в съседство със 22 Стоящи пресни води (включително малки 

язовири и други създадени от човека влажни зони), често се среща в 82 Посеви и 

други (едногодишни) тревни култури. На места освен в стари дупки на Vulpes vulpes 

и Meles meles устройва гнездата си в ниши по 62 Скали и скални стени (във 

вътрешността на страната), включително в кариери за инертни материали. 

Надморска височина 

0–400 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се  

Потенциални въздействия:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание – хранително: 

0,84% от влажните тревни съобщества, мезофилни ливади, 0,83% от сухите 

тревни съобщества, степи, 0,14% от екстензивните зърнени култури и 

друга орна земя  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство  

 Унищожаване на екземпляри 

7.3.2.90 Бял ангъч (Tadorna tadorna) 

Тенденции 

на разпространението: вероятно намаляващо  
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на числеността: вероятно намаляваща 

Особености на разпространението 

Предимно по Черноморското крайбрежие, основно около Бургаския залив, 

където находищата най-ясно групирани в съседни квадрати. Гнезди и във 

Варненско–Белославския езерен комплекс, влажните зони по Северното 

Черноморско крайбрежие и до Созопол. по-рядко край малки водоеми във 

вътрешността и по Дунавското крайбрежие, където през отделни години 

вероятно се размножава успешно. В много от квадратите с гнездовища през 

цялото лято остават неразмножаващи се индивиди, двойки и малки ята. 

Особености на числеността 

Във всички находища до 6 дв./кв. най-висока численост около 

Атанасовското и Поморийското езеро и при островите Свети Иван и Свети 

Петър. 

Местообитания 

Гнезди по 18 Стръмни скалисти (морски) брегове; 19 (Морски) Острови, 

островчета, надводни скали и камъни в близост до свръхсолени плитководни 

лимани, 21 Лагуни, 23 Стоящи бракични води и 22 Стоящи пресни води. Гнездата си 

устройва в стари дупки на Vulpes vulpes, Meles meles или други бозайници, често в 

стените на действащи каменни или пясъчни кариери. 

Надморска височина 

0–400 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.91 Mалък горски водобегач (Tringa glareоla) 

Тенденции 

на разпространението: неизвестна 

на числеността: неизвестна 

Особености на разпространението 

Наблюдаван през гнездовия период в Североизточна България и по 

Черноморското крайбрежие. На 14.06.2001 г. 2 екз. установени до Мандренското 

езеро (Е. MOLGAARD, непубл. данни). На 27.06.2002 г. до заблатено място край 

малка река северно от с. Осен, Силистренско, е наблюдавана двойка, летяща 
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наоколо с тревожни обаждания при приближаването на човек (Д. МИТЕВ, непубл. 

данни)*. 

Особености на числеността 

 Единични индивиди и двойки. 

Местообитания 

Наблюдаваната двойка се е придържала в местообитание, съчетаващо 

елементи на 5 Блата с 53 Растителност по периферията на водоеми, 54 Крайречни 

и приизворни мочурища и 37 Тревни съобщества по влажни терени. 

Надморска височина 

Около 50 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип w = зимуваща 

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

7.3.2.92 Голям горски водобегач (Tringa ochropus) 

Тенденции 

на разпространението: неизвестна, възможно стабилно  

на числеността: неизвестна, възможно стабилна  

Особености на разпространението 

С разпръснато разпространение из цялата страна, основно в равнините и 

по поречията на големите реки. Някои от наблюденията в Софийското поле и 

Витоша, Източните Родопи, Тракийската низина, Предбалкана и Дунавската 

равнина са в съседни квадрати, на сравнително близко разстояние едно от друго. 

Особености на числеността 

Равномерно ниска – единични двойки във всички обитавани квадрати. 

Местообитания 

Гнезди до 24 Течащи води – потоци, реки и ручеи, обрасли с крайбрежна 

дървесна растителност и с влажни и тинести биотопи край тях, особено в 41 

Широколистни листопадни гори, по-рядко в 44 Алувиални и много влажни гори и 

храсталаци и 42 Иглолистни гори. Някои от гнездовищата са в близост до 22 

Стоящи пресни води и 53 Растителност по периферията на водоеми.  

Надморска височина 

0–300 m н.в., отделни двойки – и над 1200 m н.в. 
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Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се  

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

 

Таблица 7-3. Дейности и потенциални въздействия върху видове, обект на 

опазване в зоната които се очакват по време на етапите на строителство и 

експлоатация на ВВЛ  

Фаза  Дейност Тип на въздействието 

С
т

р
о
и

т
е

л
с
т

в
о
 

 Подготовка на строителната 
площадка, вкл. премахване на 
дървесната и храстова растителност;  

Унищожаване/увреждане на 

местообитание  

 Подготовка на строителната 
площадка, вкл. премахване на 
дървесната и храстова растителност; 

 Кариране и изкопни работи за 
фундаментите на новите стълбове; 

 Изпълнение на фундаментите и 
заземителите; 

 Транспортиране и сглобяване на 
стълбове, монтаж и подготвяне на 
новите стълбове за изправяне; 

 Изправяне на новите стълбове; 

 Монтаж на изолаторни вериги; 

 Изтегляне и регулиране на 
проводниците и м.з. въжета.  

 Различно по 
продължителност и 
интензивност безпокойство на 
животински видове, вкл. и 
прогонване от 
местообитанията им, поради 
засилено антропогенно 
натоварване; 

 

 Подготовка на строителната 
площадка, вкл. премахване на 
дървесната и храстова растителност;  

 Кариране и изкопни работи за 
фундаментите на новите стълбове; 

 Изпълнение на фундаментите и 
заземителите; 

 Транспортиране и сглобяване на 
стълбове, монтаж и подготвяне на 
новите стълбове за изправяне; 

 Изправяне на новите стълбове; 

 Монтаж на изолаторни вериги;  

 Изтегляне и регулиране на 
проводниците и м.з. въжета. 

 Промени във видовия 
състав на съобществата, 
числеността и структурата на 
популациите на видовете, 
предмет на опазване, поради:  

o пряко унищожаване на 

екземпляри; 

o непряко унищожаване на 

екземпляри 

o изменение в 

характеристиките на 

местообитанията им. 
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Фаза Дейност Тип на въздействието 
Е

кс
п
л

о
а
та

ц
и
я
 

 Редовно почистване на дървета и
храсти в рамките на сервитута 

 Редовни инспекции

Различно по продължителност 
и интензивност безпокойство 
на животински видове, вкл. и 
прогонване от 
местообитанията им, поради 
засилено антропогенно 
натоварване;  

 Редовно почистване на дървета и
храсти в рамките на сервитута 

 Експлоатация на ВВЛ

 Промени във видовия
състав на съобществата, 
числеността и структурата на 
популациите на видовете, 
предмет на опазване, поради: 

o пряко унищожаване на 

екземпляри; 

o непряко унищожаване на

екземпляри.

7.3.3 Оценка на въздействието върху видовете, обект на опазване в ЗЗ 

BG0002044 Камчийска планина 

7.3.3.1 Въздействия по време на строителството 

Пряко унищожаване и/или увреждане  на местообитание на вид, предмет на опазване 

Предвижда се премахване на дървесната и храстова растителност в рамките 

на сервитута на ВВЛ. В 60 m ивица попадат около 0,85% от храстовите местообитания, 

0,22% от смесените гори, 0,14% от широколистните гори, 0,08% от не-горските райони, 

култивирани с дървесна растителност и 0,4% от крайречните местообитания в зоната. 

В действителност реастителността ще се премахва от по-малка площ, но в оценката, 

следвайки принципа на предпазливостта е оценена загуба на дървета и храсти в ивица 

с ширина 60 m.  

В пресичаните от трасето на газопровода храстови съобщества могат да 

гнездят следните видове птици, обект на опазване в зоната: козодой (Caprimulgus 

europaeus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), градинска овесарка (Emberiza 

hortulana), черночела сврачка (Lanius minor), горска чучулига (Lullula arborea),, 

ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria). Засегнатата площ на храстови местообитания 

е относително малка – 7,6 ha, представляващи 0,85% от храстовите местообитания в 

зоната. Поради малката засегната площ големината на въздействието е оценена като 

ниска. Чувствителността на птиците по отношение на това въздействие е висока по 

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

Значимостта на въздействието е оценена като слаба до умерена, в зависимост от 

сезона. Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху птиците, 

обект на опазване в зоната, обитаващи храстовите местообитания в зоната.  
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Пресичаните горски местообитания и периферията им са потенциално гнездово 

местообитание на следните видове, обект на опазване в зоната: малък креслив орел 

(Aquila pomarina), обикновен мишелов (Buteo buteo), орел змияр (Circaetus gallicus), 

малък орел (Hieraaetus pennatus), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus), 

белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), 

сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), черен кълвач (Dryocopus martius), сив 

кълвач (Picus canus), малък ястреб (Accipiter nisus), белоопашат мишелов (Buteo 

rufinus), полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), козодой (Caprimulgus 

europaeus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor), 

сокол орко (Falco subbuteo),  бухал (Bubo bubo), ловен сокол (Falco cherrug), керкенез 

(Falco tinnunculus), черен щъркел (Ciconia nigra) градинска овесарка (Emberiza 

hortulana).  

Тези гори предоставят потенциално място за почивка и струпвания на 

следните видове птици по време на миграционните периоди: късопръст ястреб 

(Accipiter brevipes), малък ястреб (Accipiter nisus), скален орел (Aquila chrysaetos), 

малък креслив орел (Aquila pomarina), голям креслив орел (Aquila clanga), обикновен 

мишелов (Buteo buteo), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), черен щъркел (Ciconia 

nigra), орел змияр (Circaetus gallicus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), полски 

блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), ливаден блатар (Circus 

pygargus), вечерна ветрушк (Falco vespertinus), белошипа ветрушка (Falco naumanni), 

сокол скитник (Falco peregrinus), сокол орко (Falco subbuteo), ловен сокол 

(Falco cherrug), белоглав лешояд (Gyps fulvus), малък орел (Hieraaetus pennatus), черна 

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

осояд (Pernis apivorus), царски орел (Aquila heliaca), 

Ще бъде засегната относително малка част от гората в защитената зона – 

73,60 ha (0,14 %), от широколистните гори, 1,5, ha (0,08%) oт не-горските райони, 

култивирани с дървесна растителност и 4,00 ha (0,22%) от смесените гори в зоната. 

Имайки предвид от една страна малката засегната площ, и дълготрайния характер на 

въздействието от друга, големината е оценена като средна. Чувствителността на 

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

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

въздействието е оценена като умерена. Не се очаква значителна степен на 

отрицателно въздействие върху птиците, обект на опазване в зоната.  

Трасето на ВВЛ не преминава в близост до стоящи водоеми в зоната. 

Преминава на над 900 m от язовир Елешница, 1,5 km от язовир Цонево и 1,8 km от 

безименен микроязовир. Не се очаква реализирането на проекта да повлияе върху 

тези водоеми и птиците, ползващи ги като местообитание за хранене и почивка.  

Две главни реки се пресичат от ВВЛ – река Елешница (3 пресичания) и река 

Герова речка (1 пресичане). Засягат се около 0,04% от този тип местообитание в 

зоната. Пресичаните крайречни местообитания са потенциално местообитание на 

следните видове, обект на опазване в зоната: земеродно рибарче (Alcedo atthis), речен 
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дъждосвирец (Charadrius dubius), късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos). Поради много 

малката засегната площ големината на въздействието е оценена като ниска. 

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

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

въздействието е оценена като слаба до умерена, в зависимост от сезона.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие в резултат на 

загуба на крайречно местообитание върху птиците, обект на опазване в зоната.  

В откритите местообитания не се предвижда премахване на растителността, 

ще има временно увреждане на местообитания в резултат на преминаване на тежка 

техника и загуба на местообитание при изграждане на стълбовете на ВВЛ.  

В 60 m полоса попадат 22,30 ha (0,84%) от влажните тревни съобщества, 14,8 

ha (0,83%) от сухите тревни съобщества и 16,7 ha (0,14 %) обработваема земя. В 

рамките на тези 60 m действително засегнатата площ ще е пренебрезимо малка 

(предвижда се изграждане на 1 стълб на всеки 300-400 m с площ за фундиране 64 m2).  

Загуба на гнездово и хранително местообитание може да се очаква за полска 

бъбрица (Anthus campestris), дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), ливаден 

дърдавец (Crex crex), градинска овесарка (Emberiza hortulana), черночела сврачка 

(Lanius minor), горска чучулига (Lullula arborea),  

Загуба на хранително местообитание може да засегне: гнездящи, мигриращи 

и зимуващи в зоната птици.  

Гнездящи в зоната птици, за които може да се очаква загуба на хранително 

местообитание са: зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), бял щъркел (Ciconia 

ciconia), черен щъркел (Ciconia nigra), малък креслив орел (Aquila pomarina), обикновен 

мишелов(Buteo buteo), орел змияр (Circaetus gallicus), малък орел (Hieraaetus 

pennatus), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus), малък ястреб (Accipiter 

nisus), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), морски орел (Haliaeetus albicilla), сокол 

орко (Falco subbuteo), белоглав лешояд (Gyps fulvus), египетски лешояд (Neophron 

percnopterus), скален орел (Aquila chrysaetos), бухал (Bubo bubo),  ловен сокол 

(Falco cherrug), керкенез (Falco tinnunculus), червен ангъч (Tadorna ferruginea).  

Мигриращите птици, които използват горските местообитания в зоната за 

струпване и почивка и се хранят в открити местообитания са: късопръст ястреб 

(Accipiter brevipes), малък ястреб (Accipiter nisus), скален орел (Aquila chrysaetos), 

малък креслив орел (Aquila pomarina), голям креслив орел (Aquila clanga), обикновен 

мишелов (Buteo buteo), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), черен щъркел (Ciconia 

nigra), орел змияр (Circaetus gallicus), степен блатар (Circus macrourus), ливаден 

блатар (Circus pygargus), вечерна ветрушк (Falco vespertinus), белошипа ветрушка 

(Falco naumanni), сокол скитник (Falco peregrinus), сокол орко (Falco subbuteo), ловен 

сокол (Falco cherrug), белоглав лешояд (Gyps fulvus), малък орел (Hieraaetus pennatus), 

черна каня (Milvus migrans), червена каня (Milvus milvus), осояд (Pernis apivorus), царски 

орел (Aquila heliaca), бял щъркел (Ciconia ciconia),  
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Зимуващи в стоящите водни басейни в зоната които се хранят в открити 

местообитания са: зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), голяма белочела гъска 

(Anser albifrons), червеногуша гъска (Branta ruficollis),  

Поради много малката засегната площ големината на въздействието е 

оценена като много ниска. Чувствителността на птиците по отношение на това 

въздействие е висока по време на размножителния период, зимуване и миграция и 

ниска през останалата част от годината. Значимостта на въздействието е оценена като 

слаба до умерена, в зависимост от сезона.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие в резултат на 

загуба на открито местообитание върху птиците, обект на опазване в зоната.  

Таблица 7-4. Оценка на въздействието от загуба на местообитания върху видовете 
птици, обект на опазване в ЗЗ Камчийска планина по време на строителството  

Въздействие  Големина  
Чувствителност 
на рецептора 

Значимост на 
въздействието  

Загуба/увреждане 
на храстови 
местообитания 

По време на 
размножителния 
период  

2- ниска  D-висока D2 

Извън 
размножителния 
период  

2- ниска  В-ниска B2 

Загуба/увреждане 
на госки 
местообитания 

По време на 
размножителния 
период, 
зимуване и 
миграция 

3- средна  D-висока  D3 

Извън 
размножителния 
период, 
зимуване и 
миграция 

3- средна В-ниска  B3 

Загуба/увреждане 
на крайречни 
местообитания  

По време на 
размножителния 
период, 
зимуване и 
миграция 

2- ниска  D-висока D2 

Извън 
размножителния 
период, 
зимуване и 
миграция 

2- ниска  В-ниска B2 

Загуба/увреждане 
на открити 
местообитания  

По време на 
размножителния 
период, 
зимуване и 
миграция 

1-много 
ниска  

D-висока D1 

Извън 
размножителния 

1-много 
ниска  

В-ниска B1 



276 

Въздействие Големина 
Чувствителност 
на рецептора 

Значимост на 
въздействието 

период, 
зимуване и 
миграция 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху птиците, 

обект на опазване в зоната, в резултат на загуба на местообитание.  

Различно по продължителност и интензивност безпокойство на животински видове, 

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

По време на реализиране на строителни дейности в зоната потенциално 

безпокойството на птици, обект на опазване ще е резултат от присъствие и работата 

на строителното оборудване и хора. Безпокойството е директно въздействие и може да 

доведе до временно преместването на някои индивиди в съседни участъци, където 

няма да бъдат обезпокоявани.  

В откритите местообитания безпокойството може да засегне следните видове 

(ползващи откритите площи като гнездово и хранително местообитание Загуба на 

гнездово и хранително местообитание може да се очаква за полска бъбрица (Anthus 

campestris), дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), ливаден дърдавец (Crex 

crex), градинска овесарка (Emberiza hortulana), черночела сврачка (Lanius minor), горска 

чучулига (Lullula arborea),  

Безпокойството може да засегне и следните видове, ползващи откритите 

площи за хранене по време на гнездовия сезон: зеленоглава патица (Anas 

platyrhynchos), бял щъркел (Ciconia ciconia), черен щъркел (Ciconia nigra), малък 

креслив орел (Aquila pomarina), обикновен мишелов(Buteo buteo), орел змияр (Circaetus 

gallicus), малък орел (Hieraaetus pennatus), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis 

apivorus), малък ястреб (Accipiter nisus), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), морски 

орел (Haliaeetus albicilla), сокол орко (Falco subbuteo), белоглав лешояд (Gyps fulvus), 

египетски лешояд (Neophron percnopterus), скален орел (Aquila chrysaetos), бухал (Bubo 

bubo),  ловен сокол (Falco cherrug), керкенез (Falco tinnunculus), червен ангъч (Tadorna 

ferruginea).  

Мигриращите птици, които използват горските местообитания в зоната за 

струпване и почивка и се хранят в открити местообитания също ще бъдат обезпокоени 

от реализирането на дейности в откритите площи. Това са: късопръст ястреб (Accipiter 

brevipes), малък ястреб (Accipiter nisus), скален орел (Aquila chrysaetos), малък креслив 

орел (Aquila pomarina), голям креслив орел (Aquila clanga), обикновен мишелов (Buteo 

buteo), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), черен щъркел (Ciconia nigra), орел змияр 

(Circaetus gallicus), степен блатар (Circus macrourus), ливаден блатар (Circus 

pygargus), вечерна ветрушк (Falco vespertinus), белошипа ветрушка (Falco naumanni), 

сокол скитник (Falco peregrinus), сокол орко (Falco subbuteo), ловен сокол 
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(Falco cherrug), белоглав лешояд (Gyps fulvus), малък орел (Hieraaetus pennatus), черна 

каня (Milvus migrans), червена каня (Milvus milvus), осояд (Pernis apivorus), царски орел 

(Aquila heliaca), бял щъркел (Ciconia ciconia),  

Безпокойството ще засегне и зимуващи в стоящите водни басейни в зоната 

птици, които се хранят в открити местообитания. Това  са: зеленоглава патица (Anas 

platyrhynchos), голяма белочела гъска (Anser albifrons), червеногуша гъска (Branta 

ruficollis),  

Пресичаните горски местообитания и периферията им са потенциално 

гнездово местообитание на следните видове, обект на опазване в зоната, които ще 

бъдат обезпокоени от дейностите по проекта: малък креслив орел (Aquila pomarina), 

обикновен мишелов (Buteo buteo), орел змияр (Circaetus gallicus), малък орел 

(Hieraaetus pennatus), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus), белогръб 

кълвач (Dendrocopos leucotos), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), сирийски 

пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), черен кълвач (Dryocopus martius), сив кълвач 

(Picus canus), малък ястреб (Accipiter nisus), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), 

полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), козодой (Caprimulgus europaeus), 

червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor), сокол орко 

(Falco subbuteo),  бухал (Bubo bubo), ловен сокол (Falco cherrug), керкенез (Falco 

tinnunculus), черен щъркел (Ciconia nigra) градинска овесарка (Emberiza hortulana).  

Безпокойство се очаква и по време на миграционния период, когато в горите в 

зоната се струпват на следните видове птици, които могат да бъдат засегнати от 

разглежданото въздействие: късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък ястреб 

(Accipiter nisus), скален орел (Aquila chrysaetos), малък креслив орел (Aquila pomarina), 

голям креслив орел (Aquila clanga), обикновен мишелов (Buteo buteo), белоопашат 

мишелов (Buteo rufinus), черен щъркел (Ciconia nigra), орел змияр (Circaetus gallicus), 

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

блатар (Circus macrourus), ливаден блатар (Circus pygargus), вечерна ветрушк (Falco 

vespertinus), белошипа ветрушка (Falco naumanni), сокол скитник (Falco peregrinus), 

сокол орко (Falco subbuteo), ловен сокол (Falco cherrug), белоглав лешояд (Gyps 

fulvus), малък орел (Hieraaetus pennatus), черна каня (Milvus migrans), червена каня 

(Milvus milvus), орел рибар (Pandion haliaetus), осояд (Pernis apivorus), царски орел 

(Aquila heliaca), 

В крайречни местообитания безпокойството може да засегне следните 

видове: земеродно рибарче (Alcedo atthis), , речен дъждосвирец (Charadrius dubius), 

късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos).  .  

В храстови местообитания безпокойството може да засегне следните видове: 

белоопашат мишелов (Buteo rufinus), козодой (Caprimulgus europaeus), червеногърба 

сврачка (Lanius collurio), градинска овесарка (Emberiza hortulana), черночела сврачка 

(Lanius minor), горска чучулига (Lullula arborea),, ястребогушо коприварче (Sylvia 

nisoria). 
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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. В Таблица 7-1 е даден процентът от всеки тип земно 

покритие, попадащ както в сервитута (където безпокойството ще е най-силно), така  и в 

200 m коридор около ВВЛ, където безпокойство също би могло да се очаква. 

Големината на безпокойството за видовете птици, предмет на опазване е дадна в 

Таблица 7-5. Тя е оценена на базата на относителната площ на засегнатите 

местообитания на видовете, и отчитайки факта, че безпокойството е временно, 

краткотрайно и локално въздействие.  

Значимостта на въздействието е оценена като умерена през размножителния 

период, зимуване и миграция 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.  

Таблица 7-5. Оценка на въздействието от безпокойство върху видовете 

птици, обект на опазване в ЗЗ Камчийска планина по време на строителството  

Въздействие  Големина  
Чувствителност 
на рецептора 

Значимост на 
въздействието  

Безпокойство на 
видове от 
храстови 
местообитания 

По време на 
размножителния 
период, 
зимуване и 
миграция  

2- ниска  D-висока D2 

Извън 
размножителния 
период, 
зимуване и 
миграция  

2- ниска  В-ниска B2 

Безпокойство на 
видове от госки 
местообитания 

По време на 
размножителния 
период, 
зимуване и 
миграция 

2- ниска  D-висока D2 

Извън 
размножителния 
период, 
зимуване и 
миграция  

2- ниска  В-ниска B2 

Безпокойство на 
видове от 
крайречни 
местообитания  

По време на 
размножителния 
период, 
зимуване и 
миграция  

1- много 
ниска  

D-висока D1 

Извън 
размножителния 
период, 
зимуване и 

1- много 
ниска 

В-ниска B1 
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Въздействие  Големина  
Чувствителност 
на рецептора 

Значимост на 
въздействието  

миграция  

Безпокойство на 
видове от 
открити 
местообитания  

По време на 
размножителния 
период, 
зимуване и 
миграция  

2- ниска  

D-висока D2 

Извън 
размножителния 
период, 
зимуване и 
миграция  

2- ниска  

В-ниска B2 

 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете 

птици, предмет на опазване в зоната в резултат на безпокойство.  

Въпреки това, с цел минимизиране на въздействието по време на 

размножителния сезон в Точка 7.6. е предложена смекчаваща мярка.  

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 или в резултат от изоставяне на люпила и малки в 

резултат на силно безпокойство. 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 (Crex crex, Tringa glareola, Actitis hypoleucos , Calidris alpina, Branta ruficollis, 

Phalacrocor carbo, Tringa ochropus, Caprimulgus europaeus, Emberiza hortulana, Anthus 

campestris, Melanocorypha calandra, Mergus serrator) в райони със строителни дейности, 

където те да бъдат наранени/убити.  

Възможно е унищожаване на гнезда с яйца и малки в случай на разчистване 

на растителността (в дървесни и храстови местообитания), както и при придвижване на 

техника. 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.  

В открити местообитания загубата на индивиди може да засегне следните 

видове:  

Загуба на гнездово и хранително местообитание може да се очаква за полска 

бъбрица (Anthus campestris), дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), ливаден 
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дърдавец (Crex crex), градинска овесарка (Emberiza hortulana), черночела сврачка 

(Lanius minor), горска чучулига (Lullula arborea),  

 

В горски местообитания загубата на индивиди може да засегне малък креслив орел 

(Aquila pomarina), обикновен мишелов (Buteo buteo), орел змияр (Circaetus gallicus), 

малък орел (Hieraaetus pennatus), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus), 

белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), 

сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), черен кълвач (Dryocopus martius), сив 

кълвач (Picus canus), малък ястреб (Accipiter nisus), белоопашат мишелов (Buteo 

rufinus), полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), козодой (Caprimulgus 

europaeus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor), 

сокол орко (Falco subbuteo),  бухал (Bubo bubo), ловен сокол (Falco cherrug), керкенез 

(Falco tinnunculus), черен щъркел (Ciconia nigra) градинска овесарка (Emberiza 

hortulana).  

В крайречни местообитания въздействието може да засегне следните видове: 

земеродно рибарче (Alcedo atthis), речен дъждосвирец (Charadrius dubius), късокрил 

кюкавец (Actitis hypoleucos). 

В храстови местообитания въздействието може да засегне белоопашат 

мишелов (Buteo rufinus), козодой (Caprimulgus europaeus), червеногърба сврачка 

(Lanius collurio), градинска овесарка (Emberiza hortulana), черночела сврачка (Lanius 

minor), горска чучулига (Lullula arborea),, ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria).   

В сервитута на ВВЛ попадат около  0,8% от тревните и храстови 

местообитания в зоната, 0,14% от горските местообитания (широколистни, смесени и 

не-горски култивирани с дървесна растителност) и обработваемите земи, 0,04% от 

крайречните местообитания. Поради малката територия, която ще бъде засегната и 

малката вероятност от настъпване на въздействие, големината на въздействието е 

оценена като ниска в открити (тревни местообитания и обработваеми земи), храстови и 

горски местообитания, и като много ниска в крайречни местообитания. 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 

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. Въпреки това, с цел превенция в 

Точка 7.6. е предложена смекчаваща мярка.  



281 

Таблица 7-6. Оценка на въздействието от загуба на индивиди от видовете птици, обект 
на опазване в ЗЗ BG0002044 Камчийска планина по време на строителството  

Въздействие Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

Загуба на индивиди по време 
на размножителния период, 
открити, горски и храстови 
местообитания 

2- ниска D-висока D2 

Загуба на индивиди по време 
на размножителния период, 
крайречни  местообитания 

1-много ниска D-висока D1 

Загуба на индивиди извън 
размножителния период 

1-много ниска A-много ниска A1 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете 

птици, обект на опазване в зоната.  

7.3.3.2 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  

По време на експлоатацията на ВВЛ се предвижда периодично почистване на 

дървета и храсти в рамките на сервитута. В резултат от присъствието на хора и 

техника в зоната може да се очаква безпокойство върху видовете, предмет на 

опазване.  

 Пресичаните горски местообитания и периферията им са потенциално 

гнездово местообитание на следните видове, обект на опазване в зоната, които ще 

бъдат обезпокоени от дейностите по проекта: малък креслив орел (Aquila pomarina), 

обикновен мишелов (Buteo buteo), орел змияр (Circaetus gallicus), малък орел 

(Hieraaetus pennatus), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus), белогръб 

кълвач (Dendrocopos leucotos), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), сирийски 

пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), черен кълвач (Dryocopus martius), сив кълвач 

(Picus canus), малък ястреб (Accipiter nisus), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), 

полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), козодой (Caprimulgus europaeus), 

червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor), сокол орко 

(Falco subbuteo),  бухал (Bubo bubo), ловен сокол (Falco cherrug), керкенез (Falco 

tinnunculus), черен щъркел (Ciconia nigra) градинска овесарка (Emberiza hortulana).  

Безпокойство се очаква и по време на миграционния период, когато в горите в 

зоната се струпват на следните видове птици, които могат да бъдат засегнати от 

разглежданото въздействие: късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък ястреб 

(Accipiter nisus), скален орел (Aquila chrysaetos), малък креслив орел (Aquila pomarina), 
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голям креслив орел (Aquila clanga), обикновен мишелов (Buteo buteo), белоопашат 

мишелов (Buteo rufinus), черен щъркел (Ciconia nigra), орел змияр (Circaetus gallicus), 

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

блатар (Circus macrourus), ливаден блатар (Circus pygargus), вечерна ветрушк (Falco 

vespertinus), белошипа ветрушка (Falco naumanni), сокол скитник (Falco peregrinus), 

сокол орко (Falco subbuteo), ловен сокол (Falco cherrug), белоглав лешояд (Gyps 

fulvus), малък орел (Hieraaetus pennatus), черна каня (Milvus migrans), червена каня 

(Milvus milvus), орел рибар (Pandion haliaetus), осояд (Pernis apivorus), царски орел 

(Aquila heliaca), 

В крайречни местообитания безпокойството може да засегне следните 

видове: земеродно рибарче (Alcedo atthis), , речен дъждосвирец (Charadrius dubius), 

късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos).   

В храстови местообитания безпокойството може да засегне следните видове: 

белоопашат мишелов (Buteo rufinus), козодой (Caprimulgus europaeus), червеногърба 

сврачка (Lanius collurio), градинска овесарка (Emberiza hortulana), черночела сврачка 

(Lanius minor), горска чучулига (Lullula arborea),, ястребогушо коприварче (Sylvia 

nisoria). 

 Големината на това въздействие е оценена като ниска поради локалния си, 

краткотраен характер. Чувствителността на птиците е високата по време на 

размножителния и миграционния период и ниска през останалата част от годината. 

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

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

значителна степен на отрицателно въздействие върху птиците, обект на опазване в 

зоната.  

Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на 

популациите на видовете, предмет на опазване, резултат на дейности по разчистване 

на сервитута от дървета и храсти: 

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 или в резултат от изоставяне на люпила и малки в 

резултат на силно безпокойство. 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 (Crex crex, Tringa glareola, Actitis hypoleucos, Calidris alpina, Branta ruficollis, 

Phalacrocor carbo, Tringa ochropus, Caprimulgus europaeus, Emberiza hortulana, Anthus 

campestris, Melanocorypha calandra, Mergus serrator) в райони със строителни дейности, 

където те да бъдат наранени/убити.  

Възможно е унищожаване на гнезда с яйца и малки в случай на разчистване 

на растителността в дървесни и храстови местообитания, както и при придвижване на 
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техника. 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.  

В горски местообитания загубата на индивиди може да засегне малък креслив 

орел (Aquila pomarina), обикновен мишелов (Buteo buteo), орел змияр (Circaetus 

gallicus), малък орел (Hieraaetus pennatus), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis 

apivorus), белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), среден пъстър кълвач (Dendrocopos 

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

martius), сив кълвач (Picus canus), малък ястреб (Accipiter nisus), белоопашат мишелов 

(Buteo rufinus), полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), козодой (Caprimulgus 

europaeus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor), 

сокол орко (Falco subbuteo),  бухал (Bubo bubo), ловен сокол (Falco cherrug), керкенез 

(Falco tinnunculus), черен щъркел (Ciconia nigra) градинска овесарка (Emberiza 

hortulana). 

В крайречни местообитания въздействието може да засегне следните видове: 

земеродно рибарче (Alcedo atthis), речен дъждосвирец (Charadrius dubius), късокрил 

кюкавец (Actitis hypoleucos).  

В храстови местообитания въздействието може да засегне белоопашат 

мишелов (Buteo rufinus), козодой (Caprimulgus europaeus), червеногърба сврачка 

(Lanius collurio), градинска овесарка (Emberiza hortulana), черночела сврачка (Lanius 

minor), горска чучулига (Lullula arborea),, ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria)..  

В сервитута на ВВЛ попадат около 0,8% от храстовите местообитания в 

зоната, 0,14% от горските местообитания (широколистни, смесени и не-горски 

култивирани с дървесна растителност) и 0,04% от крайречните местообитания. Поради 

малката територия, която ще бъде засегната и малката вероятност от настъпване на 

въздействие, големината на въздействието е оценена като ниска в храстови и горски 

местообитания, и като много ниска в крайречни местообитания. 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 

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. Въпреки това, с цел превенция в 

Точка 7.6. е предложена смекчаваща мярка.  
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Таблица 7-7. Оценка на въздействието от загуба на индивиди от видовете птици, обект 
на опазване в ЗЗ BG0002044 Камчийска планина по време на експлоатация  

Въздействие Големина 
Чувствителност 
на рецептора  

Значимост на 
въздействието 

Загуба на индивиди по време 
на размножителния период, 
горски и храстови 
местообитания 

2- ниска D-висока D2 

Загуба на индивиди по време 
на размножителния период, 
крайречни местообитания 

1-много ниска D-висока D1 

Загуба на индивиди извън 
размножителния период 

1-много ниска A-много ниска A1 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете 

птици, обект на опазване в зоната.  

Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на 

популациите на видовете, предмет на опазване, резултат на функциониране на 

съоръжението  

По време на експлоатацията на ИП може да се очаква загуба на индивиди в 

резултат от сблъсък с електропровода.  

Най-често птиците се сблъскват с т. н. мълниезащитно въже – ненапрегната 

жица, минаваща над напрегнатите, предпазваща електропровода от мълнии. Тъй като 

те са по- тънки, с диаметър 0,9 – 1,3 cm, често при лоши метеорологични условия 

птиците не ги забелязват. Сблъсък с жиците на електропровода се наблюдава на 

места, където трасето на електропровода пресича траекторията на полета на птиците. 

Най-често сблъсъци се получават при пресичане на линейни обекти на ландшафта 

като речни долини, дерета, ивици от горски насаждения или просеки в тях, водни 

басейни или други места с висока концентрация на птици (Hunting 2002, URS 

Corporation 2005).  

Рискът от сблъсък съществува през цялата година, но е най-голям по време 

на миграция. При изследването нивото на риска от сблъсък на птици с високоволтната 

линия съществуват няколко фактора:  

1) Видов състав и интензивност на  прелет - смъртността от сблъсък оказва

по - значително въздействие върху следните таксони: Pelicanidae, Ciconidae, 

Galliformes, Rallidae, Gruidae, Otidae, Charadriidae, Scolopacidae, Strigiformes (Haas et al. 

2003). 

2) Височина на полета: Рискът от сблъсък е най-голям при излитане на

мигриращите птици от земята, където са нощували или кацнали за почивка или при 

кацане; местата за почивка по време на миграция могат да привлекат повече птици, 
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когато птиците набират височина или достигат сушата, след като се летели над воден 

басейн.  

3) Наличие на хранителна база в района на ВЛ

4) Метеорологични условия: Рискът от сблъсък  е най-голям при лоши

условия за летене, като например силни ветрове, които не позволяват на птиците да 

маневрират, или при дъжд или мъгла, както и в тъмни нощи, когато видимостта е 

ограничена. В такива условия птиците летят на значително по-малка височина от 

обикновено. Все пак при реещи се птици е установено, че при тихо време, 

вероятността от сблъсък не намалява.  

5) Топография: Релефът и топографията на района имат важна роля при

определяне на риска от сблъсък на птици. Рискът е най-голям по ръбовете на плата и в 

близост до влажни зони (Хоткер и колектив, 2006), вкл. морските крайбрежия; 

планинските проходи и билните части на хълмовете, които са предпочитано място за 

преминаване на реещите се птици (Howell & DiDonatoр,1991). 

Избраното трасе не засяга места с висок риск от сблъсък в зоната. То остава 

встрани от интензивни пътища на миграциите на хищните птици. Трасето избягва 

язовир "Цонево", където рискът от сблъсъци на птиците с електропровода е 

значително по-голям, особено през зимата. Поради това не се очаква значително 

отрицателно въздействие върху птиците, в резултат от сблъсък с електропровода. 

Въпреки това, с цел превенция и минимизиране на потенциалните въздействия са 

предложени смекчаващи мерки, включващи поставяне на дивертори през 10 m по 

дължината на едното мълниезащитно въже. Тези пластини ще направят ВЛ добре 

забележима за птиците и те ще я заобикалят, избягвайки сблъсък с нея.  

Загуба на индивиди вследствие на токов удар  не се очаква. Токов удар се 

получава при едновременен контакт на птицата с две фази или с фаза и нула. По този 

начин риска от токов удар зависи от разстоянието между напрегнатите части – 

наблюдава се при хоризонтално разстояние по-малко от размаха на крилете на 

птицата, и вертикално разстояние по-малко от дължината на тялото ѝ. (Dorin et al. 

2005, Haas et al. 2006, Lehman et al. 2007, Van Rooyen & Smallie 2006). При ВЛ 400 kV 

тези отстояния са твърде големи, за да има възможност и за най-едрите птици, 

срещащи се в България, да направят контакт и да загинат от токов удар. Следвайки 

принципа на предпазливостта над всички носителни стълбове ще бъдат поставени 

щъркобрани, които ще ограничат кацането на птици над изолаторните вериги.  

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. Въпреки това, с цел превенция в 

Точка 7.6. е предложена смекчаваща мярка.  

Таблица 7-8. Оценка на въздействието от загуба на индивиди от видовете 

птици, обект на опазване в зоната по време на експлоатация   
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Въздействие Големина 
Чувствителност 

на рецептора  

Значимост на 

въздействието 

Загуба на индивиди в резултат 

от сблъсък – 

миграция/зимуване 

2- ниска D-висока D2 

Загуба на индивиди в резултат 

от сблъсък през останалата 

част от годината 

2- ниска С-средна С2 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете 

птици, обект на опазване в зоната.  

7.4 Кумулативно въздействие 

Проектите, планирани за изграждане на територията на ЗЗ Камчийска и 

Еменска планина са дадени в Точка 7.1. За повечето проекти компетентният орган 

(МОСВ, РИОСВ) е заключил че нямат потенциал да окажат значително отрицателно 

въздействие върху предмета и целите на зоната, поради което не е изискана 

процедура по ОВОС/ОСВ. Тъй като тези проекти няма да окажат въздействие върху 

зоната, те не са разглеждани по-нататък при оценката на кумулативното въздействие.  

Очакваното кумулативно въздействие е разгледано за проектите, които са на 

етап уведомяване, поради което няма становище на компетентния орган (КО), както и 

за проекти, за които КО е заключил, че се очаква въздействие върху предмета и целите 

на зоната. Това са следните проекти:  

 (1) Разработване на кариера “Старо Оряхово 3” за добив на пясък в

землището на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна;

 (2) Разширение на площ „Солник“ за изземане на наносни отложения –

пясък и баластра от коритото на р. Двойница, с два нови участъка:

„Солник-изток“ и „Солник-запад”;

 (3) “Разкриване на кариера за добив на пясък и чакъл от находище

"Рахито;

 (4) Изграждане на части от обект “Удвояване и електрификация на

железопътна линия Карнобат – Синдел”;

 (5) Изграждане на плаваща база за отдих и воден спорт в акваторията

на язовир “Георги Трайков” (“Цонево”), в землището на с. Аспарухово,

общ. Дългопол, обл. Варна;
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 (6) „Изграждане на рибовъдна ферма, трафопост и пречиствателна

станция в част от УПИ I-25013, с. Самотино, община Бяла", с

възложител: "Еко Фиш Фарм" ЕООД;

 (7) „Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени и диги в

границите на последните 2900 м. на р. “Двойница” до вливането и в

Черно море”, с възложител Община Несебър.

Всички ИП са разположени на значително разстояние от ВВЛ, поради което 

не се очаква кумулативно безпокойство.  

Потенциално кумулативно въздействие може да се очаква в резултат на 

загуба на местообитание.  

Според ДОСВ на Проект (4), ИП ще засегне незначителни площи от 

местообитанията на птиците, предмет на опазване в зоната. Загубата на 

местообитание, следствие от реализирането на проекта за ВВЛ също не е значителна. 

Не се очаква значително кумулативно въздействие в резултат на реазизацията на тези 

проекти в зоната.  

Въздействията от проектите за кариери (1, 2 и 3) са от различен характер, в 

сравнение с ВВЛ и като цяло не се очаква кумулативен ефект. Очаква се кумулативна 

загуба на крайречно горско местообитание. Проект (7) също ще засегне крайречно 

местообитание. Тези проекти ще засегнат много малка част от този тип местообитание 

в зоната. Очакваната загуба от ВВЛ е 0,4%. Не се очаква значително въздействие 

върху крайречните местообитания на птиците.  

Проекти (5) и (6) засягат стоящи водни тела и съответно типове 

местообитания, които не се засягат от ВВЛ. Не се очаква кумулативно въздействие.  

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

кумулативно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, в резултат на 

изграждането на ВВЛ и реализирането на проектите, описани в Точка 7.1.  

7.5 Въздействие върху целостта на зоната 

Оценката на потенциалните въздействия върху видовете, обект на опазване в 

ЗЗ BG0002044 Камчийска планина 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 ВВЛ. 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 
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целостта на зоната, не се очаква въздействие върху кохерентността на мрежата 

Натура 2000.  

7.6 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 Камчийска 

планина 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. Общи мерки

1.1. 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).  

2. Мерки по време на строителството

2.1. Дейностите по разчистване на сервитута в горски и храстови 

местообитания и изграждането на ВВЛ в участъците на пресичане на зоната да се 
проведат в периода август - януари.  

Очакван ефект: 


Избягване на безпокойство на видове, обект на опазване и изоставяне на

гнезда с яйца/малки по време на строителните дейности.

 Избягване директна и индиректна загуба на индивиди.

В зависимост от местообитанието, ще бъдат смекчени изброените 

въздействия за:  

 В открити местообитания: гнездящи видове (всички изброени

въздействия)  :полска бъбрица (Anthus campestris), дебелоклюна

чучулига (Melanocorypha calandra), ливаден дърдавец (Crex crex),

градинска овесарка (Emberiza hortulana), черночела сврачка

(Lanius minor), горска чучулига (Lullula arborea); видове, които се хранят

в тези местообитания (смекчава се безпокойството): зеленоглава

патица (Anas platyrhynchos), бял щъркел (Ciconia ciconia), черен щъркел

(Ciconia nigra), малък креслив орел (Aquila pomarina), обикновен
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мишелов(Buteo buteo), орел змияр (Circaetus gallicus), малък орел 

(Hieraaetus pennatus), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus), 

малък ястреб (Accipiter nisus), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), 

късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos),. морски орел (Haliaeetus albicilla), 

сокол орко (Falco subbuteo), орел рибар (Pandion haliaetus), червена каня 

(Milvus milvus), белоглав лешояд (Gyps fulvus), египетски лешояд 

(Neophron percnopterus), скален орел (Aquila chrysaetos), бухал (Bubo 

bubo),  ловен сокол (Falco cherrug), керкенез (Falco tinnunculus), червен 

ангъч (Tadorna ferruginea). 

 В горски местообитания: малък креслив орел (Aquila pomarina), обикновен

мишелов (Buteo buteo), орел змияр (Circaetus gallicus), малък орел

(Hieraaetus pennatus), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus),

белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), среден пъстър кълвач

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

черен кълвач (Dryocopus martius), сив кълвач (Picus canus), малък ястреб

(Accipiter nisus), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), полубеловрата

мухоловка (Ficedula semitorquata), козодой (Caprimulgus europaeus),

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

сокол орко (Falco subbuteo),  бухал (Bubo bubo), ловен сокол

(Falco cherrug), керкенез (Falco tinnunculus), черен щъркел (Ciconia nigra)

градинска овесарка (Emberiza hortulana).

 В крайречни местообитания: земеродно рибарче (Alcedo atthis), речен

дъждосвирец (Charadrius dubius), късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos).

 В храстови местообитания: козодой (Caprimulgus europaeus),

червеногърба сврачка (Lanius collurio), градинска овесарка (Emberiza

hortulana), черночела сврачка (Lanius minor), горска чучулига (Lullula

arborea),, ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria).

3. Мерки по време на експлоатацията

3.1. Да не се извършва разчистване на дървесна и храстова растителност в 

сервитутната зона в зоната по време на размножителния период на птиците – между 

март и  юли. Мярката ще редуцира въздействието върху следните видове: 

 В горски местообитания: малък креслив орел (Aquila pomarina), обикновен

мишелов (Buteo buteo), орел змияр (Circaetus gallicus), малък орел

(Hieraaetus pennatus), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus),

белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), среден пъстър кълвач

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

черен кълвач (Dryocopus martius), сив кълвач (Picus canus), малък ястреб

(Accipiter nisus), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), полубеловрата

мухоловка (Ficedula semitorquata), козодой (Caprimulgus europaeus),

червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor),
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сокол орко (Falco subbuteo), бухал (Bubo bubo), ловен сокол 

(Falco cherrug), керкенез (Falco tinnunculus), черен щъркел (Ciconia nigra) 

градинска овесарка (Emberiza hortulana). 

 В крайречни местообитания: земеродно рибарче (Alcedo atthis), речен

дъждосвирец (Charadrius dubius), късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos).

 В храстови местообитания: козодой (Caprimulgus europaeus),

червеногърба сврачка (Lanius collurio), градинска овесарка (Emberiza

hortulana), черночела сврачка (Lanius minor), горска чучулига (Lullula

arborea),, ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria).

3.2. Инсталиране през 10 м по дължината на едното мълниезащитно въже на 

т.н. отклоняващи (контактни) пластини (или дивертори), въртящи се сфери или 

спирали, изработени от фосфоресциращ материал, поставяне на птицебрани на всички 

стълбове.Очакван ефект: Намаляване риска от сблъсък на индивиди с м.з. въжета и 

намаляване загубата на индивиди.  

7.7 Остатъчен ефект 

В Таблица 7-9 е представена значимостта на всички потенциални 

въздействия преди и след прилагане на смекчаващите мерки. 

Таблица 7-9. Остатъчно въздействие. 

Въздействие Значимост на 
въздействието 
без прилагане на 
смекчаващи 
мерки  

Смекчаващ
и мерки 

Значимост на 
въздействието 
след прилагане 
на смекчаващи 
мерки  

Строителство 

Загуба/увреждане на 
храстови 
местообитания 

По време на 
размножителния 
период 

D2 - D2 

Загуба/увреждане на 
госки местообитания 

По време на 
размножителния 
период зимуване 
и миграция 

D3 - D3 

Извън 
размножителния 
период зимуване 
и миграция 

B3 - B3 

Загуба/увреждане на 
крайречни 
местообитания  

По време на 
размножителния 
период зимуване 
и миграция 

D2 - D2 

Загуба/увреждане на 
открити 

По време на 
размножителния 

D1 - D1 
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Въздействие Значимост на 
въздействието 
без прилагане на 
смекчаващи 
мерки  

Смекчаващ
и мерки 

Значимост на 
въздействието 
след прилагане 
на смекчаващи 
мерки  

местообитания период зимуване 
и миграция 

Безпокойство 

По време на 
размножителния 
период  

D1-D2 2.1 
- 

По време на 
миграция и 
зимуване  

C2 - C2 

Загуба на индивиди 
По време на 
размножителния 
период  

D1-D2 2.1 - 

Експлоатация 

Безпокойство 
По време на 
размножителния 
период  

D1 3.1 - 

Загуба на индивиди в 
резултат от 
поддръжка на 
сервитута 

По време на 
размножителния 
период 

D2 3.1 - 

Загуба на индивиди в резултат от 
сблъсък  

С2/D2 3.2 - 

7.8 Компенсаторни мерки 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху птиците, 

обект на опазване в ЗЗ BG0002044 Камчийска планина и техните местообитания. 

Поради това не е необходимо прилагане на компенсаторни мерки.  

7.9 Алтернативи 

В зоната са разработени 2 варианта за трасе – Вариант 2 и Подвариант 1.1 

(Графично Приложение 10).  

В сервитута на първоначалния Вариант 2 попадаха около 3 ha oт 

местообитание 91Z0 (около 1,5% от площта на местообитанието в 33 Камчийска и 

Еменска планина). С цел намаляване на въздействието беше предложено изместване 

на трасето, избягващо засегнатото местообитание (Фигура 7-1). Тъй като и двете 

трасета преминават през горско местообитание, въздействието върху птици, предмет 

на опазване в 33 Камчийска планина не се различава значително между двете 

алтернативи.  
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Фигура 7-1. Изместваме на трасе Вариант 2 в зоната 

Подвариант 1.1. е с около 25% по-малка дължина на пресичане на зоната, 

сравнено с предпочетеното трасе – Вариант 2. Съответно този вариант засяга по-

малка площ от местообитания на видове, предмет на опазване в зоната. Подвариант 

1.1. обаче преминава над язовир Георги Трайков, ползван от значителни количества 

водолюбиви птици по време на миграция и зимуване. Преминаването на ВВЛ над 

язовира би могло да увеличи значително риска от сблъсък на птиците с 

мълниезащитните въжета и съответните последици.  

Вариант 2 е предпочетения вариант за изпълнение на проекта от инженерна 

гледна точка. Този вариант е предпочетен и от гледна точна на биоразнообразието. 

Съгласно становището на МОСВ трасето е сравнително  отдалечено от 3-те активни 

територии на египетския лешояд в района, преминава през район с по-малко скали и 

щади .местообитанията на ловния сокол, дроплата и др. Този вариант на трасе остава 

встрани от най-интензивните пътиша на миграция на хищните птици. Друго 

преимущество на трасето е, че заобикаля язовир "Цонево", където рискът от сблъсък 

на птици с електропровода  е значлтелно по-голям, особено през зимата. Становището 

на МОСВ е, че този вариант е сравнително щадящ по отношение на 

биоразнообразието в този район. 

Оценката на въздействието на реализирането на избраната алтернатива 

показа, че не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие на 

реализирането на проекта върху предмета и целите на опазване в 33 Камчийска 
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планина. От гледна точка на 33 Камчийска планина и двете предложени алтернативи 

са допустими, без очаквана значителна степен на отрицателно въздействие.  

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 видовете, обект на опазване в 

ЗЗ BG0002044 Камчийска планина 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 ВВЛ. 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 ВВЛ няма да:  

 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху местообитания

и популации на видовете - предмет на опазване на защитената зона; 

 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху 

природозащитните цели и целостта на защитената зона. 
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8. ЗЗ BG0002038 ПРОВАДИЙСКO-РОЯКСКО ПЛАТО 

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 5,5 km от трасето на високоволтната линия (ВВЛ) преминават през 

територията на ЗЗ BG0002038 Провадийско-Роякско плато (Графично Приложение 7). 

Основните етапи при изграждането на ВВЛ в зоната са: 

• Подготовка на строителната площадка, вкл. премахване на дървесната и

храстова растителност;

• Кариране и изкопни работи за фундаментите на новите стълбове;

• Изпълнение на фундаментите и заземителите;

• Транспортиране и сглобяване на стълбове, монтаж и подготвяне на новите

стълбове за изправяне;

• Изправяне на новите стълбове;

• Монтаж на изолаторни вериги;

• Изтегляне и регулиране на проводниците и м.з. въжета.

За целите на строителството на ВЛ ще се използват съществуващите местни, 

полски и горски пътища. Възможно е да се наложи направата на временни пътища и 

подходи до местата на част от стълбовете, в рамките на сервитута. Друга нова 

инфраструктура няма да се изгражда; съществуващата техническа инфраструктура 

(пътища, газопроводи, електропроводи и др.) ще бъде пресичана от новата ВВЛ без да 

се извършват преустройства (проводниците ще преминават над съществуващите 

съоръжения).  

За фундирането на стълбовете на ВЛ ще се изпълняват по 4 броя изкопи на 

всеки стълб с дълбочина до 4,0 m и хоризонтални размери на всеки изкоп до 4/4 m (в 

зависимост от типа стълб). Предвижда се стълбовете да се разполагат на 300-400 

метра един от друг, като на отделни участъци това разстояние ще бъде по-малко или 

по-голямо. На тази база може да се предположи, че в зоната ще бъдат разположени 

между 14 и 19 стълба.  

В участъците между два съседни стълба няма да се правят изкопи, но там 

където има висока растителност ще се направи просека. Размерите на просеката 

зависят от релефа на терена и разстоянията между стълбовете. Ширината на 
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просеката между 2 стълба ще бъде тясна в близост до стълбовете и ще се разширява, 

като е най-широка в средата (т.е. ще бъде с лещовидна форма). В най-широката си 

част просеката ще бъде с ширина 60 m. На места, където проводниците на 

електропровода са на височина над терена (напр. през деретата) ще се правят само 

монтажни просеки. Следвайки принципа на предпазливостта в настоящия доклад е 

оценена максималната възможна просека – 60 m.  

Около 0,04% от площта на зоната (33 ha от общо 84031,5 ha) попадат в 60 m 

сервитут на ВВЛ. Типовете земно покритие в зоната, както и площта на всеки от 

типовете земно покритие попадащи в сервитута на ВВЛ са дадени в Таблица 8-1.  

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 8.3.2.  

Класовете земно покритие в зоната, попадащи в сервитута представляват 

между 0,007 и 0,06% от общата площ на територията на съответния клас 

местообитание, включен в ЗЗ BG0002038 Провадийскo-Роякско плато.  
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Таблица 8-1. Земно покритие в зоната 

Класове Земно покритие 
Площ в 

зоната (%) 
Площ в 

зоната (ha) 
Площ в 200 m 
буфер (ha) 

% от площта 
в зоната, 

попадащ в 200 
m буфер 

Площ в 
сервитута 

(ha) 

% от площта 
в зоната, 
попадащ в 

границите на 
сервитута 

N12 
Екстензивни зърнени култури (вкл. 
ротационни култури с периодично оставяне 
на угар), Друга орна земя,  

39 32772.29 662.61 2.02 16.55 0.05 

N16 Широколистни листопадни гори 30 25209.45 132.52 0.53 15.1 0.06 

N15 Друга орна земя 8 6722.52 - - - - 

N09 Сухи тревни съобщества, степи 8 6722.52 - - - - 

N23 
Други земи (включително градове, села, 
пътища, сметища, мини, индустриални 
обекти) 

5 4201.575 - - - - 

N08 Храсти 5 4201.575 21.44 0.51 2.1 0.05 

N21 
Не-горски райони, култивирани с дървесна 
растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни 
дървета) 

3 2520.945 - - - - 

N19 Смесени гори 1 840.315 - - - - 

N06 Вътрешни водни обекти 1 840.315 0.2 0.02 0.06 0.007 
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8.1.2 Други проекти или планове, които биха могли да имат значително 

въздействие върху зоните на Натура 2000 в комбинация с предложената 

ВВЛ  

Според информацията, достъпна в публичния регистър с данни за извършване на 

процедурите по ОВОС (http://registers.moew.government.bg/ovos/), следните проекти са 

предвидени за реализиране на територията на ЗЗ BG0002038 Провадийско - Роякско 

плато: 

 Разширяване на съществуваща към момента дейност по отглеждане на
животни – зайци за месо на територията на гр. Провадия

 Изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план
(ПУП-ПП) за изграждане на «Eлeктро, ВиК, газоснабдителна и пътна връзка»
засягащи имоти в землището на с. Петров дол, общ. Провадия

 "Създаване на 247 дка нови лозови насаждения от десертно и винено грозде
в имоти №№ 070229, 070168, 109002, 109006, 109007, 109008, 109012,
109017, 109018, 109022, 109024, 109027, 109028, 109030, 109031, 109032 и
109033 в землището на с. Каспичан, общ. Каспичан и изграждане на система
за напояване на 107 дка съществуващи лозови насаждения в имоти,
намиращи се в масиви 43, 57, 58, 60, 61 и 70 в землището на с. Каспичан,
общ. Каспичан и 247 дка нови лозови насаждения”

 Създаване на лозови насаждения и система за капково напояване

 «Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба
моторни превозни средства (ИУМПС) и съхраняване на получените от
разкомплектоването отпадъци, с общ капацитет до 15 000 т/год.». Предвижда
се в част от УПИ ІV, кв. 6, по плана на Северна промишлена зона (СПЗ), в гр.
Провадия, кв. „Север“ на площ от 1000 кв.м, празно дворно място
„обособяване на площадка за разкомплектоване на ИУМПС и съхраняване на
получените от разкомплектоването отпадъци”

 Първоначално залесяване на неземеделски земи” на територията на община
Провадия, в землищата на с. Кривня, с. Комарево и с. Неново

 разширение дейността на съществуваща площадка за търговска дейност с
отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране и временно
съхраняване на излезли от употреба електрическо и електронно оборудване
(ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) с „добавяне на
нови видове отпадъци: хартия, картон, пластмаса, стъкло и опаковки от тях и
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

 Винарска изба, ферментационна, собствен водоизточник и подземен
електропровод

 Водовземане от река Камчия и напояване на земеделски земи

 Водовземане от река „Камчия“ и напояване на земеделски земи

 Изграждане на сграда за обществено обслужващи дейности и автогара

 Изграждане на авто-комплекс и тръбен кладенец (ТК)

 Площадка за дейности с отпадъци, в т.ч. отпадъци от черни и цветни метали
(ОЧЦМ), пластмаса, хартия, стъкло, акумулатори, строителни отпадъци
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 Строителство и реконструкция на общински път VAR 3194 /III-2083, Дългопол-
Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/ и път от общински път VAR 3194 /III-2083, 
Дългопол-Цонево/-Сава-Красимир-/III-208/ до общински път VAR 1191 /III-208, 
Комунари-Добромир/-Аспарухово  

 Изграждане на улица “Патриарх Евтимий”  

 изграждане на “площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни 
метали, хартия, стъкло, пластмаси, негодни за употреба батерии и 
акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и 
излезли от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и 
разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО” 

 Изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково 
напояване, с цел напояване на 296 дка винени сортове лозя 

 Изграждане на ново водовземно съоръжение – сондажен кладенец (СК) и 
система за капково напояване на лозов масив 

 Цех за производство на бои 

 Изграждане на хидромелиоративни съоръжения – система за капково 
напояване на винени лозя с площ 352.000 дка 

 „Създаване, отглеждане и експлоатация на биологични трайни насаждения от 
орехи и лешници” в ПИ №000132 в землището на с.Върбяни и ПИ №000268 в 
землището на с.Марково, общ.Каспичан" 

 Изработване на ПУП-ПП за кабелна линия – ниско напрежение, за 
присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЕБГМ на обект 
“кравеферма” и изграждане на тръбен кладенец (ТК) 

 Изграждане на три броя експлоатационни сондажи с прилежащи съоръжения 
и комуникации в землището на гр. Провадия и с. Бозвелийско, общ. 
Провадия, област Варна 

 Съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни 
средства 

 Търговски комплекс, включващ магазин за хранителни стоки тип супермаркет 
и прилежащ паркинг 

 Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения с цел 
напояване на земеделски площи 

 Изграждане на хидромелиоративно съоръжение 

 Складова база за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали 
(ОЧЦМ) и Център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС) 

 „Подобряване, обновяване и модернизиране на хотелски комплекс „Кирека” в 
ПИ №070193 от землището на с. Каспичан, идентичен с ПИ 000193 от 
землището на с.Калугерица, община Каспичан“ 

 "Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Варна - 
Русе" 

 Изграждане на газопровод “Южен поток" 

 Изграждане на вятърен парк в землището на с. Правенци – 27 бр. генератори, 
площ 5,7 ha 
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 Изграждане на вятърен парк в землището на с. Живково – 12 бр.

генератори, площ 1,5 ha

 Изграждане на 3 бр. генератори в съществуващ вятърен парк в

землището на с. Писарево

Кумулативното въздействие, което се очаква при реализиране на тези 

проекти и изграждането на ВВЛ в зоната е разгледано в т. 8.4.  

8.2 Описание на зоната, местообитанията, видовете, предмет на опазване на 

национално и международно ниво  

8.2.1 Общо описание 

Провадийското и Роякското плата се намират в Източна България, между 

градовете Шумен и Провадия. На север и юг граничат съответно с река Провадийска и 

река Голяма Камчия, като в границите на мястото се включват и скалните масиви 

Невша - Венчан и Комунари. На запад достигат до селата Мадара и Благово, а на изток 

- до шосето с. Гроздьово - с. Бързица. Районът е слабо населен с концентрация на 

селищата предимно по долините на ограничаващите го реки и по-малко във водосбора 

на река Главница. Половината от територията на мястото е заета от смесени 

широколистни гори с чувствително преобладаване на цер /Quercus cerris/ примесен с 

благун /Quercus frainetto/, източен горун /Quercus polycarpa/, обикновен габър /Carpinus 

betulus/, келяв габър /Carpinus orientalis/ и мъждрян /Fraxinus ornus/ (Бондев, 1991). 

Около една трета от тези гори са семенни високостъблени с облика на някогашните 

естествени смесени широколистни гори, покривали обширни територии от този район. 

Останалата част от горите са издънкови, предимно закелявели, с чувствително 

променена структура. Обработваемите площи обхващат около 47% от територията на 

района, а около 13% са пасищни територии, на места обрасли с храстова 

растителност. На няколко места в района са разпръснати скални масиви, обособени в 

комплекси.  

В района на Провадийско-Роякското плато са установени 160 вида, от които 

36 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 68 са 

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

световно застрашени в категория SPEC1 са включени 4 вида, а като застрашени в 

Европа съответно в категория SPEC2 - 19 вида, в SPEC3 - 45 вида. Мястото осигурява 

подходящи местообитания за 52 вида, включени в приложение 2 на Закона за 

биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 

49 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Провадийско-Роякското 

плато е едно от петте най-важни места в страната от значение за Европейския съюз за 

опазването на египетския лешояд /Neophron percnopterus/, бухала /Bubo bubo/, средния 

пъстър кълвач /Dendrocopos medius/, синявицата /Coracias garrulus/, козодоя 

/Caprimulgus europaeus/, градинската овесарка /Emberiza hortulana/ и ястребогушото 
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коприварче /Sylvia nisoria/. Орелът змияр /Circaetus gallicus/, белоопашатият мишелов 

/Buteo rufinus/, скалният орел /Aquila chrysaetos/ и малкият орел /Hieraaetus pennatus/ 

гнездят също в значителни количества. Добрата хранителна база и подходящите места 

за почивка привличат по време на пролетна и есенна миграция относително големи 

количества бели и черни щъркели и различни видове грабливи птици. Долината на 

река Провадийска се явява място с тесен фронт на миграция, където преминават и 

често спират за пренощуване и хранене над 35000 щъркели и 3000 грабливи птици (в 

мястото на пресичане на реката от ВВЛ тя е с коригирано корито и преминава през 

обработваема земя).  

Поради наличието на селища, както по границите на теритоията, така и вътре 

в нея, по-голямата част от Провадийско-Роякското плато е лесно достъпна за хората. 

Мястото е чувствително към човешките дейности причиняващи безпокойство на 

птиците, особено на тези гнездящи по скалите – катерачество, делта- и 

парапланеризъм, туристически дейности по време на гнездовия период. Ловът и 

бракониерството също водят до безпокойство на птиците. Интензвните сечи в горите 

влошават горските местообитания и безпокоят птиците през гнездовия период. 

Премахването на болните и мъртвите дървета ограничава значително възможностите 

на кълвачите да намират храна и подходящи места за гнездене. Скалните 

местообитания са застрашени от незаконна иманярска дейност. Постепенната 

урбанизация на района, както и разораването на пасищата и ливадите са основните 

причини за разпокъсване и загуба на ценни местообитания. Незаконните сметища 

влошават допълнително качеството на тревните и храстовите местообитания. През 

последното десетилетие започна по интензивно развитие на туризма в района, което 

може да доведе до негативни последици за птиците, ако процеса не е регулиран по 

подходящ начин. Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в 

района е изграждането на ветроенергийни паркове. 

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 8-2.  
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Таблица 8-2. Птици от Приложение I на Директива 79/409/EEC (данни от стандартния формуляр на зоната) 1   
 

КОД Вид Популация в зоната Оценка 

Тип Mин Mакс Ед. Кат. Кач. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

А0402 Accipiter brevipes c 9 9 i  G B B C B 

А086 Accipiter nisus c 270 292 i  G А A C A 

А086 Accipiter nisus p 10 10 p  G А A C A 

А168 Аctitis hypoleucos c    p  DD C B C C 

А168 Аctitis hypoleucos r 1 3 p  G C B C C 

A229 Alcedo atthis p 15 15 p  G C B C C 

A053 Anas platyrhynchos p 2 15 p  G D    

A051 Anas strepera r     DD D    

A051 Anas strepera c     DD D    

A255 Anthus campestris r 122 150 p  G B A C B 

A091 Aquila chrysaetos p 3 3 p  G B A C A 

A090 Aquila clanga c 1 2 i  G B A C A 

A404 Aquila heliaca c 1 2 i  G A A C A 

A509 Aquila nipalensis c  1 i  G A A B A 

A089 Aquila pomarina c 2013 2013 i  G A A C A 

A089 Aquila pomarina r 2 2 p  G A A C A 

A028 Ardea cinerea c 2 14 i  G C B C C 

A215 Bubo bubo p 13 13 p   G B A C A 

A133 Burhinus oedicnemus r 1 7 p   G C B C B 

A087 Buteo buteo p 16 30 p   G B A C A 

A087 Buteo buteo c 1111 1218 i   G B A C A 

A403 Buteo rufinus c 22 33 i   G A A C A 

A403 Buteo rufinus p 4 4 p   G A A C A 

A243 Calandrella brachydactyla r   3 p   G C A C C 

A224 Caprimulgus europaeus r 150 250 p   G B A C A 

A136 Charadrius dubius r 3 4 p   G C B C C 

A031 Ciconia ciconia c 12241 3522 i   G B A C A 

                                                      
 
1
 Съкращенията са дадени в Точка 2. 
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КОД Вид Популация в зоната Оценка 

Тип Mин Mакс Ед. Кат. Кач. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

0 

A031 Ciconia ciconia r 28 28 p   G B A C A 

A030 Ciconia nigra c 199 491 i   G B A C A 

A030 Ciconia nigra r 6 6 p   G B A C A 

A080 Circaetus gallicus c 13 63 i   G B A C A 

A080 Circaetus gallicus r 3 3 p   G B A C A 

A081 Circus aeruginosus c 119 134 i   G B A C A 

A082 Circus cyaneus c 14 14 i   G B A C B 

A083 Circus macrourus c       P DD C A C A 

A084 Circus pygargus c 16 21 i   G C A C A 

A231 Coracias garrulus r 30 40 p   G C A C A 

A122 Crex crex r 10 99 p   G C B C B 

A238 Dendrocopos medius p 70 90 p   G B A C A 

A429 Dendrocopos syriacus p 140 415 p   G C A C A 

A236 Dryocopus martius p 7 7 p   G C B C C 

A026 Egretta garzetta c 52 52 i   G C B C C 

A379 Emberiza hortulana r 2433 2433 p   G B A C A 

A511 Falco cherrug r   1 i   G B B B B 

A511 Falco cherrug c 1 2 i   G B B B B 

A098 Falco columbarius c   1 i   G C B C A 

A103 Falco peregrinus c 2 4 i   G A A C A 

A099 Falco subbuteo r 5 5 p   G B A C B 

A099 Falco subbuteo c 15 15 i   G B A C B 

A096 Falco tinnunculus c 18 25 i   G B A C A 

A096 Falco tinnunculus p 30 45 p   G B A C A 

A097 Falco vespertinus c 69 108 i   G B A C A 

A127 Grus grus c   16 i   G C A C C 

A092 Hieraaetus pennatus c 19 30 i   G B A C A 

A092 Hieraaetus pennatus r 3 3 p   G B A C A 

A338 Lanius collurio r 3455 3455 p   G C A C A 

A339 Lanius minor r 50 60 p   G C A C B 

A459 Larus cachinnans c       P DD D       
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КОД Вид Популация в зоната Оценка 

Тип Mин Mакс Ед. Кат. Кач. Попул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

A246 Lullula arborea p 110 800 p  G C A C B 

A242 Melanocorypha calandra p 30 50 p  G B A C B 

A230 Merops apiaster r 420 420 p  G C B C C 

A230 Merops apiaster c    P DD C B C C 

A073 Milvus migrans c 100 300 i  G A A C A 

A073 Milvus migrans r 1 1 p  G A A C A 

A074 Milvus milvus c 1 2 i  G B A C A 

A077 Neophron percnopterus c 10 10 i  G A A C A 

A077 Neophron percnopterus r 3 5 p  G A A C A 

A023 Nycticorax nycticorax c 10 10 i  G C B C C 

A533 Oenanthe pleschanka r 1 5 p  G C B B C 

A094 Pandion haliaetus c 3 4 i  G A A C A 

A019 Pelecanus onocrotalus c 4241 4241 i  G C A C B 

A072 Pernis apivorus c 1263 2000 i  G B A C A 

A072 Pernis apivorus r 7 7 p  G B A C A 

A017 Phalacrocorax carbo c 28 28 i  G C B C C 

A017 Phalacrocorax carbo r  3 p  G C B C C 

A234 Picus canus p 6 28 p  G C A C A 

A032 Plegadis falcinellus c 67 67 i  G B A C B 

A249 Riparia riparia c 20 20 i  G C B C C 

A307 Sylvia nisoria r 100 390 p  G B  C A 

A004 Tachybaptus ruficollis c    P DD C B C C 

A142 Vanellus vanellus r 1 1 p  G C B C C 
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8.2.2 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 сервитута се срещат следните видове птици, предмет на 

опазване: Buteo buteo, Buteo rufinus, Emberiza hortulana, Lanius collurio, Lullula arborea, 

Merops apiaster, Pernis apivorus, Sylvia communis.  

По време на полевите проучвания в зоната (юни 2016) е установен един от 

видовете, предмет на опазване - Dendrocopos medius (3 индивида).  

Въпреки това, следвайки принципа на предпазливостта, възприет при 

създаването, управлението и оценката на потенциалните въздействия върху мрежата 

Натура 2000, наличието на останалите 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  

По време на строителството и експлоатацията на ВВЛ в зоната и в 

непосредствена близост са възможни следните въздействия върху видовете предмет 

на опазване и техните местообитания:  

По време на строителство:  

 Пряко унищожаване и/или увреждане  местообитание на вид, предмет 

на опазване;  

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство на 

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

засилено антропогенно натоварване; 

 Промени във видовия състав на съобществата, числеността и 

структурата на популациите на видовете, предмет на опазване, 

поради: 

o пряко унищожаване на екземпляри; 

o непряко унищожаване на екземпляри 

o изменение в характеристиките на местообитанията им. 

 

По време на експлоатация:  
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 Различно по продължителност и интензивност безпокойство на

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

засилено антропогенно натоварване;

 Промени във видовия състав на съобществата, числеността и

структурата на популациите на видовете, предмет на опазване,

поради:

o пряко унищожаване на екземпляри;

o непряко унищожаване на екземпляри.

Имайки предвид високата подвижност и маневреност на птиците, не се очаква 

реализирането на проекта да доведе до фрагментиране на местообитания им, 

бариерен ефект при различни типове миграционни предвижвания, прекъсване на 

биокоридори.  

В Точка 8.3.2. е дадена кратка информация за видоевте птици, предмет на 

опазване и са идентифицирани и количествено оценени (на базата на процента 

потенциално местообитание на вида, което ще бъде засегнато) очакваните 

въздействия. За част от видовете е направено заключение, че няма да бъдат 

засегнати, тъй като не се срещат в района на проекта. Тези видове не се разглеждат 

по-нататък в оценката. Очакваните въздействия върху видовете са разгледани по-

подробно в Точка 8.3.3. 

8.3.2 Потенциално засегнати видове, предмет на опазване 

8.3.2.1 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 2 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо 

на числеността: нарастваща 

Особености на разпространението 

С ясно изразена привързаност към речни долини, която определя цялостното 

му разпространение. по-компактно покрай р. Дунав и по долините на притоците в 

Дунавската равнина, в Добруджа (предимно по суходолията), по поречията на някои от 

по-големите реки в Южна България (Марица, Тунджа, Струма, Арда и др.) и по 

Северното Черноморско крайбрежие. Останалите гнездовища са разпръснати 

предимно в по-малки долини в полета и ниски планини.  

Особености на числеността 

Равномерно ниска (с до 4–5 дв./кв3), като цяло по-висока по долините на 

реките Дунав, Марица, Тунджа и Струма. По Марица и Тунджа отделните двойки 

2
 Информацията за видовете, предмет на опазване е от Атлас на гнездящите птици в България 

(Янков,. 2007) 
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гнездят на разстояние 3–6 km една от друга с минимално разстояние между гнездата 

1,5 km  

Местообитания 

Гнезди в Ивици дървета храсти и мозайки от тях, особено по бреговете на 

реки със запазена дървесна растителност, в Широколистни листопадни гори (често по 

склоновете на долини) и Алувиални и много влажни гори и храсталаци, рядко в Градски 

паркове и градини. 

Надморска височина  

10–300 м н.в., по изключение – и до 800 m н.в.  

Съгласно данните от стандартния формуляр вида е тип  c = 

концентрация  

Потенциални въздействия (по време на миграция):  

 Загуба на местообитание за почивка по време на миграция- 0,06% от 

широколистните гори в зоната, загуба на хранително местообитание – 

0,05% от обработваемата земя. 

 Безпокойство по време на миграция- 0,06% от широколистните гори в 

зоната, 0,05% от обработваемата земя. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

– 0,05% от обработваемата земя. 

По време на експлоатация: 

8.3.2.2 Малък ястреб (Accipiter nisus) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: стабилна, с възможно леко нарастване 

Особености на разпространението 

Разпръснато и групово на почти цялата територия на страната с изключение 

на някои земеделски райони. По-плътно в гористите части, особено в планините, 

полупланинските и хълмисти райони, но и в Лу догорието и дори в Добруджа (където 

гнезди в полезащитните пояси и суходолията). Относително ограничено разпространен 

по Дунавско то крайбрежие и поречията на някои от големите реки, където веро ятно е 

заместен от Accipiter brevipes. 

Особености на числеността 

                                                                                                                                                                      
 
3
 UTM квадрати 10x10-km  
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Равномерно ниска, във всички заети квадрати – по-малко от 10 дв. (най- често 

– 2–5). Като цяло плътността по-висока в планинските и полу- планинските райони на

Рила, Пирин, Родопите, Стара планина и Пред балкана. 

Местообитания 

Гнезди основно в 41 Широколистни листопадни гори, 43 Смесени гори, 42 

Иглолистни гори, 44 Алувиални и много влажни гори и храсталаци, по-рядко – в 84 

Ивици дървета, храсти и мозайки от тях, 83 Овощни градини, дървесни и храстови 

плантации, а също в лесопарков тип 85 Градски паркове и градини или други гористи 

части на 86 Градове, села и индустриални зони. 

Надморска височина 

0–2000 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида е 

тип p = постоянно пребиваваща и c = концентрация  

Потенциални въздействия: 

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната

(гнездово и за почивка); 0,05% от обработваемата земя (хранително); 

 Безпокойство - 0,06% от широколистните гори в зоната; 0,05% от

обработваемата земя. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната;

0,05% от обработваемата земя. 

8.3.2.3 Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: стабилна 

Особености на разпространението 

Разпръснато из цялата страна, по-рядко в източната ѝ част (Черно морското 

крайбрежие и прилежащите му райони, Добруджа и Югоиз точна България). Среща се 

предимно по поречията на големите реки в равнините, но на места и в планините, 

включително в по-високите им части. Привързаността към реки и потоци определя 

линейно разположение на много от находищата в съседни квадрати.  

Особености на числеността 

Равномерно ниска – във всеки от обитаваните квадрати често само по една 

двойка. 

Местообитания 
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Гнезди покрай пясъчни и каменисти брегове на реки и потоци 24 Течащи 

води, обикновено в средните и горните им течения и в участъци с богата и гъста 

крайбрежна растителност, близка до 44 Алувиални и много влажни гори и храсталаци 

или сред 41 Широколистни листопадни гори, по-рядко сред 43 Смесени гори и 42 

Иглолистни гори, понякога се среща около сладководни басейни 22 Стоящи пресни 

води с 53 Растителност по периферията на водоеми. 

Надморска височина 

0–600 m н.в., някои двойки – и до 2000 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация. 

Потенциални въздействия:  

 Загуба на местообитание - Засягат се около 0,007% от вътрешните 

водни обекти в зоната (трасето пресича Провадийска река и една безименна 

река, не преминава в близост до стоящи водоеми в зоната). 

 Безпокойство-– 0,007% от вътрешните водни обекти в зоната. 

 Унищожаване на екземпляри – 0,007% от вътрешните водни обекти в 

зоната. 

8.3.2.4 Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: стабилна 

Особености на разпространението 

С групово и линейно разпространение, свързано с речната мрежа (средните и 

долните течения) и с други водоеми в равнинните и хълмистите части на цялата 

страна, в някои предпланински и планински райони (Предбалкан, Западни Родопи). По-

ясно групирано покрай р. Дунав, Черноморското крайбрежие, Източните Родопи и 

значителни части от Дунавската равнина, Тракийската низина, Софийското поле и др. 

Почти отсъства в Добруджа. Разпространението се колебае силно на места според 

динамиката на речните брегове (срутване, заравняване и т.н.). 

Особености на числеността 

Сравнително равномерно разпределена и ниска – в преобладаващата част от 

заетите квадрати с по-малко от 10 дв., но на места с по-големи влажни зони или реки 

със значителни участъци със стръмни брегове достига и до 12–15 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди по бреговете на реки, канали и други водоеми с Течащи води, край 

Стоящи пресни води, по-рядко Стоящи бракични води; зависим от наличието на 
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подходящи отвесни земни или пясъчни откоси. Обитава и подходящи участъци по 

морското крайбрежие (Тесни морски заливи, Естуари). В тези случаи устройва гнездата 

си както по бреговете на вливащи се в морето реки, така и в стръмни земни стени по 

самото крайбрежие, като птиците ловуват в по-тихите заливи. 

Надморска височина 

0–950 m н.в., отделни двойки – и до 1200 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща.  

Потенциални въздействия:  

 Загуба на местообитание - Засягат се около 0,007% от вътрешните 

водни обекти в зоната (трасето пресича Провадийска река и една безименна 

река, не преминава в близост до стоящи водоеми в зоната). 

 Безпокойство– 0,007% от вътрешните водни обекти в зоната. 

 Унищожаване на екземпляри – 0,007% от вътрешните водни обекти в 

зоната. 

8.3.2.5 Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) 

Тенденции 

на разпространението: стабилна  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 

най-често срещаният гнездящ вид патица, с по-сгъстено и по-разсеяно 

разпространение в цялата страна без високите части на планините, преобладаващо 

гористите или други райони, лишени от средни и по- големи влажни зони с крайбрежна 

растителност. В Родопите и на места в Рила достига до пояса на иглолистните гори, 

включително до ве ковни гнездовища като Баташкото блато. Разпространението отча 

сти повлияно от изкуствени разселвания, както в миналото (особено след 1960 г.), така 

и през периода на настоящото картиране.  

Особености на числеността 

Неравномерна, в повечето от находищата с по-малко от 10 дв./кв., с по-висока 

плътност (10–99 дв./кв.) в районите с по-големи влажни зони – покрай р. Дунав и 

по-големите реки в Дунавската равнина, поречия та на реките Марица и Тунджа и 

притоците им, районите с язовири и по-големи микроязовири, рибарници и блата, 

включително по Черноморското крайбрежие. 

Местообитания 

Гнезди в 2 Неморски води (21 Лагуни, 22 Стоящи пресни води, 23 Стоящи 

бракични води), 5 Блата (53 Растителност по периферия та на водоеми), по-рядко – в 
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24 Течащи води (отводнителни канали или други водоеми с бавно течение), влажни 

зони в пределите на 85 Град ски паркове и градини и други части на 86 Градове, села и 

индустри ални зони, особено на периферията им, в кариери за инертни материа ли, 

канали, разливи и др. Разполага гнездата си в 37 Тревни съобщества по влажни 

терени, в 82 Посеви и други (едногодишни) тревни култури (оризища, житни ниви близо 

до водоеми), по различен субстрат в заливни гори (44 Алувиални и много влажни гори 

и храсталаци) и др.  

Надморска височина 

0–1500 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща. 

Потенциални въздействия:  

 Загуба на местообитание - Засягат се около 0,007% от вътрешните 

водни обекти в зоната (трасето пресича Провадийска река и една безименна 

река, не преминава в близост до стоящи водоеми в зоната). 

 Безпокойство– 0,007% от вътрешните водни обекти в зоната. 

 Унищожаване на екземпляри – 0,007% от вътрешните водни обекти в 

зоната. 

8.3.2.6 Сива патица (Anas strepera) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно, с непериодични колебания  

на числеността: стабилна, с непериодични колебания  

Особености на разпространението 

С разпръснати находища, групирани в съседни квадрати по поречието на р. 

Дунав и по Черноморското крайбрежие. Основни гнездовища рибарниците Орсоя и 

Мечка, ез. Сребърна и Бургаските влажни зони. Разпределението сходно с това в 

Европа, като неравномерният му и петнист характер се определя от твърде 

специфичните изисквания на вида към гнездовите места, които трябва да са обширни и 

добре обрасли водоеми (BERNDT, 1997). 

Особености на числеността 

В повечето квадрати с единични двойки, с изключение на ез. Сребърна, 

рибарниците Орсоя (а до към 1995 г. – и Беленските блата), където през отделни 

години гнездят по 10–12 дв. И в отделните гнездовища, и като цяло числеността се 

колебае силно по години. През 1996–2002 г. националната популация варира в рамките 

на 50–80 дв., със значителни разлики през отделните години. Относително по-

постоянна е числеността на гнездящите двойки в Бургаските влажни зони. 
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Местообитания 

Гнезди в 2 Неморски води (21 Лагуни, 22 Стоящи пресни води, 23 Стоящи 

бракични води), 5 Блата (53 Растителност по периферията на водоеми) и 37 Тревни 

съобщества по влажни терени, кога то са разположени по брега на водоемите. 

Обитаваните от вида влажни зони по р. Дунав са силно обрасли с водолюбива 

растителност, дока то гнездовищата в района на Бургаските и Варненските езера са 

по-открити и с хигрофилна растителност по периферията на водоемите.  

Надморска височина 

0–50 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация. 

Потенциални въздействия:  

 Не се очаква въздействие, тъй като не се засягат потенциални 

местообитания на вида в зоната.  

8.3.2.7 Полска бъбрица (Anthus campestris) 

Тенденции 

на разпространението:  стабилно 

 на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 

С петнисто и разпръснато разпространение в равнинни, хълмисти и 

нископланински райони в цялата страна, по-плътно в най-източната част. Основната 

част от популацията заема открити сухи пасищни терени в Добруджа и по 

Черноморското крайбрежие, Източна Стара планина, Сакар и хълмистите райони около 

поречието на р. Тунджа, Източните Родопи и значителна част от Тракийската низина. 

Разпръснато в Дунавската равнина, Софийското поле, поречията на Струма и Места и 

др. 

Особености на числеността 

Относително равномерна и ниска, преобладават квадратите с по-малко от 10 

дв. Дори в районите с по-висока численост (Добруджа, Черноморското крайбрежие, 

Сакар, Светиилийски и Манастирски възвишения, Бесапарски ридове и др.), тя рядко 

надхвърля 10–15 дв./кв., макар че на места може да бъде по-висока. 

Местообитания 

Гнезди по сухи припечни песъчливи и каменисти терени и пасища с рядка 

тревиста растителност –Степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени, 

Тревни съобщества по сухи силикатни терени, по обрасли с тревна растителност 

Крайбрежни (морски) плажове и пясъчни дюни, по-рядко по Засолени терени с 
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халофитна растителност. Среща се и около неголеми обработвани по традиционен 

начин земеделски площи Подобрени тревни площи (многогодишни тревни култури) или 

Пустеещи земи. 

Надморска височина 

0–500 m н.в., по изключение – до 1330 m н.в.  

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се  

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на ИП не засяга потенциални местообитания на вида, 

поради което не се очаква въздействие.  

8.3.2.8 Скален орел (Aquila chrysaetos) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: стабилна до леко нарастваща 

Особености на разпространението 

Разпространен петнисто предимно в по-високите части на планините (основно 

в Централна и Западна Стара планина, Рила, Пирин, Родопите и някои от Западните 

погранични планини), но и в някои по-ниски планини и хълмисти райони (Странджа, 

Източна Стара планина, Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и др). 

През периода на настоящото картиране почти липсват гнездовища в равнинните части 

на страната. 

Особености на числеността 

Навсякъде в отделните квадрати представен с по една двойка. В места с 

благоприятни условия се наблюдава съсредоточаване на по няколко двойки в 

сравнително ограничени райони. 

Местообитания 

Гнезди преимуществено по 62 Скали и скални стени (във вътрешността на 

страната), по-рядко върху високи стари дървета в 41 Широколистни листопадни гори. 

Почти всички гнездови на- ходища са в долини, проломи или скални комплекси в 

близост до открити склонове, където птиците ловуват. 

Надморска  височина 

200–2400 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща 

Потенциални въздействия:  
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 Реализирането на ИП не засяга потенциални местообитания на вида, 

поради което не се очаква въздействие.  

8.3.2.9 Кръстат орел (Aquila heliaca) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно, с намаляване в едни и увеличаване в други 

райони 

на числеността: нарастваща 

Особености на разпространението 

Основната част от популацията съсредоточена в Югоизточна България – 

Сакар, най-южните части на поречията на реките Тунджа и Марица и западната част на 

Странджа, където са 14 от общо 17–те известни в страната гнезда. Обитавани гнезда 

има още в Средна гора и Източните Родопи. Отделни двойки вероятно гнездят и в 

други райони – в Източна и Западна Стара планина, Понор, Дунавската равнина, 

Западните Родопи. 

Особености на числеността 

Във всички заети квадрати по 1, само в един – 2 заети гнезда. Като цяло най-

висока в Сакар (средна плътност до 1,4 дв./кв.). Минимално установено разстояние 

между обитавани гнезда – 4667 m. 

Местообитания 

Гнезди в Широколистни листопадни гори и в Овощни градини, дървесни и 

храстови плантации, Ивици дървета храсти и мозайки от тях. Предпочита долове с 

високи стари дървета, особено тополи Populus sp., често в близост до пасища и други 

места с изобилие на Spermophilus cilellus. 

Надморска височина 

50–1400 m н. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия  (по време на миграция): 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,06% от 

широколистните гори в зоната и 0,05% от обработваемата земя 

(потенциално хранително местообитание) 

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство - 0,06% от 

широколистните гори в зоната и 0,05% от обработваемата земя  

 Унищожаване на екземпляри - 0,06% от широколистните гори в зоната и 

0,05% от обработваемата земя 
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8.3.2.10 Малък креслив орел (Aquila pomarina) 

Тенденции 

на разпространението: слабо нарастващо 

на числеността: слабо нарастваща 

Особености на разпространението 

С неравномерно петнисто разпространение, по-голямата част от гнездовата 

популация е концентрирана в Югоизточна и Източна България и обхваща почти изцяло 

Странджа, Сакар и значителни части от Източна Стара планина, Източните Родопи и 

Добруджа. Останалата част от двойките разпръснати в почти цялата страна, главно в 

по- ниските части. Отсъства или слабо представен в Северозападна България, 

Западните погранични планини, южната част на Дунавската равнина и Предбалкана, 

долините на реките Струма и Места и др. Избягва високите планини като Рила, Пирин 

и Западните Родопи.  

Особености на числеността 

Във всички заети квадрати с единични двойки или с по 3–5 дв./кв. С най-

висока плътност в Странджа, Дервентските възвишения, Сакар, Източна Стара 

планина, Източните Родопи, Добруджа. 

Местообитания 

Гнезди в Гори с поляни, в близост до речни долини, пасища, ливади, блата, 

групи дървета край потоци: основно в Широколистни листопадни гори, но и в Смесени 

гори, Алувиални и много влажни гори и храсталаци, рядко в Ивици дървета, храсти и 

мозайки от тях.  

Надморска височина 

0–1500 м н.в., понякога – и до 1861 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация 

Потенциални въздействия: 

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,06% от

широколистните гори в зоната и 0,05% от обработваемата земя 

(потенциално хранително местообитание) 

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство -- 0,06% от

широколистните гори в зоната и 0,05% от обработваемата земя 

 Унищожаване на екземпляри - -- 0,06% от широколистните гори в зоната и

0,05% от обработваемата земя 
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8.3.2.11 Голям креслив орел (Aquila clanga) 

Тенденции 

на разпространението: неизвестна  

на числеността: неизвестна  

Особености на разпространението 

Единични наблюдения в Добруджа, Тракийската низина, Източните Родопи и 

Сакар. На 14.06.1990 г. 1 ловуващ екз. до Телериг (В. КАТРАНДЖИ ЕВ, непубл. данни). 

На 19.05.1991 г. между селата Първенец и Брестови ца, Пловдивско наблюдаван 

възрастен* екз., гонен от двойка Buteo buteo (ВЕЛЕВ, 1995). На 18.05.2002 г. при 

с.Пчелари, Хасковско видян възрастен индивид, придържащ се към същия район (П. 

ЯНКОВ, непубл. данни). На 23.07.2004 г. до с. Радовец, Тополовградско, наблюдавани 

1 екз. (четвърто оперение) и 1 екз. (вероятно трето оперение), които ловували до 

микроязовир; първата птица е видяна на същото място и на 13.08.2004 г. (Д. 

ДЕМЕРДЖИЕВ, Г. ГЕРДЖИКОВ, В. АНГЕЛОВ, непубл. 

данни). 

Особености на числеността 

Всички наблюдения са на единични възрастни индивиди или на 2 екз., 

единият от които – полово незрял. 

Местообитания 

Почти всички съвременни наблюдения на вида са в равнинни и ниско- 

планински гористи райони (41 Широколистни листопадни гори), изпъстрени с поляни и 

ливади (37 Тревни съобщества по влажни терени и 38 Мезофилни тревни съобщества), 

открити пространства с гори от „островен" тип или групи дървета, хълмисти склонове в 

близост до реки (24 Течащи води) и микроязовири (22 Стоящи пресни води). 

Надморска височина 

Наблюдаван на 200–500 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип, c = концентрация  

Потенциални въздействия (по време на миграция):  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,06% от 

широколистните гори в зоната и 0,05% от обработваемата земя 

(потенциално хранително местообитание) 

 Различно по продължителност и интензивност безпокойство -- 0,06% от 

широколистните гори в зоната и 0,05% от обработваемата земя  

 Унищожаване на екземпляри - 0,06% от широколистните гори в зоната и 

0,05% от обработваемата земя 
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8.3.2.12 Степен  орел (Aquila nipalensis) 

Тенденции 

на разпространението: неизвестна  

на числеността:  неизвестна  

Особености на разпространението 

Наблюдаван многократно през гнездовия период в наподобяващи степ 

райони или на места с обширни открити терени. Около 15.05.2002 г. до с. Синапово, 

Елховско наблюдавани поне 4 възрастни екз., възможно закъснели мигранти, но 

ловуващи в продължение на няколко дни в един и същи район (П. ЯНКОВ, непубл. 

данни). На 10.04.2003 г. в района на Бесапарските ридове наблюдавани брачни игри 

при 2 екз. (четвърто оперение) (М. КУРТЕВ, непубл. данни). На 11–13.04.2003 г. на 

същото място наблюдаван 1 млад екз. (М. КУРТЕВ, Д. ДЕМЕРДЖИЕВ, непубл. данни). 

На 01.07.2003 г. 1 млад екз. наблюдаван до Сливен (И. АНГЕЛОВ, непубл. данни), но 

най-вероятно е бил ранен прелетник. На 20.05. 2004 г. 1 екз. (второ оперение) 

наблюдаван отново в района на Бесапарските ридове (М. КУРТЕВ, непубл. данни). Там 

на 20.05.2005 г. и на 29.07.2005 г. от- белязан също 1 млад екз. (Д. ДЕМЕРДЖИЕВ, И. 

АНГЕЛОВ, С. АВРАМОВ и G. DAENDLIKER, непубл. данни)*. На 23.05.2005 г. 1 екз. 

(трето оперение) наблюдаван в района на с. Калоянци, Кърджалийско (Д. 

ДЕМЕРДЖИЕВ, непубл. данни). Единично наблюдение и от южното подножие на Стара 

планина между селата Габарево и Манолово, Старозагорско (НБОИ–БДЗП). 

Особености на числеността 

Наблюдавани са единични птици, възможна двойка или групи, но без 

категорични данни за гнездене. 

Местообитания 

Съвременните наблюдения са в 34 Степни и сухолюбиви тревни съобщества 

по варовити терени, 35 Тревни съобщества по сухи силикатни терени и 8 

Селскостопански площи и изкуствени ландшафти, най-често използвани като пасища и 

обитавани от многочислени колонии на Spermophilus cilellus. 

Надморска  височина 

Наблюденията са в диапазона 200–450 м н.в.* 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия (по време на миграция):  

 Пряко унищожаване и/или увреждане на местообитание - 0,06% от 

широколистните гори в зоната и 0,05% от обработваемата земя 

(потенциално хранително местообитание) 
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 Различно по продължителност и интензивност безпокойство -- 0,06% от 

широколистните гори в зоната и 0,05% от обработваемата земя  

 Унищожаване на екземпляри - 0,06% от широколистните гори в зоната и 

0,05% от обработваемата земя 

8.3.2.13 Сива чапла (Ardea cinerea) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

В самостоятелни или смесени колонии разпръснато из цялата страна, главно 

по Дунавското и Черноморското крайбрежие и долините на повечето по-големи реки в 

равнините (Дунавска равнина, Тракийска низина) и ниските части на планините (най-

вече в Предбалкана).  

Особености на числеността 

В около половината квадрати броят на гнездата не надхвърля няколко 

десетки, в останалите – най-често e по-малко от 10 дв. (но единичните гнезда са 

изключение), само квадратите с колониите в ез. Сребърна, по р. Тунджа и около Бургас 

са с по около 100 дв. 

Местообитания 

Гнезди в 5 Блата (53 Растителност по периферията на водоеми) и в 44 

Алувиални и много влажни гори и храсталаци, понякога – по единични или групи 

дървета в открити 8 Селскостопански площи и изкуствени ландшафти. По изключение 

се размножава и по 62 Скали и скални стени (колония от 6–8 дв. до стената на яз. 

Студен кладенец). 

Надморска височина 

0–700 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация. 

Потенциални въздействия:  

Не се очаква реализирането на проекта да засегне подходящи 

местообитания за струпване на вида, поради което не се очаква въздействие върху 

популацията му в зоната.  

8.3.2.14 Бухал (Bubo bubo)  

Тенденции 
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на разпространението: слабо нарастващо  

на числеността: слабо нарастваща  

Особености на разпространението 

С разпръснато до петнисто разпространение в цялата страна, по- плътно в 

Източните Родопи, Странджа, Източна Стара планина и около Бургас, Ломовете, 

Западна Стара планина и планините на юг от нея и др. Отсъства на значителни 

територии както в равнините, така и в планините. Разпространението отчасти повлияно 

от разкриването и изоставянето на каменни кариери, благодарение на които видът 

гнезди в иначе непригодни райони. 

Особености на числеността 

Равномерно ниска, обикновено единични дв./кв. (в отделни случаи – до 2–3 

дв./кв.). Най-висока в Югоизточна България (Странджа, около Карнобат и Бургас), по 

Северното Черноморие, Ломовете, Искърския пролом, Източните Родопи и др. 

Местообитания 

Гнезди в долини и други скалисти райони близо до пасища, водоеми и 

населени места, най-често в Скали и скални стени (във вътрешността на страната), 

вкл. до входове на Пещери, по Черноморието – и по Стръмни скалисти (морски) 

брегове. В някои райони (напр. Странджа) гнездата са в Широколистни листопадни 

гори. В редки случаи гнезди и в разрушени сгради и стари гнезда на Buteo rufinus 

(MILTSCHEV, 2003).  

Надморска височина  

100–300 м н.в., на места – и до 1500 m н.в.  

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща 

Потенциални въздействия:  

 Загуба на гнездово местообитание – 0,06% от горите в зоната 

 Загуба на хранително местообитание - 0,05% от обработваемата земя в 

зоната, 

 Безпокойство - 0,06% от широколистните гори, 0,05% от 

обработваемата земя в зоната 

 Унищожаване на екземпляри - 0,06% от широколистните гори, 0,05% от 

обработваемата земя в зоната 

8.3.2.15 Турилик (Burhinus oedicnemus) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  
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на числеността: стабилна  

Особености на разпространението  

С разкъсано петнисто разпространение, обхващащо основно Източна 

България – крайморската част на Добруджа и южната част на Добруджанското плато, 

Сливенската котловина, Карнобатското и Айтоското поле и хълмистите райони на 

север от Бургас, Сакар, хълмистите райони на север от Дервентските възвишения и 

Източните Родопи. Отделни близко разположени гнездовища по Бесапарските ридове 

и други хълмисти места в Тракийската низина, по поречието на р. Струма, около 

Софийското поле и района на Свищов, както и с изолирани находища в други части на 

страната. 

Особености на числеността 

Равномерно ниска, в повечето от заетите квадрати – обикновено с единични 

или до 2–5 дв., гнездящи сравнително близко една до друга. С по-висока численост в 

степни или подобни на тях участъци. Максимална плътност (до няколко десетки дв./кв.) 

в крайморската част на Добруджа, която е най-значимата за вида територия (особено 

запазените  степни  участъци). 

Местообитания 

Гнезди предимно по открити степни или други каменисти райони, основно 34 

Степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени и 35 Тревни съобщества 

по сухи силикатни терени, най- често използвани като пасища. Размножава се и по 87 

Пустеещи земи и чакълести острови, заравнени чакълести или пясъчни речни тераси и 

други подобни участъци на речни долини по долните и средните течения на реки (24 

Течащи води). 

Надморска  височина 

0–750 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща 

Потенциални въздействия 

 Не се очаква въздействие върху вида, тъй като не се засягат потенциални 

негови местообитания.  

8.3.2.16 Обикновен мишелов (Buteo buteo) 

Тенденции 

на разпространението:  стабилна  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 
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Повсеместно на цялата територия на страната. Не е установен на места в 

равнинни безлесни райони с преобладание на земеделски култури – локално в 

Дунавската равнина, Тракийската низина, Бургаската низина и др. 

Особености на числеността 

Относително равномерна, плътността никъде не надхвърля 10 дв./кв. най-

ниска в равнините и високите части на планините, по-висока в предпланинските и 

хълмистите райони с по-голямо разнообразие на местообитания (комбинация от гори с 

ливади, пасища и обработваеми земи). 

Местообитания 

Гнезди в 41 Широколистни листопадни гори, 42 Иглолистни гори, 

43 Смесени гори и 44 Алувиални и много влажни гори и храсталаци, както и в 

84 Ивици дървета, храсти и мозайки от тях, винаги в близост до открити пространства. 

Рядко в големи 85 Градски паркове и градини на периферията на големи селища.  

Надморска височина 

0–1977 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща, c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

 Загуба на гнездово местообитание – 0,06% от горите в зоната 

 Загуба на хранително местообитание - 0,05%   от обработваемата земя в 

зоната, 

 Безпокойство - 0,06% от широколистните гори, 0,05% от 

обработваемата земя в зоната 

 Унищожаване на екземпляри- 0,06% от широколистните гори, 0,05% от 

обработваемата земя в зоната 

8.3.2.17 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

С петнисто и разпръснато разпространение в цялата страна, предимно в 

равнинните и нископланинските части. по-концентрирано в Източните Родопи, Сакар и 

поречието на р. Тунджа с прилежащите му райони, планините на запад и север от 

Софийското поле, Врачанска планина и Искърския пролом, поречията на повечето реки 

в Дунавската равнина, включително суходолията в Добруджа, южните склонове на 
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Стара планина, района на Същинска Средна гора и западната част на Тракийската 

низина и др. Почти не гнезди в по-високите части на Рила, Пирин, Западните Родопи, 

напълно отсъства и от гористия район на Странджа. 

Особености на числеността 

Почти никъде не надхвърля 10 дв./кв., в повечето квадрати – по около 5 

двойки. най-висока плътност в изобилстващия на Spermophylus citellus район на 

Бесапарските ридове (11 дв./кв.), като гнездата са разположени върху металните 

стълбове на линията за пренос на електроенергия. С висока численост в Понор и 

прилежащите му планински райони, поречието на р. Искър на север от Стара планина, 

района на Сливен и хълмистите райони около р. Тунджа, Сакар, южните склонове на 

Стара планина и други. по-ниска численост по долините на реките Струма и Места.  

Местообитания  

Гнезди в проломи, долини, хълмисти терени, предпланински склонове, ниски 

планини, но и в низини и равнини, с Скали и скални стени (във вътрешността на 

страната), включително ниски и лесно достъпни такива. по-рядко по Стръмни скалисти 

(морски) брегове (по Северното Черноморско крайбрежие), на дървета в окрайнини на 

Широколистни листопадни гори (но и в ниско разположени изкуствени борови 

насаждения Овощни градини, дървесни и храстови плантации), в Ивици дървета, 

храсти и мозайки от тях, както и по електрически стълбове, в изоставени кариери и 

ерозирали земни склонове.  

Надморска височина 

0–1000 м н.в., по изключение – и до 1800 m н.в.  

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща, c = концентрация,  

Потенциални въздействия:  

 Загуба на гнездово местообитание – 0,06% от горите в зоната 

 Загуба на хранително местообитание - 0,05%   от обработваемата земя в 

зоната, 

 Безпокойство - 0,06% от широколистните гори, 0,05% от 

обработваемата земя в зоната 

 Унищожаване на екземпляри- 0,06% от широколистните гори, 0,05% от 

обработваемата земя в зоната 

8.3.2.18 Късопръста чучулига Calandrella brachydactyla  

Тенденции  

на разпространението: стабилно 

на числеността:  стабилна, на места намаляваща 
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Особености на разпространението 

С петнисто и разпръснато разпространение в равнинни и нискохълмисти 

райони на цялата страна, основно в Сакар, Крайморска Добруджа, Сливенската 

котловина, северно от Бургас, Източните Родопи, Бесапарските ридове и други части 

от Тракийската низина, Карловското поле, каменистите хълмисти райони около 

Софийското поле, Златията и южната част на Струмската долина. Единични 

гнездовища в Дунавската равнина, Добруджа и Югоизточна България. 

Разпространението обусловено от разпокъсаността на предпочитаните степни, 

вторично–степни и полустепни участъци. 

Особености на числеността 

Неравномерна в зависимост от площта и състоянието на предпочитаните за 

гнездене участъци. Най-висока (повече от 100 дв./кв.) в типичните степни райони на 

Добруджанското крайбрежие. В около половината от останалите квадрати е с по-малко 

от 10 дв./кв.   

Местообитания 

Гнезди основно в 34 Степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити 

терени и 35 Тревни съобщества по сухи силикатни терени (особено пасища) и по-рядко 

– на самия морски бряг по обширни и обрасли с тревиста растителност дюни (16

Крайбрежни (морски) плажове и пясъчни дюни). 

Надморска  височина 

0–325 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се 

Потенциални въздействия 

• Реализирането на ИП не засяга потенциални местообитания на 

вида, поради което не се очаква въздействие. 

8.3.2.19 Козодой (Caprimulgus europaeus) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: стабилна 

Особености на разпространението 

С петнисто разпространение на по-голямата част от територията на страната 

без някои райони с оскъдна храстова и дървесна растителност в Дунавската равнина, 

Тракийската низина, източната част на Добруджа, Бургаската низина и др. В редица 

райони е с по-разпръснато разпространение, като находищата понякога са отделени 

значително от по-плътно заетите територии.  
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Особености на числеността  

Равномерна и относително ниска (обикновено до 20–30 дв./кв.). Локално по-

многочислен (до към 70–90 дв./кв.) в нископланинските и хълмистите райони, главно в 

зоната на дъбовите ксеротермни гори – в Източните Родопи, Предбалкана, Ломовете, 

Сакар, Странджа, Източна Стара планина и др. Във високите планини е по-рядък, но 

отделни двойки гнездят дори до горната граница на гората. 

Местообитания 

Гнезди в Широколистни листопадни гори – главно Quercus sp. и Carpinus 

orientalis, особено в каменисти карстови райони. Среща се в различни храстови 

формации (Храсталаци в местата с умерен климат и Сухолюбиви храсталаци) – 

основно от Paliurus spina–christi, Juniperus oxycedris, Prunus spinosa и др. По-рядък в 

гори от Fagus sp., в Иглолистни гори и в Смесени гори. Привързан е и към сечища, 

особено през началния етап на естественото възобновяване на горската растителност. 

Надморска височина 

0–1900 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се 

Потенциални въздействия:  

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната, 

0,05% от храстовите местообитания 

 Безпокойство -  0,06% от широколистните гори в зоната, 0,05% от 

храстовите местообитания. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

0,05% от храстовите местообитания 

8.3.2.20 Речен дъждосвирец (Charadrius dubius) 

Тенденции 

на разпространението:  стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 

С линейно и петнисто разпространение в равнинните и нископланинските 

части на цялата страна, привързано към речната мрежа (средните и долните течения), 

Черноморското крайбрежие и отделни водоеми със стоящи води. Почти напълно 

отсъства от по-безводните и гористи равнинни части (Добруджа, Лудогорието и др.).  

Особености на числеността 
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Неравномерна, в повече от половината заети квадрати е с по-малко от 10 

двойки. По-многоброен (но обикновено не повече от 10–15 дв./кв.) в Тракийската 

низина, по Черноморското крайбрежие, в Софийското поле, както и в районите с 

чакълести речни корита (Източни Родопи, долините на реките Струма и Места и др.). 

Местообитания 

Гнезди по чакълести и пясъчни брегове, острови и коси в коритата на реки 24 

Течащи води, по пясъчни 16 Крайбрежни (морски) плажове и пясъчни дюни, както и по 

17 Чакълести морски брегове, понякога по бреговете на микроязовири, блата или други 

22 Стоящи пресни води, по-рядко – до 23 Стоящи бракични води и в 21 Лагуни. Заема и 

аналогични биотопи в пределите на 86 Градове, села и индустриални зони, а нерядко 

се размножава и в кариери за чакъл в близост до реки или други водоеми. 

Надморска височина 

0–850 m н.в., по изключение - и до 1895 m н.в.  

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се 

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на ИП не засяга потенциални местообитания на вида, 

поради което не се очаква въздействие.  

8.3.2.21 Бял щъркел (Ciconia ciconia) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

С плътно разпространение на територията на цялата страна с изключение на 

планинските терени с голямо вертикално разчленение на релефа или плътни горски 

масиви, на районите, лишени от влажни зони и тези при надморска височина над 1300 

m. 

Особености на числеността 

Неравномерна, в повечето от квадратите е по-малко от 10 дв., в около 

четвърт от всички квадрати с гнезда – между 10 и 61 дв. (максимална стойност – в 

квадрат FN93). Най-много гнезда в едно населено място – 56 (в София). 

Местообитания 

Гнезди почти изцяло в Градове, села и индустриални зони в бли-зост до 

мочурливи места или влажни зони от различен тип. Част от гнездата (около 9% от 

заетите) разположени в свободната природа, най-често по единични или групи дървета 

или антропогенни съоръжения в Селскостопански площи и изкуствени ландшафти.  
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Надморска височина  

0–1307 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

 Загуба на местообитание - засягат се около 0,05% от обработваемите 

земи в зоната. 

 Безпокойство - засягат се около 0,05% от обработваемите земи в зоната. 

 Унищожаване на екземпляри - засягат се около 0,05% от обработваемите 

земи в зоната. 

8.3.2.22 Черен щъркел (Ciconia nigra) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

Петнисто и разпръснато в почти цялата страна. Най-плътно в Източните 

Родопи, Сакар и Странджа, с по-отдалечени находища в Западните Родопи, Източна 

Стара планина, Дунавската равнина и Предбалкана, Тракийската низина, долините на 

реките Струма и Места и др. Почти отсъства от Добруджа, Лудогорието и района на 

Краище – Осоговска планина. 

Особености на числеността 

Навсякъде с една до няколко дв./кв.. Единствено по долината на р. Арда 

около язовирите Студен кладенец и Ивайловград плътността висока, достигаща 12–14 

дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди основно по Скали и скални стени (във вътрешността на страната), 

понякога и във входните части на Пещери. Около една трета от популацията гнезди в 

Широколистни листопадни гори и по-рядко – в Алувиални и много влажни гори и 

храсталаци, а по изключение – в Иглолистни гори. 

Надморска височина 

0–1500 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация 

Потенциално въздействие 
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 Загуба на местообитание - засягат се около засягат се около 0,06% от 

широколистните гори в зоната. 

 Безпокойство - засягат се около 0,06% от широколистните гори в зоната. 

 Унищожаване на екземпляри -   0,06% от широколистните гори в зоната. 

8.3.2.23 Орел змияр (Circaetus gallicus) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

Разпръснато и групово в цялата страна, по-плътно в откритите, сухи и богати 

на влечуги райони на Източните Родопи, Източна Стара планина, Огражден, Южен 

Пирин и прилежащите части от долината на р. Струма, Сакар, Дервентските 

възвишения, планините около Софийското поле, Врачанска планина, Искърския 

пролом, граничната част между Тракийската низина и Родопите, Ломовете и др. На 

места и във високите части на планините.  

Особености на числеността  

Единични двойки във всички заети квадрати. Преобладаващата част от 

популацията е в югоизточната половина на страната, на юг от линията Силистра–

Кюстендил.  

Местообитания  

Гнезди в Широколистни листопадни гори, Иглолистни гори, Смесени гори, 

Алувиални и много влажни гори и храсталаци, рядко в изкуствени иглолистни 

насаждения Овощни градини, дървесни и храстови плантации и вероятно в Ивици 

дървета, храсти и мозайки от тях.  

Надморска височина  

От 0–2000 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната, 

0,05% от обработваемата земя. 

 Безпокойство - 0,06% от широколистните гори в зоната, 0,05% от 

обработваемата земя. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

0,05% от обработваемата земя. 
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8.3.2.24 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо 

 на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

С петнисто и разпръснато разпространение в ниските части на по- голямата 

част от страната, по-концентрирано в централната част на Тракийската низина, 

поречието на р. Тунджа, Бургаската низина, на места по Черноморското и Дунавското 

крайбрежия и прилежащите им райони и в Софийското поле. Отделни изолирани 

находища и на други места в страната.  

Особености на числеността 

С равномерна ниска численост. Във всички заети квадрати с една до няколко 

двойки, само в квадратите с по-големи влажни зони плътността е по-висока, без да 

надхвърля 4–5 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди в Блата, в Растителност по периферията на водоеми и Крайречни и 

приизворни мочурища, а през последните години наблюдаван и в Посеви и други 

(едногодишни) тревни култури. Установен да гнезди както в приморски, крайречни и 

вътрешни естествени влажни зони, така и в изкуствени водоеми, като рибарници, 

микроязовири и язовири. Гнездата си разполага предимно в тръстикови масиви. 

Надморска височина 

0–600 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия  (по време на миграция): 

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в 

зоната,0,05% от обработваемата земя. 

 Безпокойство по време на миграция- 0,06% от широколистните гори в 

зоната, 0,05% от обработваемата земя. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

0,05% от обработваемата земя. 

8.3.2.25 Полски блатар (Circus cyaneus) 

Тенденции 

на разпространението: неизвестна  
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на числеността: неизвестна  

Особености на разпространението 

Установен в Тракийската низина, района на бившето Стралджанско блато, 

Северното Черноморско крайбрежие и Дунавската равнина. На 09.06.1997 г. до влажни 

зони при с. Оризово, Пловдивско, наблюдавани брачни игри при 2 двойки (непубл. 

данни). На 31.05.2002 г. 1 екз. до микроязовир край Раковски и 1 – до микроязовир при 

с. Момино село, Пловдивско (непубл. данни). На 09.06.1998 г. мъжки екз. до с. Венец, 

Карнобатско, а на 11.06.1998 г. в ливадите до яз. Церковски – и женска птица 

(КОСТАДИНОВА и кол., 1999; Т. СТЕФАНОВ, непубл. данни). Единичен екз. виждан 

между 18 и 24.06.1997 г. в района на с. Камен бряг, Добричко (НБОИ–БДЗП). 

Неколкократно през април–май и август–септември 1994–1996 г. отделни индивиди и 

двойка са наблюдавани между селата Къшин, Къртожабене и Търнене, Плевенско 

(ШУРУЛИНКОВ и кол., 2004).  

Особености на числеността  

Наблюдавани са единични екземпляри и двойки. 

Местообитания 

Повечето от наблюдаваните   птици са били в близост до Стоящи пресни води 

(микроязовири и други влажни зони) с блатна растителност (Растителност по 

периферията на водоеми) и Тревни съобщества по влажни терени, по съседство с ниви 

и други обработваеми площи (Посеви и други (едногодишни) тревни култури), а в 

бившето Стралджанско блато – и до Мезофилни тревни съобщества. 

Надморска височина 

0–100 m н.в.  

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия (по време на миграция): 

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната,– 

0,05% от обработваемата земя. 

 Безпокойство по време на миграция- 0,06% от широколистните гори в 

зоната, 0,05% от обработваемата земя. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

– 0,05% от обработваемата земя. 

8.3.2.26 Степен блатар (Circus macrourus) 

Тип присъствие в страната: 

изчезнал като гнездящ 

редовно преминаващ при миграция епизодично зимуващ 
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Местообитания 

Най-вероятно гнездовите местообитания, в които е бил наблюдаван вида, са 

34 Степни и сухолюбиви тревни съобщества по варови ти терени и 8 Селскостопански 

площи и изкуствени ландшаф ти (може би люцернови блокове 81 Подобрени тревни 

площи (мно гогодишни тревни култури), 82 Посеви и други (едногодишни) тревни 

култури, както и 87 Пустеещи земи). 

Надморска височина 

0–70 m н.в.  

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия (по време на миграция): 

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната,– 

0,05% от обработваемата земя. 

 Безпокойство по време на миграция- 0,06% от широколистните гори в 

зоната, 0,05% от обработваемата земя. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

– 0,05% от обработваемата земя. 

8.3.2.27 Ливаден блатар (Circus pygargus) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

С петнисто и разпръснато разпространение в цялата страна. по- плътно заета 

почти цялата територия на Югоизточна България между Сакар и Източна Стара 

планина, с изключение на гористия район на Странджа. Гнездовищата групирани в 

съседни квадрати и в източна та част на Тракийската низина, Златията и др. 

Разпръснато в Добруджа, Софийското поле и други места. 

Особености на числеността 

Равномерно ниска на по-голямата част от заетата територия (по- малко от 10 

дв./кв.). С най-висока плътност в района между р. Тунджа и Бургаската низина, където 

в някои квадрати гнездят повече от 10–15 дв. Там се размножава в рехави колонии 

(МИЛЧЕВ, 1991; И. АНГЕЛОВ, непубл. данни). Налице градиент на намаляване на 

плътността от югоизток на северозапад и север, като в Северна и Западна България в 

ре дица случаи гнездят единични дв./кв., възможно – не всяка година. 

Местообитания 
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Гнезди предимно в 82 Посеви и други (едногодишни) тревни култури, 37 

Тревни съобщества по влажни терени, 54 Крайречни и приизворни мочурища, по-рядко 

в 53 Растителност по периферията на водоеми край 22 Стоящи пресни води или 24 

Течащи води. 

Надморска височина 

0–300 м н.в., по изключение – и до към 1000 m н.в.  

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия  (по време на миграция): 

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната, 

0,05% от обработваемата земя. 

 Безпокойство по време на миграция- 0,06% от широколистните гори в 

зоната, 0,05% от обработваемата земя. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

– 0,05% от обработваемата земя. 

8.3.2.28 Синявица (Coracias garrulus) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

С почти плътно разпространение в равнинните и някои нископланински части 

на страната, особено покрай р. Дунав, в северната и източната част на Дунавската 

равнина, включително Лудогорието и Добруджа, както и южно от Стара планина в 

почти цялата Тракийската низина (от Пазарджик до Бургас), Източните Родопи, Сакар, 

Дервентските възвишения и др. Отделни изолирани или групирани в съседни квадрати 

находища в Предбалкана, Подбалканските котловини и западната част на страната 

(долините на реките Струма и Места, Софийското поле и др.). 

Особености на числеността 

Неравномерна, по-многоброен (с повече от 10 дв./кв.) покрай р. Дунав, в 

централните и източните части на Дунавската равнина, Добруджа, Сливенската 

котловина и на югозапад до към Стара Загора, централната част на Тракийската 

низина, в Източните Родопи, хълмистите райони източно от р. Тунджа и др. 

Местообитания 

Гнезди предимно в хралупи в стари единични или групи дървета сред открити 

площи (Ивици дървета, храсти и мозайки от тях), особено в крайречни ивици дървета, 

покрайнини на разредени широколистни гори в равнините (Широколистни листопадни 
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гори), изоставени овощни градини (Овощни градини, дървесни и храстови плантации). 

Често се заселва и в скални кухини и в дупки в отвесни льосови, пясъчни или земни 

стени (Скали и скални стени (във вътрешността на страната)). В отделни случаи гнезди 

в руини, изоставени единични постройки и във вертикалните кухини на бетонни 

стълбове за пренос на електроенергия. 

Надморска височина 

0–600 m н.в 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се 

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

8.3.2.29 Ливаден дърдавец (Crex crex) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно, с колебания на места  

на числеността: стабилна, с колебания на места  

Особености на разпространението 

С петнисто разпространение предимно в Северна и Западна България и с 

разпръснати находища в южната и източната част на страната. най-плътно в 

Софийското поле, Понор, Врачанска планина, Западна Стара планина, полетата южно 

от Витоша, в Краище, Предбалкана и др. В останалите части на страната по-

разпръснато и на по-малка територия – влажни долинни места в Дунавската равнина и 

Добруджа, по- широки речни долини в Източна Стара планина, в района на бившето 

Стралджанско блато, Бургаската низина, Тракийската низина, на отдел ни места в 

Родопите, Рила, Пирин, Странджа и др. Редица находища не се заемат ежегодно, 

поради което разпространението се мени.  

Особености на числеността 

Неравномерна, в северозападната част на заетата територия и в по- 

компактно обитаваните райони по-висока (понякога до 30–40 токуващи мъжки/кв.). На 

места и през отделни години броят може да нарасне, без да надхвърля 100 токуващи 

мъжки/кв. През 1990–2000 г. локално плътността показва тенденция към увеличение 

поради нарастването площта на пустеещите земи. На други места видът намалява 

вследствие разораването на ливадите, като след 2000 г. тенденцията на спад се 

засилва. В отделни находища числеността се колебае в зависи мост от пролетните 

валежи и най-вече – от режима на косене на ливадите. 

Местообитания 
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Гнезди предимно във влажни ливади с единични храсти и поточета или 

мочурища, често на склонове – 37 Тревни съобщества по влажни терени до 24 Течащи 

води или 22 Стоящи пресни води, също в пределите на 86 Градове, села и 

индустриални зони. По-рядко в 38 Мезофилни тревни съобщества, след окосяването 

на ниско разположените ливади част от птиците се изместват и в 36 Алпийски и 

субалпийски тревни съобщества. По изключение в 82 Посеви и други (едногодишни) 

тревни култури и 87 Пустеещи земи.  

Надморска височина 

0–2000 m н.в, но предимно 500–1850 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се 

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

8.3.2.30 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 

С петнисто и разпръснато разпространение на по-голямата част от 

територията на страната, по-плътно в планините, районите с равнинни гори и по 

поречията на някои от по-големите реки (Дунав, Тунджа, Марица, Струма, Арда и др.). 

С отделни находища в Дунавската равнина, Тракийската низина и други по-ниски 

райони. 

Особености на числеността  

Неравномерна, като на по-голямата част от заетата територия десетки дв./кв. 

По-висока (до 100–150 дв./кв.) в равнинно–хълмистите и нископланинските райони с 

компактни широколистни гори. В изолираните и някои по-ниско разположени находища 

с ниска численост (по- малка от 10 дв./кв.).  

Местообитания  

Гнезди в стари Широколистни листопадни гори (особено дъбови), Алувиални 

и много влажни гори и храсталаци, включително по-широки и с повече дървета 

крайречни ивици, както и стари Овощни градини, дървесни и храстови плантации. по-

рядко се среща в Смесени гори, Иглолистни гори и Градски паркове и градини, най-

вече в такива от лесопарков тип.  

Надморска височина  
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0–1500 m н.в.  

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща, 

Потенциални въздействия:  

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната 

 Безпокойство по време на миграция- 0,06% от широколистните гори в 

зоната 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната 

8.3.2.31 Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 

Почти повсеместно разпространен, с изключение на средно високите и 

високите части на планините и на някои изцяло гористи хълмисти и предпланински 

райони. 

Особености на числеността 

Относително равномерна и средно висока – в преобладаващата част от 

квадратите е десетки двойки (обикновено до 20–50 дв./кв.). Почти във всяко селище 

гнездят минимум 3 дв., броят им е по-висок в по- големите населени места, като видът 

е най-многоброен в районите с по-големи равнинни селища. 

Местообитания 

Гнезди предимно в населени места Градове, села и индустриални зони както 

в силно урбанизираната им част (дворове, улични насаждения, междублокови 

пространства и др.), така и в Градски паркове и градини, Овощни градини, дървесни и 

храстови плантации в селищата или около тях, по крайпътни или крайречни Ивици 

дървета, храсти и мозайки от тях, понякога и на километри от населени места. Много 

по-рядко гнезди на окрайнините на Широколистни листопадни гори. 

Надморска височина 

0–700 m н.в., в отделни селища – и до 1250 m н.в.  

 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща 

Потенциални въздействия:  
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Реализирането на проекта няма да окаже въздействие върху 

местообитанията и популациите на вида 

8.3.2.32 Черен кълвач (Dryocopus martius) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

С петнисто разпространение в планинските гористи части на страната – Рило-

Родопския масив, Стара планина, Средна гора, Витоша и околните Ӝ планини, 

Странджа и др. Разпръснато или групирано в съседни квадрати в равнинните райони с 

гори (Лудогорие, Добруджа, крайбрежието на р. Дунав и някои части на Дунавската 

равнина, Тракийската низина и др.).  

Особености на числеността 

Неравномерна, по-висока (обикновено 10–15 дв./кв.) в райони с компактни 

горски площи в Рило-Родопския масив и Стара планина, в останалата по-голяма част 

от заетата територия – с по-малко от 10 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди в стари Широколистни листопадни гори, Иглолистни гори, Смесени 

гори и Алувиални и много влажни гори и храсталаци. по-рядко в стари Градски паркове 

и градини (особено такива от лесопарков тип) и в крайречни пояси Ивици дървета, 

храсти и мозайки от тях. 

Надморска височина 

0–2000 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща, 

Потенциални въздействия:  

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната 

 Безпокойство по време на миграция- 0,06% от широколистните гори в 

зоната 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната 

8.3.2.33 Малка бяла чапла (Egretta garzetta) 

Тенденции 

на разпространението:   нарастващо 

на числеността:  слабо нарастваща 
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Особености на разпространението 

С групово и разпръснато разпространение, предимно по Дунавското 

крайбрежие, долините на реките и други влажни зони в Дунавската равнина и 

Тракийската низина, на места по Черноморското крайбре- жие, в Софийското поле, по 

р. Арда и др. Неразмножаващи се индивиди или малки групи и в други райони. 

Особености на числеността 

Повечето колонии* (обикновено смесени) от по  няколко  десетки двойки, на 

места – и с под 10 дв. Най-големите достигат 100 дв. (яз. Конуш, ИВАНОВ, 1997) и 

само в отделни случаи – до около 300 дв. (о. Ибиша, АНТОНОВ, 1997). По 

Черноморското крайбрежие сигурно гнезде- не единствено в Бургаските влажни зони – 

около 25 дв. в ез. Вая; около 30 дв (до 1996 г.) – в Комлушката низина; максимум около 

70 дв. (2002 г.) – в Пода (DIMITROV et al., 2005) и 2–3 дв. (1995–1997 г.) – в блатото 

Алепу (Н. ПЕТКОВ, непубл. данни). 

Местообитания 

Гнезди в 5 Блата, 53 Растителност по периферията на водоеми, в 44 

Алувиални и много влажни гори и храсталаци, включително групи върби и други 

дървета в плитките части на микроязовири, стари речни корита и др. 

Надморска  височина 

0–200 м н.в., по изключение до 525 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

Реализирането на проекта няма да окаже въздействие върху 

местообитанията и популациите на вида 

8.3.2.34 Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 

Разпространен на по-голямата част от територията на страната, по-плътно в 

Добруджа, Лудогорието, Черноморското крайбрежие, Странджа, Сакар и Източните 

Родопи, по-петнисто и разпръснато в Дунавската равнина, периферните части на 

Тракийската низина, Западна България и др. Не се среща в средно високите и високите 

части на планините, в районите с преобладаващо зеленчукопроизводство и др.  

Особености на числеността 
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Неравномерна, по-висока (стотици дв./кв.) в северната и източната част на 

страната, Източните Родопи, северната част на Тракийската низина и на места в 

Западна България. На по-голямата част от заетата територия гнездят десетки дв./кв., 

като в сравнително малко квадрати плътността е по-ниска от 10 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди в по-топли райони, в Храсталаци и тревни съобщества, особено 

Сухолюбиви храсталаци, на окрайнини на Широколистни листопадни гори (най-често 

Quercus sp.), или в по-разредени горски участъци, в Селскостопански площи и 

изкуствени ландшафти, където предпочита мозайки от малки обработваеми площи със 

синури и храсти между тях, малки Овощни градини, дървесни и храстови плантации 

или Ивици дървета, храсти и мозайки от тях и др. Не избягва и Посеви и други 

(едногодишни) тревни култури. 

Надморска височина 

0–1200 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща ce 

Потенциални въздействия:  

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната,– 

0,05% от обработваемата земя, 0,05% от храстовите местообитания. 

 Безпокойство по време на миграция- 0,06% от широколистните гори в 

зоната, 0,05% от обработваемата земя, 0,05% от храстовите 

местообитания. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

– 0,05% от обработваемата земя, 0,05% от храстовите местообитания. 

8.3.2.35 Ловен сокол (Falco cherrug) 

Тенденции  

на разпространението: намаляващо значително  

на числеността: намаляваща значително  

Особености на разпространението 

Разпръснато на изолирани находища предимно в скалистите части на Стара 

планина, планините на Западна България, Родопите, Сакар и Странджа. Наблюдаван 

през гнездовия период и в някои равнинни или хълмисти райони и в по-високи части на 

планините. 

Особености на числеността 

Единични двойки във всички заети квадрати. 
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Местообитания 

Гнезди по Скали и скални стени (във вътрешността на страната), най-често 

близо до пасища или други открити терени с колонии на Spermophilus cilellus. 

Възможно е през последните години да се размножава и в стари гнезда на други птици 

в Широколистни листопадни гори в някои планински райони. 

Надморска височина 

50–1500 m н.в., в отделни случаи – и до 2500 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

Реализацията на проекта няма да окаже отрицателно въздействие върху 

размножаващата се  популацията на вида в зоната. Възможни са въздействия по  

време  на миграция: 

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната,– 

0,05% от обработваемата земя. 

 Безпокойство по време на миграция- 0,06% от широколистните гори в 

зоната, 0,05% от обработваемата земя. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

– 0,05% от обработваемата земя. 

8.3.2.36 Falco columbarius 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия  (по време на миграция):  

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната,– 

0,05% от обработваемата земя. 

 Безпокойство по време на миграция- 0,06% от широколистните гори в 

зоната, 0,05% от обработваемата земя. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

– 0,05% от обработваемата земя. 

8.3.2.37 Сокол скитник (Falco peregrinus)  

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 
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С разпръснати гнездовища, по-групирани в съседни квадрати в планинските и 

полупланинските райони – главно в Стара планина, Предбалкана, Рила, Пирин, 

Западни и Източни Родопи, Западните погранични планини и планините в Краище, на 

Витоша, но по плата и в Дунавската равнина. Разпространението му е свързано с 

разположени на оживени миграционни пътища скалисти проломи и други скални 

терени с голяма денивелация и в близост до открити пространства. В планините рядко 

над горната граница на гората. 

Особености на числеността 

В почти всички обитавани квадрати представен с единични двойки. През 

1990–2005 г. се наблюдава постепенно, но стабилно увеличение на числеността. 

Местообитания 

Най-често дълбоки проломи, скални масиви близо до билата на ридове, като 

гнезди по високи Скали и скални стени (във вътрешността на страната), по-рядко в 

стари гнезда на други птици в Гори, рядко и по високи сгради в Градове, села и 

индустриални зони.  

Надморска височина 

0–2560 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия  (по време на миграция): 

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната,– 

0,05% от обработваемата земя. 

 Безпокойство по време на миграция- 0,06% от широколистните гори в 

зоната, 0,05% от обработваемата земя. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

– 0,05% от обработваемата земя. 

8.3.2.38 Сокол орко (Falco subbuteo) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

Разпръснато на територията на цялата страна, както в равнини, така и високо 

в планините. Разпространението по-плътно по поречията на повечето по-големи реки, 

както и по цялото Северно Черноморско крайбрежие (включително Добруджа), в 

Източните Родопи, хълмисти те райони около р. Тунджа, северната част на Дунавската 

равнина, Източна Стара планина и др. 
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Особености на числеността 

Във всички заети квадрати с единични двойки, максимум 2 дв./кв. Най- 

многоброен в хълмисти и полупланински места, в районите с преобладание на 

земеделски култури числеността му е ниска. 

Местообитания 

Гнезди в 41 Широколистни листопадни гори, 42 Иглолистни гори и 44 

Алувиални и много влажни гори и храсталаци), също в 84 Ивици дървета, храсти и 

мозайки от тях, често покрай реки 24 Течащи води. 

Надморска височина 

0– 2000 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната,– 

0,05% от обработваемата земя. 

 Безпокойство - 0,06% от широколистните гори в зоната, 0,05% от 

обработваемата земя. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

– 0,05% от обработваемата земя. 

8.3.2.39 Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

Повсеместно разпространен в по-голямата част от страната както в 

равнините, така и в планините, където достига до алпийските им части. Отсъства или е 

рядък в гористите райони, особено в планините. 

Особености на числеността 

Неравномерна, в повечето от обитаваните квадрати по-малко от 10 дв. По-

висока в районите със скални комплекси и дефилета, макар рядко да надхвърля 20–25 

дв./кв. Висока численост отбелязана и в Тракийската низина и по поречието на р. 

Тунджа с прилежащите му райони, където гнезди основно в стари гнезда на Pica pica 

по електрически стълбове, както и в Източна Добруджа, където се заселват в гнезда на 

вранови в полезащитните пояси. Ниска плътност в Дунавската равни на и 
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Североизточна България, въпреки наличието на подходящи за гнездене места и богата 

хранителна база. 

Местообитания 

Гнезди основно по 62 Скали и скални стени (във вътрешността на страната), 

включително около входове на 65 Пещери, по 84 Ивици дървета, храсти и мозайки от 

тях, в 86 Градове, села и индустриални зони, по стълбове, единични постройки и други 

съоръжения сред 8 Селскостопански площи и изкуствени ландшафти, по-рядко на 

окрайнините на равнинни 41 Широколистни листопадни гори и 18 Стръмни 

скалисти (морски) брегове.  

Надморска височина 

0–2900 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща, c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната,– 

0,05% от обработваемата земя. 

 Безпокойство 0,06% от широколистните гори в зоната, 0,05% от 

обработваемата земя. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

– 0,05% от обработваемата земя. 

8.3.2.40 Червенонога ветрушка (Falco vespertinus) 

Тенденции 

на разпространението: намаляващо, с непериодични колебания  

на числеността: намаляваща, с непериодични колебания  

Особености на разпространението 

Предимно в откритите равнинни части на Северна и Източна България, по-

групирано в Добруджа и в района на Златията. Разпръснати не постоянни единични 

гнездовища в ниските части на Южна България.  

Особености на числеността 

Равномерна и ниска, в почти всички заети квадрати по-малко от 10 дв. 

(обикновено до 3–5 дв./кв.). Най-често гнезди на малки групи от 2–3 до 5–8 дв., като 

използва гнезда на вранови птици. Най-голямата известна гнездова група е от 15 дв. – 

през 1996 г. в колония на Corvus frugilegus в района на Шабленска тузла (Д. 

ГЕОРГИЕВ, С. ДЕРЕЛИЕВ, непубл. данни). 

Местообитания 



    
 

341 
 

Гнезди предимно в 84 Ивици дървета, храсти и мозайки от тях и 83 Овощни 

градини, дървесни и храстови плантации – най-често изкуствено залесени горички и 

пояси от Robinia pseudoacacia, Gleditschia triacanthos, Populus sp. и др. 

Надморска височина 

0–400 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия  (по време на миграция): 

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната,– 

0,05% от обработваемата земя. 

 Безпокойство по време на миграция- 0,06% от широколистните гори в 

зоната, 0,05% от обработваемата земя. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

– 0,05% от обработваемата земя. 

8.3.2.41 Сив жерав (Grus grus) 

Тип присъствие в страната 

изчезнал като гнездящ 

редовно преминаващ при миграция епизодично появяващ се при скитания 

епизодично зимуващ 

Местообитания 

Стралджанското, Баташкото и Драгоманското блата са били в краен стадий на 

сукцесията им и са били подобни на 52 Торфени блата и мочурища, почти без открити 

и дълбоки водни площи, вероятно с рядка дървесна и храстова растителност. В 

случаите с Карабоазкото, Куманишкото и Шабленското находища птиците са гнездили 

в 5 Блата с 53 Растителност по периферията на водоеми, възможно с островчета и по-

просторни открити части с 37 Тревни съобщества по влажни терени – по-ниска 

тревиста водолюбива растителност във вътрешността на влажните зони, където 

вероятно са разполагали гнездата си. Местообитанията в Карабоазкото блато е 

възможно да са били подобни на 54 Крайречни и приизворни мочурища. 

Надморска височина 

0–1050 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия:  
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 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

8.3.2.42 Малък орел (Hieraaetus pennatus) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

Петнисто и разпръснато в почти цялата страна, в гористи райони в равнините, 

в ниските и средно високите части на планините. Предимно в Източна България, с най-

плътно разпространение в Източните Родопи, Сакар и хълмистите райони по 

поречието на р. Тунджа, Източна Стара планина, Странджа, Добруджа и отчасти 

Лудогорието. Гнездовища в съседни квадрати и в Средна гора, долината на р. Струма, 

Тракийската низина. В Западна България предимно с разпръснати единични находища. 

Почти отсъства от Дунавската равнина.  

Особености на числеността 

Почти във всички заети квадрати с единични, в малка част – и по 2 двойки. С 

най-висока численост в Източните Родопи, Сакар, Манастирските, Светиилийските и 

Дервентските възвишения, Странджа и южните части на Източна Стара планина. 

Местообитания 

Гнезди основно в Широколистни листопадни гори и по-рядко в Смесени гори 

или в Алувиални и много влажни гори и храсталаци (главно покрай Дунавското и 

Черноморското крайбрежие). Гнездовото му разпространение в голяма степен зависи 

от наличието на стари гори или запазени групи стари дървета сред по-младите гори. 

Надморска височина 

0–1400 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

Реализацията на проекта няма да окаже отрицателно въздействие върху 

размножаващата се популацията на вида в зоната. Възможни са въздействия по  

време  на миграция: 

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната,– 

0,05% от обработваемата земя. 

 Безпокойство по време на миграция- 0,06% от широколистните гори в 

зоната, 0,05% от обработваемата земя. 
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 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

– 0,05% от обработваемата земя. 

8.3.2.43 Червеногърба сврачка (Lanius collurio)  

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението  

Разпространенен повсеместно на цялата територия на страната. 

Особености на числеността 

Сравнително равномерна и висока – в преобладаващия брой квадрати 

гнездят стотици двойки. По-ниска (десетки дв./кв.) в по-високите части на планините, в 

нископланински и равнинни райони с по-плътна горска покривка и такива, доминирани 

от земеделски култури. 

Местообитания 

Гнезди в примесени с открити пространства Храсталаци на местата с умерен 

климат, Сухолюбиви храсталаци, Пустеещи земи, в окрайнините на разредени 

Широколистни листопадни гори, в Овощни градини, дървесни и храстови плантации, 

Ивици дървета, храсти и мозайки от тях, Градски паркове и градини и други обрасли с 

храсти и слабо посещавани места в Градове, села и индустриални зони, както и в 

селища с разпръснати дворове (планински махали, вилни зони и т.н.).  

Надморска височина  

0–200 m н.в., отделни двойки – и до към 900 m н.в.  

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се 

Потенциални въздействия:  

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната,– 

0,05% от храстовите съобщества. 

 Безпокойство по време на миграция- 0,06% от широколистните гори в 

зоната, 0,05% от храстовите съобщества. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

– 0,05% от храстовите съобщества. 

8.3.2.44 Черночела сврачка (Lanius minor) 

Тенденции  

на разпространението: стабилно  
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на числеността: стабилна до слабо нарастваща  

Особености на разпространението  

С петнисто и разпръснато разпространение във всички по-ниски и по-

безлесни райони, по-плътно в северната и източната част на страната. Отсъства в 

гористите райони, в средно високите и високите части на планините.  

Особености на числеността 

Неравномерна и относително ниска – десетки дв./кв. в основните райони на 

гнездене (северната и източната част на Дунавската равнина, Тракийската низина, 

поречието на р. Тунджа, Източните Родопи, Сакар и др.). На останалата част от 

заетата територия по-малко от 10 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди в открити пространства и пасища (Степни и сухолюбиви тревни 

съобщества по варовити терени и Тревни съобщества по сухи силикатни терени) с 

разпръснати редки дървета и храсти (Храсталаци на местата с умерен климат, 

Сухолюбиви храсталаци) или неголеми изкуствени насаждения сред тях; окрайнини на 

Широколистни листопадни гори, граничещи с пасища; в ивици от стари дървета край 

пътища, реки и в полезащитни пояси (Ивици дървета, храсти и мозайки от тях), 

Овощни градини, дървесни и храстови плантации, особено в изоставени лозя и др. 

Обитава както райони с големи площи зърнени култури (Посеви и други (едногодишни) 

тревни култури), така и участъци с екстензивно земеделие, вкл. Подобрени тревни 

площи (многогодишни тревни култури), Пустеещи земи, околности на Градове, села и 

индустриални зони.  

Надморска височина  

0–2250 m н.в.  

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се  

 Загуба на местообитание - 0,05% от храстовите местообитания в 

зоната. 

 Безпокойство  - 0,05% от храстовите местообитания в зоната.. 

 Унищожаване на екземпляри – 0,05% от храстовите местообитания в 

зоната 

8.3.2.45 .Жълтонога чайка (Larus cachinnans) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 
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Разпръснато и линейно групирано по Черноморското крайбрежие (където 

гнезди основно в крайморските селища) и донякъде по р. Дунав. С единични 

отдалечени гнездовища във вътрешността на страната, където също се придържа към 

селищата, предимно по долините на по- големите реки или край язовири. Скитащи 

неразмножаващи се индивиди се задържат през цялото лято около влажни зони, най-

вече в близост до съществуващи гнездовища. 

Особености на числеността 

Неравномерна, най-висока (повече от 1000 дв./кв.) в големите край морски 

градове Варна и Бургас. Със стотици дв./кв. в другите по-големи крайморски селища на 

север и на юг от Бургас. В около половината от вътрешните и крайдунавските 

находища числеността достига до няколко десетки дв./кв., а в останалите е по-малко от 

10 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди преимно в 86 Градове, села и индустриални зони, но също така и по 

18 Стръмни скалисти (морски) брегове и 19 Острови, островчета, надводни скали и 

камъни и по-рядко по преградните диги в солници (21 Лагуни). 

Надморска височина 

10–650 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

8.3.2.46 Горска чучулига (Lullula arborea) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 

Разпространен навсякъде в хълмистите, нископланинските и равнинните 

райони с разредени гори и храсталаци на по-голямата част от територията на страната 

с изключение на равнинните земеделски райони в Дунавската равнина, Добруджа, 

Тракийската низина и Бургаската низина. 

Особености на числеността 

Неравномерна, на по-голямата част от заетата територия е десетки дв./кв. С 

повече от 100 дв./кв. на значителна част от територията на Източните Родопи и Средна 

гора и на места в Източна Стара планина, Южен Пирин, Западна Стара планина и 
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планините на юг от нея, Странджа, Сакар, Ломовете, Предбалкана и др. С по-малко от 

10 дв./кв. е в равнинните райони. 

Местообитания 

Гнезди в Мезофилни тревни съобщества, Степни и сухолюбиви тревни 

съобщества по варовити терени, Тревни съобщества по сухи силикатни терени, 31 

Храсталаци на местата с умерен климат, Сухолюбиви храсталаци, Алпийски и 

субалпийски тревни съобщества, най-често в близост до Широколистни, Иглолистни и 

Смесени гори, понякога до Ивици дървета, храсти и мозайки от тях, Овощни градини, 

дървесни и храстови плантации. Среща се и в по-малки ливади, поляни, пасища и 

просеки сред обширни горски масиви.  

Надморска височина  

20–1800 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща 

Потенциално въздействие 

 Загуба на местообитание - 0,05% от храстовите местообитания в 

зоната, 0,06% от широколистните гори в зоната. 

 Безпокойство - 0,06% от широколистните гори в зоната,  0,05% от 

храстовите местообитания в зоната.. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

0,05% от храстовите местообитания в зоната..  

8.3.2.47 Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: стабилна, на места нарастваща 

Особености на разпространението 

С петнисто и в по-малка степен разпръснато разпространение в равнинни и 

нискохълмисти райони в различни части на страната, основно в Крайморска Добруджа, 

районите около Дервентските възвишения, Сакар и северните части на Източните 

Родопи, Тракийската низина и долината на р. Струма с прилежащите Ӝ части на Южен 

Пирин и Славянка. С изолирани или разположени в съседни квадрати находища и в 

други части на страната. 

Особености на числеността 

Неравномерна, най-висока (стотици дв./кв.) в районите на по-компактно 

гнездене – особено в крайбрежните степни райони на Добруджа, в Сакар, 

Бесапарските ридове и някои други райони от Тракийска та низина. В повечето от 
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останалите квадрати е десетки дв./кв., а в някои изолирани гнездовища, в такива на 

периферията на районите с компактно гнездене и в Източните Родопи – и под 10 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди основно в Степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити 

терени, Тревни съобщества по сухи силикатни терени (най-често пасища) и Пустеещи 

земи, по-рядко –Подобрени тревни площи (многогодишни тревни култури) (люцернови 

полета) или в по-малки тревни площи сред ниви.  

Надморска височина 

30-700 m н.в., по изключение - и до 1690 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща 

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

8.3.2.48 Oбикновен пчелояд (Merops apiaster) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: вероятно нарастваща 

Особености на разпространението 

Разпространен на почти цялата територия на ниските равнинни и хълмисти 

части на страната – по-силно групиран в съседни квадрати в Дунавската равнина, 

Лудогорието, Добруджа, Тракийската низина, Подбалканските котловини, Източни 

Родопи, Сакар, Източна Стара планина, долините на реките Струма и Места и др. 

Особености на числеността 

Неравномерна, най-висока (стотици дв./кв.) в районите с льосови стени 

покрай р. Дунав и в Дунавската равнина, включително в Добруджа, но и в Тракийската 

низина, на места в Източните Родопи, поречието на р. Тунджа и др. В повечето от 

заетите квадрати с численост по-малка от 100 двойки. Особеностите на числеността 

зависят преди всичко от наличието на подходящи места за гнездене, а не толкова от 

качеството на хранителната база, която поради по-слабата интензивност и химизация 

на селското стопанство през периода 1990–2005 г. е в добро състояние. 

Местообитания 

Гнезди в отвесни земни, пясъчни или льосови стени (разновидност на 62 

Скали и скални стени (във вътрешността на страната)), по ради което е свързан с 

местата, където съществуват такива – брегове на реки или други водоеми (24 Течащи 
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води и 22 Стоящи пресни води), долини, крайпътни земни откоси, кариери за добив на 

инертни материали и др. 

Надморска височина 

0–875 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

8.3.2.49 Черна каня (Milvus migrans) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 

Групирано основно по поречията на големите реки и притоците им – р. 

Тунджа, р. Марица, р. Дунав, р. Арда, по-разпръснато в Лудогорието и суходолията в 

Добруджа и др. С най-плътно разположени находища в района между Източните 

Родопи, Източна Стара планина и Странджа, където съществуването на по-големи 

реки е съчетано с наличието на над 1000 микроязовира, няколко язовира и други 

водоеми. Почти напълно отсъства от Западна България и Черноморското крайбрежие.  

Особености на числеността 

Във всички заети квадрати с единични или до 2–3 дв. Броят им макси мален 

по долините на реките Тунджа и Марица с прилежащите им райони и по р. Дунав от 

Белене до Силистра. 

Местообитания 

Гнезди в 44 Алувиални и много влажни гори и храсталаци и 41 Широколистни 

листопадни гори, по-рядко – в 84 Ивици дървета, храсти и мозайки от тях, обикновено в 

близост до по-големи реки 24 Течащи води и други влажни зони 22 Стоящи пресни 

води.  

Надморска височина 

0–200 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация 

Потенциални въздействия:  
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 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в 

зоната,0,05% от обработваемата земя. 

 Безпокойство - 0,06% от широколистните гори в зоната, 0,05% от 

обработваемата земя. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната,  

0,05% от обработваемата земя. 

8.3.2.50 Червена каня (Milvus milvus) 

Тенденции 

на разпространението: липсва изразена тенденция  

на числеността: липсва изразена тенденция  

Особености на разпространението 

Отделни наблюдения на единични възрастни птици в различни хълмис ти и 

нископланински части на страната: на 13.05.2003 г. до с. Студен кладенец, 

Крумовградско (А. ИГНАТОВ, непубл. данни); на 14.06.2004 г. до с. Калояново, 

Сливенско; на 15.05.2005 г. до Харманли и на 25.07.2005 г. до с. Голямо Крушево, 

Ямболско (Г. КУЗМАНОВ, непубл. данни). Единични на блюдения има и в Добруджа 

(НБОИ–БДЗП). 

Особености на числеността 

Във всички случаи наблюдавани единични индивиди. 

Местообитания 

Наблюденията са в местообитания, представляващи съчетание между 3 

Храсталаци и тревни съобщества (32 Сухолюбиви храсталаци, 35 Тревни съобщества 

по сухи силикатни терени) и 

41 Широколистни листопадни гори, в близост до 22 Стоящи пресни води, 82 

Посеви и други (едногодишни) тревни култури и 84 Ивици дървета, храсти и мозайки от 

тях. 

Надморска височина 

20–400 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия  (по време на миграция): 

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната,– 

0,05% от обработваемата земя. 

 Безпокойство по време на миграция- 0,06% от широколистните гори в 

зоната, 0,05% от обработваемата земя. 
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 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

– 0,05% от обработваемата земя. 

8.3.2.51 Египетски лешояд (Neophron percnopterus) 

Тенденции 

на разпространението: намаляващо значително  

на числеността: намаляваща значително  

Особености на разпространението 

С разпокъсано петнисто разпространение, концентрирано в Източни те 

Родопи, Източна Стара планина, Провадийско–Роякското плато, Ломовете, северната 

част на Искърския пролом и някои суходолия в Добруджа. Отделни гнездовища в 

Западна Стара планина и Предбалкана. Особености на числеността 

Равномерно ниска, почти навсякъде с единични дв./кв. Само в Източните 

Родопи и Ломовете на места плътността достига до 2–3 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди изключително по 62 Скали и скални стени (във вътрешността на 

страната), нерядко – близо до населени места, особено в Източните Родопи и 

Ломовете. 

Надморска височина 

50–930 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

Реализацията на проекта няма да окаже отрицателно въздействие върху 

размножаващата се  популацията на вида в зоната. Възможни са въздействия по 

врeме на миграция: 

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в 

зоната,0,05% от обработваемата земя. 

 Безпокойство по време на миграция- 0,06% от широколистните гори в 

зоната, 0,05% от обработваемата земя. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

0,05% от обработваемата земя. 

8.3.2.52 Нощна чапла (Nycticorax nycticorax) 

Тенденции 
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на разпространението: стабилно,  със  смени  в  местоположението на някои 

колонии 

на числеността:   стабилна 

Особености на разпространението 

В  самостоятелни  или  смесени  колонии,  групирани  или  разпръснати 

главно покрай р. Дунав и притоците му, в Тракийската низина, по Черноморското 

крайбрежие, долината на р. Арда, Софийското поле. В редица райони се наблюдават 

по няколко колонии в съседни квадрати.  

Особености на числеността 

Повечето от колониите  съставени  от  десетки  двойки,  около  1/3  – от по 

над 100 дв., а находищата с по-малко от 10 дв. са изключение. Едни от най-големите 

гнездовища на о. Ибиша – 250 дв. (АНТОНОВ, 1997), яз. Конуш – 100–160 дв. 

(ИВАНОВ, 1997), ез. Сребърна – 50–150 дв. (МИХОВ и кол., 1997) и о. Пожарево – 50–

150 дв. (КУЦАРОВ и кол., 1997) и др. В Бургаските влажни зони (Узунгерен, Вая и Пода) 

намаляване гнездовата численост в сравнение със 70–те години на ХХ в., но през 

2000–2004 г. броят относително постоянен (DIMITROV et al., 2005). 

Местообитания 

Гнезди в 53 Растителност по периферията на водоеми в 5 Блата, в 44 

Алувиални и много влажни гори и храсталаци (включително в групи дървета в стари 

речни корита или в плитките части на язовири) и по-рядко в 41 Широколистни 

листопадни гори. Отделни колонии са в речни корита в чертите на 86 Градове, села и 

индустриални зони (Кърджали, с. Расово, Ломско и др.). 

Надморска  височина 

0–525 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

Реализацията на проекта няма да окаже отрицателно въздействие върху 

местообитанията и популацията на вида в зоната.  

8.3.2.53 Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 
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С плътно до прекъснато на места разпространение и редовно размножаване 

по самата крайбрежна ивица на Северното Черноморско крайбрежие от Дуранкулак до 

нос Емине. С разпръснати изолирани находища във вътрешността на страната, 

включително до най-западните и южните части, където вероятно гнезди нередовно. 

Особености на числеността 

Неравномерна, в основния гнездови район по Северното Черноморско 

крайбрежие предимно десетки дв./кв., по-висока (повече от 100 дв./кв.) единствено 

около нос Калиакра. Минимум 90% от популацията е съсредоточена в широката около 

1 km брегова ивица между Дуранкулак и Златни пясъци. В находищата на юг от Балчик 

и във вътрешността на страната плътността е по-малко от 10 дв./кв. (най-често – 

единични двойки). 

Местообитания 

Гнезди основно по 18 Стръмни скалисти (морски) брегове, в съседство със 34 

Степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени и 87 Пустеещи земи, 

където нерядко събира храна. По крайбрежието гнезди и по сгради във вилни селища 

86 Градове, села и индустриални зони. В останалата част на страната - по 62 Скали и 

скални стени (във вътрешността на страната) и 61 Сипеи, нерядко близо до 35 Тревни 

съобщества по сухи силикатни терени. 

Надморска височина 

0–100 m н.в., на места – и до 300 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се  

Потенциални въздействия:  

Реализацията на проекта няма да окаже отрицателно въздействие върху 

местообитанията и  популацията на вида в зоната.  

8.3.2.54 Речен орел (Pandion haliaetus) 

Тенденции 

на разпространението: неизвестна, вероятно намаляващо  

на числеността: неизвестна, вероятно намаляваща  

Особености на разпространението 

Разпръснато покрай язовири и рибарници, главно в Тракийската низина, 

Източните Родопи, Западна и Източна Стара планина. Отделни находища с по-ниска 

степен на достоверност и по Дунавското крайбрежие (между о. Белене и ез. Сребърна) 

и долините на реките Струма и Места.  

Особености на числеността 
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Във всички заети квадрати с единични двойки или индивиди. Отразените на 

картата гнездовища се отнасят за целия период на картирането и не всички от тях се 

заемат ежегодно. През отделни години е възможно гнездене на повече от една двойка 

само в Тракийската низина и в Източна България. За останалите места е по-вероятно 

единични двойки да се размножават само през отделни години или периоди. 

Местообитания 

Гнезди в 41 Широколистни листопадни гори, възможно – в 44 Алувиални и 

много влажни гори и храсталаци и в 42 Иглолистни гори, рядко – и по 62 Скали и 

скални стени (във вътрешността на страната). Гнезда и на отделни дървета в близост 

до водоеми.  

Надморска височина 

100–800 m н.в. за сигурните гнездовища. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия (по време на миграция):  

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната 

8.3.2.55 Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) 

Тенденции 

на разпространението: липсва изразена тенденция  

на числеността: с непериодични колебания  

Особености на разпространението 

Колониален, с единствено гнездовище в ез. Сребърна, различно от 

традиционните гнездови находища в другите части на ареала, разположени в обширни 

езерно–блатни комплекси. През 2000 г. две двойки пристъпват към гнездене в 

колонията на Pelecanus crispus, едната успешно отглежда потомство (SIMEONOV et al., 

2001). Неразмножаващи се индивиди и ята се задържат през целия гнездови сезон в 

Бургаските влажни зони и някои други водоеми (10.07.1994 г., 3 възр. екз. в обрасъл с 

блатна растителност язовир до с. Руен, Бургаско – НБОИ–БДЗП). Особености на 

числеността 

Епизодично гнездящ с 1–2 двойки – твърде ниска и нетипична численост за 

вид с присъщи многобройни колонии, често с Phalacrocorax carbo и Pelecanus crispus. 

Местообитания 

Гнезди в 5 Блата – 53 Растителност по периферията на водоеми. Хранително 

местообитание през гнездовия период са 22 Стоящи пресни води. Наличието в 

съседство на двете местообитания е характерна черта за традиционните, вековни 

гнездови находища. 
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Надморска височина 

0–50 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

Реализацията на проекта няма да окаже отрицателно въздействие върху 

местообитанията и  популацията на вида в зоната.  

8.3.2.56 Осояд (Pernis apivorus) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

Разпръснато на почти цялата територия на страната, най-плътно в ниските и 

средно високи райони с гори (Източни Родопи, Източна Стара планина, Странджа, 

големите суходолия в Добруджа). Относително плътно и на част от територията на 

Сакар, долината на р. Струма и съседните планини, Западните Родопи, Западна Стара 

планина, Лудогорието. С най-спорадично разпространение в Дунавската равнина и 

Тракийската низина. 

Особености на числеността 

Равномерно ниска, в преобладаващия брой квадрати единични или до 2–3 

двойки. С най-висока плътност в Източни Родопи, Източна Стара планина и Странджа.  

Местообитания 

Гнезди в 4 Гори, основно в 41 Широколистни листопадни гори и 43 Смесени 

гори, а в по-високите части на планините – и в 42 Иглолистни гори. 

Надморска височина 

0–1600 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната,– 

0,05% от обработваемата земя. 

 Безпокойство - 0,06% от широколистните гори в зоната, 0,05% от 

обработваемата земя. 
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 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

– 0,05% от обработваемата земя. 

8.3.2.57 Голям корморан (Phalacrocorах carbo) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастваща  

Особености на разпространението 

Разпръснато в Северна България, Източна Стара планина (долините на 

реките Голяма и Луда Камчия) и района на Бургас. Колониите по-ясно групирани по 

Дунавското крайбрежие (основно по островите) и на места в Дунавската равнина 

(покрай по-големите реки и язовири). Около Бургас повечето от гнездата разположени 

в ез. Вая, Пода и Комлушката низина. В Южна България – пребиваващи през гнездовия 

период, но неразмножаващи се индивиди, единствено сигурно гнездене до яз. Студен 

кладенец (2005 г., около 70 дв., Д. ДЕМЕРДЖИЕВ, непубл. данни).  

Особености на числеността 

Неравномерна, най-висока по Дунавското крайбрежие и около Бургас (стотици 

двойки в колония). В останалата част броят на двойките в колония не надхвърля 100, 

на места – и по-малко от 10 гнезда. 

Местообитания 

Предимно 44 Алувиални и много влажни гори и храсталаци до големи реки 24 

Течащи води или язовири и крайморски езера 22 Стоящи пресни води, включително до 

23 Стоящи бракични води. Гнездовища и в 5 Блата (53 Растителност по периферията 

на водоеми) и 21 Лагуни. 

Надморска височина 

0–350 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се, c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популациите му да бъдат засегнати 

8.3.2.58 Сив кълвач (Picus canus) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  
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Особености на разпространението 

С петнисто разпространение на територията на цялата страна, обхващащо 

по-цялостно Странджа, Източна и Западна Стара планина, Средна гора, Витоша и 

планините около нея, Пирин, Централните Родопи, Черноморското крайбрежие, 

поречията на реките Дунав, Искър и другите по-големи реки в Дунавската равнина, 

Тунджа, Арда, Струма и др. Разпръснато в Западните погранични планини, 

Подбалканските котловини и т.н. 

Особености на числеността 

Сравнително равномерна и ниска. В равнинно-хълмистите райони с 

компактни горски масиви (особено Странджа и Източна Стара планина), на места 

покрай р. Дунав и в Западна България надхвърля 10–12 дв./кв. На преобладаващата 

част от заетата територия е с единични или до 4–6 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди в стари широколистни гори: Алувиални и много влажни гори и 

храсталаци, Широколистни листопадни гори и Смесени гори, често и в по-гъсти 

крайречни ивици с лонгозен характер (Ивици дървета, храсти и мозайки от тях), 

понякога в стари крайградски паркове Градски паркове и градини, селища от селски тип 

и вилни зони (Градове, села и индустриални зони) и рядко в Иглолистни гори. 

Надморска височина  

0–1600 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип p = постоянно пребиваваща 

Потенциални въздействия:  

 Загуба на местообитание - 0,06% от широколистните гори в зоната. 

 Безпокойство - 0,06% от широколистните гори в зоната. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната. 

8.3.2.59 Блестящ ибис (Plegadis falcinellus) 

Тенденции 

на разпространението:       намаляващо  

на числеността: намаляваща 

Особености на разпространението 

С изолирани гнездовища само в по-големи смесени колонии. Сигурно 

гнездене в 5 колонии по Дунавското и по Черноморското крайбрежие, във 

вътрешността  на  страната  отделни,  епизодично  гнездящи  двой- ки. 

Особености на числеността 
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Неравномерна и много ниска, към 2005 г. в колониите по Дунав не по- вече от 

25 гн. дв., в гнездовище в колонията в Пода – 27. Във вътрешността на страната – до 

2–3 дв. в гнездовище. Не е консервативен към местата за гнездене, колониите без 

видими причини могат да не бъдат заети и в резултат на това числеността през 

различните години да варира значително. 

Местообитания 

Гнезди в 5 Блата (53 Растителност по периферията на водоеми) и в 44 

Алувиални и много влажни гори и храсталаци.   

Надморска  височина 

0–100 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популацията му да бъдат засегнати 

8.3.2.60 Брегова лястовица (Riparia riparia) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 

С петнисто (особено в Тракийската низина, Софийското поле, около Варна) и 

разпръснато разпространение. На места находищата разположени линейно в съседни 

или близки квадрати по протежение на по- големи реки – по крайбрежието на р. Дунав 

и притоците в Дунавската равнина, по реките Тунджа, Струма, Арда, Камчия, по 

Черноморското крайбрежие и др. 

Особености на числеността 

Неравномерна в зависимост от наличието и площта на отвесните пясъчни 

брегове. В повече от половината обитавани квадрати гнездят десетки двойки (често 

повече от 70–80 дв./кв.), в около 1/3 – стотици дв./кв. С най-висока численост в отделни 

квадрати в Тракийската низина и около Варненското езеро, където колониите 

надхвърлят 3000–5000 двойки. 

Местообитания 

Гнезди в пясъчни или льосови отвесни брегове, най-често край водоеми с 24 

Течащи води или 22 Стоящи пресни води. Силно зависим от наличието на подобно 

съчетание на условия и от площта на подходящите за издълбаване на гнездови камери 
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отвесни стени, което освен по брегове на реки, най-често е налице около кариери за 

добив на инертни материали, канали и др., по-рядко – по морското крайбрежие.  

Надморска височина 

0–600 т н.в., отделни колонии – и до към 800 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

 Безпокойство по време на миграция- 0,06% от широколистните гори в 

зоната, 0,05% от обработваемата земя. 

 Унищожаване на екземпляри – в 0,06% от широколистните гори в зоната, 

– 0,05% от обработваемата земя. 

8.3.2.61 Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 

Тенденции 

на разпространението: стабилно  

на числеността: стабилна  

Особености на разпространението 

С петнисто и разпръснато разпространение на територията на цялата страна, 

по-плътно по Черноморското крайбрежие, Източните Родопи, централната част на 

Дунавската равнина, Ломовете и долината на Суха река в Добруджа, Софийското поле 

и прилежащите планински райони, долините на реките Струма и Места и други 

хълмисти райони и ниски планини. 

Особености на числеността 

Неравномерна и относително ниска, като в повечето заети квадрати не 

достига 100 дв./кв., а в почти половината от всички е по-малко от 10 дв./кв. 

Местообитания 

Гнезди основно на по-горещи и сухи места в Храсталаци на места с умерен 

климат, в частност растящите на по-ниска надморска височина храсталаци от Paliurus 

spina–christi, Rosa sp., Crataegus monogina и други, понякога и в Сухолюбиви 

храсталаци с Juniperus oxycedrus, Carpinus orientalis, Rubus sp. и др. В места с храсти 

намиран и в пределите на Градове, села и индустриални зони.  

Надморска височина  

0–800 m н.в., по-рядко – и до 1400 m н.в.  

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща ce 

Потенциални въздействия:  
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 Загуба на местообитание -  0,05% от храстовите местообитания в 

зоната. 

 Безпокойство по време на миграция - 0,05% от храстовите 

местообитания в зоната. 

 Унищожаване на екземпляри - 0,05% от храстовите местообитания в 

зоната. 

8.3.2.62 Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) 

Тенденции 

на разпространението: нарастващо  

на числеността: нарастващa  

Особености на разпространението 

В цялата равнинна и полупланинска част на страната, където има макар и 

малки влажни зони, обрасли с висша водна растителност. Основната част от 

популацията концентрирана в Тракийската низина, по Дунавското и Черноморското 

крайбрежие, в Дунавската равнина, Софийското поле и по долините на по-големите 

реки. 

Особености на числеността 

Неравномерно разпределена, в повечето квадрати по-малко от 10 дв. С по-

висока плътност (десетки дв./кв.) във влажните зони по Черноморското и Дунавското 

крайбрежие, някои рибарници и други водоеми по долините на реките Марица, Струма, 

Огоста, Тунджа и др. Покрай р. Дунав с непериодични колебания, в зависимост от 

различното ниво на реката. 

Местообитания 

Предимно 5 Блата и 2 Неморски води – 53 Растителност по периферията на 

водоеми, 22 Стоящи пресни води, 23 Стоящи бракични води, както и блатни водоеми в 

пределите на 86 градове, села и индустриални зони. 

Надморска височина 

0–800 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип c = концентрация 

Потенциални въздействия:  

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида 

и не се очаква популацията му да бъдат засегнати 
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8.3.2.63 Обикновена калугерица (Vanellus vanellus) 

Tенденции 

на разпространението: стабилно 

на числеността: стабилна 

Особености на разпространението 

С петнисто и разпръснато разпространение в низинните и равнинни части на 

страната, най-плътно – в Тракийската низина, Софийското поле, поречието на р. 

Тунджа, Бургаската низина, Дунавското крайбрежие и понижения с влажни зони в 

Дунавската равнина, а с по-малко групирани находища – и в някои по-влажни части на 

Лудогорието, Добру- джа, Предбалкана и дори около яз. Батак, където има 

традиционно гнездовище, известно от XIX в. (REISER, 1894). Разпространението се 

мени през годините, поради гнезденето на редица места във временни пролетни 

разливи в нивите. 

Особености на числеността 

Неравномерна, в малко повече от половината обитавани квадрати плътността 

по-ниска от 10 дв./кв., в останалите – с максимум 20–25 дв./кв. Най-висока в районите с 

по-големи и постоянно съществуващи влажни зони (особено оризища, микроязовири, 

рибарници, мочурища на мястото на бивши влажни зони и др.). 

Местообитания 

Гнезди в 37 Тревни  съобщества по  влажни терени, по-рядко – 38 Мезофилни 

тревни съобщества, често в близост до 22 Стоящи пресни води, 23 Стоящи бракични 

води или 24 Течащи води, както и около 5 Блата (53 Растителност по периферията на 

водоеми, 54 Крайречни и приизворни мочурища).  Много често  и  в 8 Селскостопански 

площи и изкуствени ландшафти, предпочита периферии на сезонно заливани терени, 

както и обработваеми площи с редки 82 Посеви и други (едногодишни) тревни култури, 

особено оризища или временно заливани житни ниви. 

Надморска  височина 

0–1110 m н.в. 

Съгласно данните от стандартния формуляр популацията на вида в 

зоната е тип r = размножаваща се  

Потенциални въздействия: 

 Реализирането на проекта не засяга потенциални местообитания на вида

и не се очаква популацията му да бъде засегната 

Таблица 8-3. Дейности и потенциални въздействия върху видове, обект на опазване в 
зоната които се очакват по време на етапите на строителство и експлоатация на ВВЛ  
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Фаза Дейност Тип на въздействието 

С
т

р
о
и

т
е

л
с
т

в
о
 

 Подготовка на строителната
площадка, вкл. премахване на 
дървесната и храстова растителност; 

Унищожаване/увреждане на 

местообитание 

 Подготовка на строителната
площадка, вкл. премахване на 
дървесната и храстова растителност; 

 Кариране и изкопни работи за
фундаментите на новите стълбове; 

 Изпълнение на фундаментите и
заземителите; 

 Транспортиране и сглобяване на
стълбове, монтаж и подготвяне на новите 
стълбове за изправяне; 

 Изправяне на новите стълбове;

 Монтаж на изолаторни вериги;

 Изтегляне и регулиране на
проводниците и м.з. въжета. 

 Различно по
продължителност и 
интензивност безпокойство на 
животински видове, вкл. и 
прогонване от 
местообитанията им, поради 
засилено антропогенно 
натоварване; 

 Подготовка на строителната
площадка, вкл. премахване на 
дървесната и храстова растителност; 

 Кариране и изкопни работи за
фундаментите на новите стълбове 

 Изпълнение на фундаментите и
заземителите; 

 Транспортиране и сглобяване на
стълбове, монтаж и подготвяне на новите 
стълбове за изправяне; 

 Изправяне на новите стълбове;

 Монтаж на изолаторни вериги;

 Изтегляне и регулиране на
проводниците и м.з. въжета. 

 Промени във видовия
състав на съобществата, 
числеността и структурата на 
популациите на видовете, 
предмет на опазване, поради: 

o пряко унищожаване на

екземпляри;

o непряко унищожаване на

екземпляри;

o изменение в

характеристиките на

местообитанията им.

Е
кс

п
л

о
а
та

ц
и
я
 

 Редовно почистване на дървета и
храсти в рамките на сервитута 

 Редовни инспекции

 Различно по
продължителност и 
интензивност безпокойство на 
животински видове, вкл. и 
прогонване от 
местообитанията им, поради 
засилено антропогенно 
натоварване;  

 Редовно почистване на дървета и
храсти в рамките на сервитута 

 Експлоатация на ВВЛ

 Промени във видовия
състав на съобществата, 
числеността и структурата на 
популациите на видовете, 
предмет на опазване, поради: 

o пряко унищожаване на 

екземпляри; 

o непряко унищожаване на



362 

Фаза Дейност Тип на въздействието 

екземпляри. 

8.3.3 Оценка на въздействието върху видовете, обект на опазване в ЗЗ 

BG0002038 Провадийскo-Роякско плато  

8.3.3.1 Въздействия по време на строителството 

Пряко унищожаване и/или увреждане  на местообитание на вид, предмет на опазване 

Предвижда се премахване на дървесната и храстова растителност в рамките 

на сервитута на ВВЛ. В 60 m ивица попадат около 0,05% от храстовите местообитания 

и 0,06% от широколистните гори и в зоната. В действителност реастителността ще се 

премахва от по-малка площ, но в оценката, следвайки принципа на предпазливостта е 

оценена загуба на дървета и храсти в ивица с ширина 60 m.  

В пресичаните от трасето храстови съобщества могат да гнездят следните 

видове птици, обект на опазване в зоната: козодой (Caprimulgus europaeus), 

червеногърба сврачка (Lanius collurio), градинска овесарка (Emberiza hortulana), 

черночела сврачка (Lanius minor), горска чучулига (Lullula arborea), ястребогушо 

коприварче (Sylvia nisoria). Засегнатата площ на храстови местообитания е 

относително малка – 2,1 ha, представляващи 0,05% от храстовите местообитания в 

зоната. Поради много малката засегната площ големината на въздействието е оценена 

като ниска за всички видове, споменати по-горе като гнездящи в храстови 

местообитания. Чувствителността на птиците по отношение на това въздействие е 

висока по време на размножителния период и ниска през останалата част от годината. 

Значимостта на въздействието е оценена като слаба до умерена, в зависимост от 

сезона. Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху птиците, 

обект на опазване в зоната, обитаващи храстовите местообитания в зоната.  

Пресичаните горски местообитания и периферията им са потенциално гнездово 

местообитание на следните видове, обект на опазване в зоната: малък креслив орел 

(Aquila pomarina), обикновен мишелов (Buteo buteo), белоопашат мишелов (Buteo 

rufinus), орел змияр (Circaetus gallicus), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), 

черен кълвач (Dryocopus martius), малък орел (Hieraaetus pennatus), горска чучулига 

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

(Picus canus), малък ястреб (Accipiter nisus), , бухал (Bubo bubo), черен щъркел 

(Ciconia nigra), керкенез (Falco tinnunculus), сокол орко (Falco subbuteo), козодой 

(Caprimulgus europaeus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), градинска овесарка 

(Emberiza hortulana).  

Тези гори предоставят потенциално място за почивка и струпвания на следните видове 

птици по време на миграционните периоди: късопръст ястреб (Accipiter brevipes), 

малък ястреб (Accipiter nisus), царски орел (Aquila heliaca), малък креслив орел (Aquila 

pomarina), голям креслив орел (Aquila clanga), степен  орел (Aquila nipalensis), 

обикновен мишелов (Buteo buteo), белоопашат мишелов (Buteo rufinus) черен щъркел 
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(Ciconia nigra), орел змияр (Circaetus gallicus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), 

полски блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), ливаден блатар 

(Circus pygargus), ловен сокол (Falco cherrug), Falco columbarius, сокол скитник (Falco 

peregrinus), сокол орко (Falco subbuteo), керкенез (Falco tinnunculus), вечерна 

ветрушка (Falco vespertinus), малък орел (Hieraaetus pennatus), черна каня 

(Milvus migrans), червена каня (Milvus milvus), eгипетски лешояд (Neophron 

percnopterus), орел рибар (Pandion haliaetus), осояд (Pernis apivorus), брегова 

лястовица (Riparia riparia).  

Ще бъде засегната относително малка част от гората в защитената зона – 15,1 ha (0,06 

%), от широколистните гори в зоната. Имайки предвид от една страна много малката 

засегната площ, и дълготрайния характер на въздействието от друга, големината е 

оценена като ниска. Чувствителността на птиците по отношение на това въздействие е 

висока по време на размножителния период за гнездящите популации, по време на 

миграция за мигриращите видове, които използват гората за почивка и струпвания  и 

ниска през останалата част от годината. Значимостта на въздействието е оценена като 

умерена. Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху птиците, 

обект на опазване в зоната.  

Трасето на ВВЛ не преминава в близост до стоящи водоеми в зоната. 

Пресича една безименна река в зоната и Провадийска река на границата на зоната. 

Засягат се около 0,007% от вътрешните водни обекти в зоната. Пресичаните 

местообитания са потенциално местообитание на следните видове, обект на опазване 

в зоната: зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), земеродно рибарче (Alcedo atthis), 

турилик (Burhinus oedicnemus), късокрил кюкавец (Аctitis hypoleucos).  Поради много 

малката засегната площ големината на въздействието е оценена като много ниска. 

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

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

въздействието е оценена като слаба до умерена, в зависимост от сезона.  

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие в резултат на 

загуба на крайчечно местообитание върху птиците, обект на опазване в зоната.  

В откритите местообитания не се предвижда премахване на растителността, 

ще има временно увреждане на местообитания в резултат на преминаване на тежка 

техника и загуба на местообитание при изграждане на стълбовете на ВВЛ.  

В 60 m полоса попадат 16,55 ha (0,05%) от обработваемата земя. В рамките 

на тези 60 m действително засегнатата площ ще е пренебрежимо малка (предвижда се 

изграждане на 1 стълб на всеки 300-400 m с площ за фундиране 64 m2).  

Загуба на гнездово и хранително местообитание по време на гнездовия период се 

очаква за градинска овесарка (Emberiza hortulana). Загуба на хранително 

местообитание може да засегне както гнездящите, така и мигриращите птици, които 

използват горските местообитания в зоната за струпване и почивка и се хранят в 

открити местообитания.  



364 

По време на гнездовия сезон загуба на хранително местообитание се очаква за 

следните видове: бял щъркел (Ciconia ciconia), малък ястреб (Accipiter nisus), 

белоопашат мишелов (Buteo rufinus), бухал (Bubo bubo), градинска овесарка (Emberiza 

hortulana), ловен сокол (Falco cherrug), керкенез (Falco tinnunculus), окол орко (Falco 

subbuteo), египетски лешояд (Neophron percnopterus), малък креслив орел (Aquila 

pomarina), обикновен мишелов (Buteo buteo), орел змияр (Circaetus gallicus), малък 

орел (Hieraaetus pennatus), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus). 

По време на миграция загуба на хранително местообитание се очаква за следните 

видове: късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък ястреб (Accipiter nisus), царски 

орел (Aquila heliaca), малък креслив орел (Aquila pomarina), голям креслив орел (Aquila 

clanga), степен орел (Aquila nipalensis), обикновен мишелов (Buteo buteo), белоопашат 

мишелов (Buteo rufinus) черен щъркел (Ciconia nigra), орел змияр (Circaetus gallicus), 

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

блатар (Circus macrourus), ливаден блатар (Circus pygargus), ловен сокол 

(Falco cherrug), Falco columbarius, сокол скитник (Falco peregrinus), сокол орко 

(Falco subbuteo), керкенез (Falco tinnunculus), вечерна ветрушка (Falco vespertinus), 

малък орел (Hieraaetus pennatus), черна каня (Milvus migrans), червена каня 

(Milvus milvus), eгипетски лешояд (Neophron percnopterus), осояд (Pernis apivorus). 

Поради много малката засегната площ големината на въздействието е 

оценена като много ниска. Чувствителността на птиците по отношение на това 

въздействие е висока по време на размножителния период и ниска през останалата 

част от годината. Значимостта на въздействието е оценена като слаба до умерена, в 

зависимост от сезона.   

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие в резултат на 

загуба на открито местообитание върху птиците, обект на опазване в зоната.  

Таблица 8-4. Оценка на въздействието от загуба на местообитания върху видовете 
птици, обект на опазване в ЗЗ Провадийско-Роякско плато по време на строителството 

Въздействие Големина 
Чувствителност 
на рецептора 

Значимост на 
въздействието 

Загуба/увреждане 
на храстови 
местообитания 

По време на 
размножителния 
период и 
миграция 

1- много 
ниска 

D-висока D1 

Извън 
размножителния 
период и 
миграция 

1- много 
ниска 

В-ниска B1 

Загуба/увреждане 
на госки 
местообитания 

По време на 
размножителния 
период и 
миграция 

2-ниска D-висока D2 

Извън 
размножителния 
период  

2-ниска В-ниска B2 
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Въздействие Големина 
Чувствителност 
на рецептора 

Значимост на 
въздействието 

Загуба/увреждане 
на крайречни 
местообитания  

По време на 
размножителния 
период  

1- много 
ниска 

D-висока D1 

Извън 
размножителния 
период и 
миграция 

1- много 
ниска 

В-ниска B1 

Загуба/увреждане 
на открити 
местообитания 
(обработваема 
земя)  

По време на 
размножителния 
период и 
миграция 

1-много 
ниска 

D-висока D1 

Извън 
размножителния 
период и 
миграция 

1-много 
ниска 

В-ниска B1 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху птиците, 

обект на опазване в зоната, в резултат на загуба на местообитание.  

Различно по продължителност и интензивност безпокойство на животински видове, 

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

По време на реализиране на строителни дейности в зоната потенциално 

безпокойството на птици, обект на опазване ще е резултат от присъствие и работата 

на строителното оборудване и хора. Безпокойството е директно въздействие и може да 

доведе до временно преместването на някои индивиди в съседни участъци, където 

няма да бъдат обезпокоявани.  

В откритите местообитания безпокойството може да засегне както потенциално 

гнездящият там вид градинска овесарка (Emberiza hortulana), така и видове, които се 

хранят в тези местообитания. По време на гнездовия сезон безпокойство се очаква за 

следните видове: бял щъркел (Ciconia ciconia), малък ястреб (Accipiter nisus), 

белоопашат мишелов (Buteo rufinus), бухал (Bubo bubo), градинска овесарка (Emberiza 

hortulana), ловен сокол (Falco cherrug), керкенез (Falco tinnunculus), окол орко (Falco 

subbuteo), египетски лешояд (Neophron percnopterus), малък креслив орел (Aquila 

pomarina), обикновен мишелов (Buteo buteo), орел змияр (Circaetus gallicus), малък 

орел (Hieraaetus pennatus), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis apivorus). 

По време на миграция безпокойство се очаква за следните видове: късопръст ястреб 

(Accipiter brevipes), малък ястреб (Accipiter nisus), царски орел (Aquila heliaca), малък 

креслив орел (Aquila pomarina), голям креслив орел (Aquila clanga), степен орел (Aquila 

nipalensis), обикновен мишелов (Buteo buteo), белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 

черен щъркел (Ciconia nigra), орел змияр (Circaetus gallicus), тръстиков блатар 

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

macrourus), ливаден блатар (Circus pygargus), ловен сокол (Falco cherrug), Falco 

columbarius, сокол скитник (Falco peregrinus), сокол орко (Falco subbuteo), керкенез 
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(Falco tinnunculus), вечерна ветрушка (Falco vespertinus), малък орел (Hieraaetus 

pennatus), черна каня (Milvus migrans), червена каня (Milvus milvus), eгипетски лешояд 

(Neophron percnopterus), осояд (Pernis apivorus). 

В горски местообитания безпокойството може да засегне следните видове, 

потенциално гнездящи там:  малък креслив орел (Aquila pomarina), обикновен мишелов 

(Buteo buteo), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), орел змияр (Circaetus gallicus), 

среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), черен кълвач (Dryocopus martius), малък 

орел (Hieraaetus pennatus), горска чучулига (Lullula arborea), черна каня (Milvus 

migrans), осояд (Pernis apivorus), сив кълвач (Picus canus), малък ястреб (Accipiter 

nisus), , бухал (Bubo bubo), черен щъркел (Ciconia nigra), керкенез (Falco tinnunculus), 

сокол орко (Falco subbuteo), козодой (Caprimulgus europaeus), червеногърба сврачка 

(Lanius collurio), градинска овесарка (Emberiza hortulana).  

Безпокойство по време на миграция може да се очаква за следните видове птици по 

време на миграционните периоди: късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък 

ястреб (Accipiter nisus), царски орел (Aquila heliaca), малък креслив орел (Aquila 

pomarina), голям креслив орел (Aquila clanga), степен  орел (Aquila nipalensis), 

обикновен мишелов (Buteo buteo), белоопашат мишелов (Buteo rufinus) черен щъркел 

(Ciconia nigra), орел змияр (Circaetus gallicus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), 

полски блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), ливаден блатар 

(Circus pygargus), ловен сокол (Falco cherrug), Falco columbarius, сокол скитник (Falco 

peregrinus), сокол орко (Falco subbuteo), керкенез (Falco tinnunculus), вечерна 

ветрушка (Falco vespertinus), малък орел (Hieraaetus pennatus), черна каня (Milvus 

migrans), червена каня (Milvus milvus), eгипетски лешояд (Neophron percnopterus), орел 

рибар (Pandion haliaetus), осояд (Pernis apivorus), брегова лястовица (Riparia riparia), 

В крайречни местообитания безпокойството може да засегне следните видове: 

зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), земеродно рибарче (Alcedo atthis), турилик 

(Burhinus oedicnemus), късокрил кюкавец (Аctitis hypoleucos).   

В храстови местообитания безпокойството може да засегне следните видове: 

птици, обект на опазване в зоната: козодой (Caprimulgus europaeus), червеногърба 

сврачка (Lanius collurio), градинска овесарка (Emberiza hortulana), черночела сврачка 

(Lanius minor), горска чучулига (Lullula arborea), ястребогушо коприварче 

(Sylvia nisoria). 

Всички видове птици, обект на опазване в зоната са с висока чувствителност 

по отношение на безпокойството по време на размножителния период. Струпващите се 

за почивка по време на миграция в зоната птици са със средна чувствителност по 

отношение на безпокойството. През останалата част от годинат чувствителността на 

птиците е ниска. В  Таблица 8-1 е даден процентът от всеки тип земно покритие, 

попадащ както в сервитута (където безпокойството ще е най-силно), така  и в 200 m 

коридор около ВВЛ, където безпокойство също би могло да се очаква. Големината на 

безпокойството за видовете птици, предмет на опазване е дадна в Таблица 8-5. Тя е 

оценена на базата на относителната площ на засегнатите местообитания на видовете, 
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и отчитайки факта, че безпокойството е временно, краткотрайно и локално 

въздействие.  

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.  

Таблица 8-5. Оценка на въздействието от безпокойство върху видовете 

птици, обект на опазване в ЗЗ Провадийско-Роякско плато по време на строителството  

Въздействие Големина 
Чувствителност 
на рецептора 

Значимост на 
въздействието  

Безпокойство на 
видове от 
храстови 
местообитания 

По време на 
размножителния 
период  

2- ниска D-висока D2 

Извън 
размножителния 
период  

2- ниска В-ниска B2 

Безпокойство на 
видове от госки 
местообитания 

По време на 
размножителния 
период 

2- ниска D-висока D2 

По време на 
миграция 

2- ниска С-средна С2 

Извън 
размножителния 
период и 
миграция 

2- ниска В-ниска B2 

Безпокойство на 
видове от 
крайречни 
местообитания  

По време на 
размножителния 
период  

1- много 
ниска 

D-висока D1 

Извън 
размножителния 
период  

1- много 
ниска 

В-ниска B1 

Безпокойство на 
видове от 
открити 
местообитания  

По време на 
размножителния 
период  

2- ниска D-висока D2 

По време на 
миграция 

2- ниска С-средна С2 

Извън 
размножителния 
период и 
миграция 

2- ниска В-ниска B2 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете 

птици, предмет на опазване в зоната в резултат на безпокойство.  

Въпреки това, с цел минимизиране на въздействието по време на 

размножителния сезон в Точка 8.6. е предложена смекчаваща мярка.  

Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на 

популациите на видовете, предмет на опазване  
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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 или в резултат от изоставяне на люпила и малки в 

резултат на силно безпокойство. 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 (Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, 

Caprimulgus europaeus, Crex crex, Emberiza hortulana, Melanocorypha calandra, Oenanthe 

pleschanka, Vanellus vanellus) в райони със строителни дейности, където те да бъдат 

наранени/убити.  

Възможно е унищожаване на гнезда с яйца и малки в случай на разчистване 

на растителността (в дървесни и храстови местообитания), както и при придвижване на 

техника. 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.  

В открити местообитания загубата на индивиди може да засегне градинската 

овесарка (Emberiza hortulana).  

В горски местообитания загубата на индивиди може да засегне малък креслив 

орел (Aquila pomarina), обикновен мишелов (Buteo buteo), белоопашат мишелов (Buteo 

rufinus), орел змияр (Circaetus gallicus), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), 

черен кълвач (Dryocopus martius), малък орел (Hieraaetus pennatus), горска чучулига 

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

(Picus canus), малък ястреб (Accipiter nisus), , бухал (Bubo bubo), черен щъркел 

(Ciconia nigra), керкенез (Falco tinnunculus), сокол орко (Falco subbuteo), козодой 

(Caprimulgus europaeus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), градинска овесарка 

(Emberiza hortulana).  

В крайречни местообитания въздействието може да засегне следните видове: 

зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), земеродно рибарче (Alcedo atthis), турилик 

(Burhinus oedicnemus), късокрил кюкавец (Аctitis hypoleucos). 

В храстови местообитания въздействието може да засегне козодой 

(Caprimulgus europaeus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), градинска овесарка 

(Emberiza hortulana), черночела сврачка (Lanius minor), горска чучулига (Lullula 

arborea), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria).  

В сервитута на ВВЛ попадат около 0,05% от земеделските земи в зоната, 

0,06% от горските местообитания (широколистни, смесени и не-горски култивирани с 

дървесна растителност) и 0,007% от крайречните местообитания. Поради много 

малката територия, която ще бъде засегната и малката вероятност от настъпване на 

въздействие, големината на въздействието е оценена като много ниска. По време на 

размножителния период (края на месец март – средата на месец юли) 
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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 

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. Въпреки това, с цел превенция в 

Точка 8.6. е предложена смекчаваща мярка.  

Таблица 8-6. Оценка на въздействието от загуба на индивиди от видовете птици, обект 
на опазване в ЗЗ Провадийско-Роякско плато 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 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете 

птици, обект на опазване в зоната.  

8.3.3.2 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  

По време на експлоатацията на ВВЛ се предвижда периодично почистване на 

дървета и храсти в рамките на сервитута. В резултат от присъствието на хора и 

техника в зоната може да се очаква безпокойство върху видовете, предмет на 

опазване.  

В горски местообитания безпокойството може да засегне следните видове, 

потенциално гнездящи там:  малък креслив орел (Aquila pomarina), обикновен мишелов 

(Buteo buteo), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), орел змияр (Circaetus gallicus), 

среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), черен кълвач (Dryocopus martius), малък 

орел (Hieraaetus pennatus), горска чучулига (Lullula arborea), черна каня (Milvus 

migrans), осояд (Pernis apivorus), сив кълвач (Picus canus), малък ястреб (Accipiter 

nisus), , бухал (Bubo bubo), черен щъркел (Ciconia nigra), керкенез (Falco tinnunculus), 

сокол орко (Falco subbuteo), козодой (Caprimulgus europaeus), червеногърба сврачка 

(Lanius collurio), градинска овесарка (Emberiza hortulana). 
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Безпокойство по време на миграция може да се очаква за следните видове птици по 

време на миграционните периоди: късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък 

ястреб (Accipiter nisus), царски орел (Aquila heliaca), малък креслив орел (Aquila 

pomarina), голям креслив орел (Aquila clanga), степен  орел (Aquila nipalensis), 

обикновен мишелов (Buteo buteo), белоопашат мишелов (Buteo rufinus) черен щъркел 

(Ciconia nigra), орел змияр (Circaetus gallicus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), 

полски блатар (Circus cyaneus), степен блатар (Circus macrourus), ливаден блатар 

(Circus pygargus), ловен сокол (Falco cherrug), Falco columbarius, сокол скитник (Falco 

peregrinus), сокол орко (Falco subbuteo), керкенез (Falco tinnunculus), вечерна 

ветрушка (Falco vespertinus), малък орел (Hieraaetus pennatus), черна каня (Milvus 

migrans), червена каня (Milvus milvus), eгипетски лешояд (Neophron percnopterus), орел 

рибар (Pandion haliaetus), осояд (Pernis apivorus), брегова лястовица (Riparia riparia). 

В крайречни местообитания могат да бъдат засегнати зеленоглава патица 

(Anas platyrhynchos), земеродно рибарче (Alcedo atthis), турилик (Burhinus oedicnemus), 

късокрил кюкавец (Аctitis hypoleucos). 

В храстови местообитания безпокойството ще засегне козодой (Caprimulgus 

europaeus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), градинска овесарка (Emberiza 

hortulana), черночела сврачка (Lanius minor), горска чучулига (Lullula arborea), 

ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria). 

Големината на това въздействие е оценена като ниска поради локалния си, 

краткотраен характер. Чувствителността на птиците е високата по време на 

размножителния период, средна по време на миграция 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.  

Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на 

популациите на видовете, предмет на опазване, резултат на дейности по разчистване 

на сервитута от дървета и храсти: 

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 или в резултат от изоставяне на люпила и малки в 

резултат на силно безпокойство. 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 (Anthus campestris, Burhinus oedicnemus, Calandrella brachydactyla, 

Caprimulgus europaeus, Crex crex, Emberiza hortulana, Melanocorypha calandra, Oenanthe 

pleschanka, Vanellus vanellus) в райони със строителни дейности, където те да бъдат 

наранени/убити.  
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Възможно е унищожаване на гнезда с яйца и малки в случай на разчистване 

на растителността в дървесни и храстови местообитания, както и при придвижване на 

техника. 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.  

В горски местообитания загубата на индивиди може да засегне гнездящите 

там видове малък креслив орел (Aquila pomarina), обикновен мишелов (Buteo buteo), 

белоопашат мишелов (Buteo rufinus), орел змияр (Circaetus gallicus), среден пъстър 

кълвач (Dendrocopos medius), черен кълвач (Dryocopus martius), малък орел (Hieraaetus 

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

apivorus), сив кълвач (Picus canus), малък ястреб (Accipiter nisus), , бухал (Bubo bubo), 

черен щъркел (Ciconia nigra), керкенез (Falco tinnunculus), сокол орко (Falco subbuteo), 

козодой (Caprimulgus europaeus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), градинска 

овесарка (Emberiza hortulana).  

В крайречни местообитания могат да бъдат засегнати зеленоглава патица 

(Anas platyrhynchos), земеродно рибарче (Alcedo atthis), турилик (Burhinus oedicnemus), 

късокрил кюкавец (Аctitis hypoleucos).  

В храстови местообитания е възможно да бъдат засегнати козодой 

(Caprimulgus europaeus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), градинска овесарка 

(Emberiza hortulana), черночела сврачка (Lanius minor), горска чучулига (Lullula 

arborea), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria). 

Големината на това въздействие е оценена като ниска поради локалния си, 

краткотраен 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.  

В сервитута на ВВЛ попадат около 0,05% от храстовите местообитания в 

зоната, 0,06% от широколистните горски местообитания и 0,007% от крайречните 

местообитания. Поради много малката територия, която ще бъде засегната и малката 

вероятност от настъпване на въздействие, 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. 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 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 
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популациите на видовете, предмет на опазване. Въпреки това, с цел превенция в 

Точка 8.6. е предложена смекчаваща мярка.  

Таблица 8-7. Оценка на въздействието от загуба на индивиди от видовете птици, обект 
на опазване в зоната по време на експлоатация  

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 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете 

птици, обект на опазване в зоната.  

Промени във видовия състав на съобществата, числеността и структурата на 

популациите на видовете, предмет на опазване, резултат на функциониране на 

съоръжението  

По време на експлоатацията на ИП може да се очаква загуба на индивиди в 

резултат от сблъсък с електропровода.  

Най-често птиците се сблъскват с т. н. мълниезащитно въже – ненапрегната 

жица, минаваща над напрегнатите, предпазваща електропровода от мълнии. Тъй като 

те са по- тънки, с диаметър 0,9 – 1,3 cm, често при лоши метеорологични условия 

птиците не ги забелязват. Сблъсък с жиците на електропровода се наблюдава на 

места, където трасето на електропровода пресича траекторията на полета на птиците. 

Най-често сблъсъци се получават при пресичане на линейни обекти на ландшафта 

като речни долини, дерета, ивици от горски насаждения или просеки в тях, водни 

басейни или други места с висока концентрация на птици (Hunting 2002, URS 

Corporation 2005).  

Рискът от сблъсък съществува през цялата година, но е най-голям по време 

на миграция. При изследването нивото на риска от сблъсък на птици с високоволтната 

линия съществуват няколко фактора:  

1) Видов състав и интензивност на  прелет - смъртността от сблъсък оказва

по - голямо въздействие върху следните таксони: Pelicanidae, Ciconidae, Galliformes, 

Rallidae, Gruidae, Otidae, Charadriidae, Scolopacidae, Strigiformes (Haas et al. 2003). 

2) Височина на полета: Рискът от сблъсък е най-голям при излитане на

мигриращите птици от земята, където са нощували или кацнали за почивка или при 

кацане; местата за почивка по време на миграция могат да привлекат повече птици, 

когато птиците набират височина или достигат сушата, след като се летели над воден 

басейн.  

3) Наличие на хранителна база в района на ВЛ
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4) Метеорологични условия: Рискът от сблъсък  е най-голям при лоши

условия за летене, като например силни ветрове, които не позволяват на птиците да 

маневрират, или при дъжд или мъгла, както и в тъмни нощи, когато видимостта е 

ограничена. В такива условия птиците летят на значително по-малка височина от 

обикновено. Все пак при реещи се птици е установено, че при тихо време, 

вероятността от сблъсък не намалява.  

5) Топография: Релефът и топографията на района имат важна роля при

определяне на риска от сблъсък на птици. Рискът е най-голям по ръбовете на плата и в 

близост до влажни зони (Хоткер и колектив, 2006), вкл. морските крайбрежия; 

планинските проходи и билните части на хълмовете, които са предпочитано място за 

преминаване на реещите се птици (Howell & DiDonatoр,1991). 

Избраното трасе не засяга места с висок риск от сблъсък в зоната. То остава 

встрани от интензивни пътища на миграциите на хищните птици, в близост до трасето 

няма водни басейни . Поради това не се очаква значително отрицателно въздействие 

върху птиците, в резултат от сблъсък с електропровода. Въпреки това, с цел 

превенция и минимизиране на потенциалните въздействия са предложени смекчаващи 

мерки, включващи поставяне на дивертори през 10 m по дължината на едното 

мълниезащитно въже. Тези пластини ще направят ВЛ добре забележима за птиците и 

те ще я заобикалят, избягвайки сблъсък с нея.Загуба на индивиди вследствие на токов 

удар  не се очаква. Токов удар се получава при едновременен контакт на птицата с две 

фази или с фаза и нула. По този начин риска от токов удар зависи от разстоянието 

между напрегнатите части – наблюдава се при хоризонтално разстояние по-малко от 

размаха на крилете на птицата, и вертикално разстояние по-малко от дължината на 

тялото ѝ. (Dorin et al. 2005, Haas et al. 2006, Lehman et al. 2007, Van Rooyen & Smallie 

2006). При ВЛ 400 kV тези отстояния са твърде големи, за да има възможност и за най-

едрите птици, срещащи се в България, да направят контакт и да загинат от токов удар. 

Следвайки принципа на предпазливостта над всички носителни стълбове ще бъдат 

поставени щъркобрани, които ще ограничат кацането на птици над изолаторните 

вериги.  

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. Въпреки това, с цел превенция в 

Точка 8.6. е предложена смекчаваща мярка.  

Таблица 8-8. Оценка на въздействието от загуба на индивиди от видовете 

птици, обект на опазване в зоната по време на експлоатация  

Въздействие Големина 
Чувствителност 

на рецептора  

Значимост на 

въздействието 

Загуба на индивиди в резултат 

от сблъсък по време на 

миграция 

2- ниска D-висока D2 
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Въздействие Големина 
Чувствителност 

на рецептора  

Значимост на 

въздействието 

Загуба на индивиди в резултат 

от сблъсък през останалата 

част от годината 

2- ниска С-средна С2 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху видовете 

птици, обект на опазване в зоната.  

8.4 Кумулативно въздействие 

Проектите, планирани за изграждане на територията на ЗЗ Провадийско - 

Роякско плато са дадени в Точка 8.1. За повечето проекти компетентният орган (МОСВ, 

РИОСВ) е заключил че нямат потенциал да окажат значително отрицателно 

въздействие върху предмета и целите на зоната, поради което не е изискана 

процедура по ОВОС/ОСВ. Тъй като тези проекти няма да окажат въздействие върху 

зоната, те не са разглеждани по-нататък при оценката на кумулативното въздействие.  

Потенциал да окаже въздействие проекти - Изграждане на газопровод “Южен 

поток", както и предвидените за изграждане или разширяване ветроенергийни паркове.  

Според информацията, дадена в решението по ОВОС на проект Изграждане 

на газопровод “Южен поток" (Nо 7-5/2013, МОСВ), при реализирането му се засяга 

много малка част от потенциалните местообитания на видове птици, предмет на 

опазване  - под 0,04% от местообитанията на горски птици и под 0,5% от открити 

местообитания на птици, предмет на опазване.   

Имайки предвид малката засегната площ от местообитанията на видовете, 

предмет на опазване както от ВВЛ, така и от Газопровод Южен Поток, не се очаква 

значителна степен на кумулативно въздействие в зоната.  

Ветроенергийните паркове ще заемат площ от 7,2 ha, в обработваема земя 

(0.02% от площта им в зоната). Предвид малката засегната площ, както от ВВК, така и 

от тези проекти не се очаква значителна кумулативна загуба на местообитание. 

Поради голямото разстояние между местата за реализиране на проектите не се очаква 

кумулативно безпокойство.  

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

кумулативно въздействие върху предмета и целите на опазване в зоната, в резултат на 

изграждането на ВВЛ и реализирането на проектите, описани в Точка 8.1.  
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8.5 Въздействие върху целостта на зоната 

Оценката на потенциалните въздействия върху видовете, обект на опазване в 

ЗЗ BG0002038 Провадийскo-Роякско плато 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 ВВЛ. Очакват се въздействия 

със слаба и умерена значимост. Целостта на зоната по време на реализиране на 

преоекта 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 

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 зоната 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. Общи мерки

1.1. 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).  

2. Мерки по време на строителството

2.1. Дейностите по разчистване на сервитута в горски и храстови 

местообитания и изграждането на ВВЛ в участъците на пресичане на зоната да се 
извършват в периода август - януари.  

Очакван ефект: 





Избягване на безпокойство на видове, обект на опазване и изоставяне на

гнезда с яйца/малки по време на строителните дейности.

Избягване директна и индиректна загуба на индивиди.
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В зависимост от местообитанието, ще бъдат смекчени изброените 

въздействия за:  

 В открити местообитания: потенциално гнездящият там вид градинска

овесарка (Emberiza hortulana) (всички изброени въздействия),  видове, които се 

хранят в тези местообитания (смекчава се безпокойството): бял щъркел 

(Ciconia ciconia), малък ястреб (Accipiter nisus), белоопашат мишелов (Buteo 

rufinus), бухал (Bubo bubo), градинска овесарка (Emberiza hortulana), ловен 

сокол (Falco cherrug), керкенез (Falco tinnunculus), окол орко (Falco subbuteo), 

египетски лешояд (Neophron percnopterus), малък креслив орел (Aquila 

pomarina), обикновен мишелов (Buteo buteo), орел змияр (Circaetus gallicus), 

малък орел (Hieraaetus pennatus), черна каня (Milvus migrans), осояд (Pernis 

apivorus). 

 В горски местообитания: малък креслив орел (Aquila pomarina), обикновен

мишелов (Buteo buteo), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), орел змияр 

(Circaetus gallicus), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), черен кълвач 

(Dryocopus martius), малък орел (Hieraaetus pennatus), горска чучулига (Lullula 

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

canus), малък ястреб (Accipiter nisus), , бухал (Bubo bubo), черен щъркел 

(Ciconia nigra), керкенез (Falco tinnunculus), сокол орко (Falco subbuteo), козодой 

(Caprimulgus europaeus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), градинска 

овесарка (Emberiza hortulana).   

 В крайречни местообитания: зеленоглава патица (Anas platyrhynchos),

земеродно рибарче (Alcedo atthis), турилик (Burhinus oedicnemus), късокрил 

кюкавец (Аctitis hypoleucos). 

 В храстови местообитания: козодой (Caprimulgus europaeus), червеногърба

сврачка (Lanius collurio), градинска овесарка (Emberiza hortulana), черночела 

сврачка (Lanius minor), горска чучулига (Lullula arborea), ястребогушо 

коприварче (Sylvia nisoria) 

3. Мерки по време на експлоатацията

3.1. Да не се извършва разчистване на дървесна и храстова растителност в 

сервитутната зона в зоната по време на размножителния период на птиците – между 

март и  юли. Мярката ще редуцира въздействието върху следните видове: 

 В горски местообитания: малък креслив орел (Aquila pomarina), обикновен

мишелов (Buteo buteo), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), орел змияр 

(Circaetus gallicus), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), черен кълвач 

(Dryocopus martius), малък орел (Hieraaetus pennatus), горска чучулига (Lullula 

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

canus), малък ястреб (Accipiter nisus), бухал (Bubo bubo), черен щъркел (Ciconia 

nigra), керкенез (Falco tinnunculus), сокол орко (Falco subbuteo), козодой 
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(Caprimulgus europaeus), червеногърба сврачка (Lanius collurio), градинска 

овесарка (Emberiza hortulana).   

 В крайречни местообитания: зеленоглава патица (Anas platyrhynchos),

земеродно рибарче (Alcedo atthis), турилик (Burhinus oedicnemus), късокрил 

кюкавец (Аctitis hypoleucos). 

 В храстови местообитания: козодой (Caprimulgus europaeus), червеногърба

сврачка (Lanius collurio), градинска овесарка (Emberiza hortulana), черночела 

сврачка (Lanius minor), горска чучулига (Lullula arborea), ястребогушо 

коприварче (Sylvia nisoria) 

3.2. Инсталиране през 10 m по дължината на едното мълниезащитно въже на 

т.н. отклоняващи (контактни) пластини (или дивертори), въртящи се сфери или 

спирали, изработени от фосфоресциращ материал; поставяне на птицебрани на всички 

стълбове. 

Очакван ефект:  Намаляване риска от сблъсък на индивиди с м.з. въжета и 

намаляване загубата на индивиди. 

8.7 Остатъчен ефект 

В Таблица 8-9 е представена значимостта на всички потенциални 

въздействия преди и след прилагане на смекчаващите мерки.  

Таблица 8-9 Остатъчно въздействие. 

Въздействие Значимост на 
въздействието 
без прилагане 
на смекчаващи 
мерки  

Смекчаващи 
мерки 

Значимост на 
въздействиет
о след 
прилагане на 
смекчаващи 
мерки  

Строителство 

Загуба/увреждане на 
храстови 
местообитания 

По време на 
размножителния 
период  

D1 - D1 

Загуба/увреждане на 
госки местообитания 

По време на 
размножителния 
период  

D2 
- D2 

Загуба/увреждане на 
крайречни 
местообитания  

По време на 
размножителния 
период  

D1 
- D1 

Загуба/увреждане на 
открити 
местообитания 
(обработваема земя) 

По време на 
размножителния 
период  

D1 - D1 

Безпокойство По време на D1-D2 2.1 - 
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Въздействие Значимост на 
въздействието 
без прилагане 
на смекчаващи 
мерки  

Смекчаващи 
мерки 

Значимост на 
въздействиет
о след 
прилагане на 
смекчаващи 
мерки  

размножителния 
период 

По време на миграция C2 - C2 

Загуба на индивиди 
По време на 
размножителния 
период  

D1 2.1 - 

Експлоатация 

Безпокойство 
По време на 
размножителния 
период  

D1 3.1 - 

Загуба на индивиди, 
резултат от 
поддръжката на 
сервитута 

По време на 
размножителния 
период  

D1 3.1 - 

Загуба на индивиди, резултат от сблъсък с 
ВВЛ 

C2/D2 3.2 -- 

8.8 Компенсаторни мерки 

Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху птиците, 

обект на опазване в ЗЗ BG0002038 Провадийскo-Роякско плато и техните 

местообитания. Поради това не е необходимо прилагане на компенсаторни мерки.  

8.9 Алтернативи 

Не се очаква значително неблагоприятно въздействие върху целостта на 33 

Провадийско-Роякско плато в резултат на реализирането на проекта. Не са 

предложени алтернативни варианти на трасе за участъка на ВВЛ, преминаващ през 

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 видовете, обект на опазване в 

ЗЗ BG0002038 Провадийскo-Роякско плато 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 ВВЛ. 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.  
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След направената оценка на въздействията, може да бъде заключено, че 

строителството и експлоатацията на ВВЛ няма да:  

 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху

местообитания и популации на видовете - предмет на опазване на

защитената зона;

 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху

природозащитните цели и целостта на защитената зона;
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9. СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ 

9.1 ЗЗ BG0000151 Айтоска планина  

Таблица 1 Специфични мерки – 33 BG0000151 Айтоска планина 

Мярка Етап от проекта Очакван ефект 

Да не се използват чужди, 

нехарактерни за района, 

рудерални/синантропни и 

инвазивни растителни видове 

при извършване на 

рекултивация в сервитута в 

зоната (от репер В34+150 m на 

юг до репер В34+1,3 km  на 

север и от репер В33+900 m на 

север до репер В29). 

Рекултивация Да се редуцира вероятността за 

разпространението на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни 

растителни видове в защитената 

зона и трансформацията на 

природни местообитания.  

При определяне на местата за 

поставяне на стълбовете в 

открити местообитания преди 

началото на изкопните 

дейности да се направи оглед 

за дупки на бозайници, 

предмет на опазване (от 

зоолог). В случай на наличието 

на дупки на лалугер  и 

добруджански хомяк, изкопни 

дейности да не се извършват 

от ноември до юли (период на 

зимуване – ноември-април, 

размножаване – април – юли) 

по време на зимуването и 

размножителния сезон. В 

случай на установяване на 

дупки на пъстър пор изкопни 

дейности да не се извършват в 

Строителство Да се редуцира вероятността за 

загуба / нараняване на индивиди.  
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Мярка Етап от проекта Очакван ефект 

периода април – юли. 

2.3. ЗЗ BG0000133 Камчийска и Еменска планина  

Таблица 2 Специфични мерки – 33 BG0000133 Камчийска и Еменска планина 

Мярка Етап от проекта Очакван ефект 

Да не се използват чужди, 

нехарактерни за района, 

рудерални/ синантропни и 

инвазивни растителни видове 

при извършване на 

рекултивация в сервитута в 

зоната (от репер В22 до репер 

В11+1,5 km  на юг) 

Рекултивация Да се редуцира вероятността за 

разпространението на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни 

растителни видове в защитената 

зона и трансформацията на 

природни местообитания. 

При определяне на местата за 

поставяне на стълбовете в 

открити местообитания преди 

началото на изкопните 

дейности в участъците от 

репер В 19 до В19+150 m на 

юг; от репер В 19 до В19+250 m 

на север; от репер В 19+900m 

до В19+1200 m на север; от 

репер В 17 до В17+800 m на юг 

да се направи оглед за дупки 

на бозайници, предмет на 

опазване. В случай на 

наличието на такива, изкопни 

дейности да не се извършват 

по време на зимуването и 

размножителния сезон 

(ноември-юли). 

Строителство Да се редуцира вероятността за 

загуба / нараняване на индивиди. 

Дейностите по разчистване на 

сервитута в горски и храстови 

местообитания и изграждането 

Строителство 
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Мярка Етап от проекта Очакван ефект 

на ВВЛ в участъците на 

пресичане на зоната да се 
извършват в периода август - 

януари.  

 

Чрез прилагането на мярката ще се 

избегне безпокойство на видове, 

обект на опазване по време на 

строителните дейности.  

Мярката ще редуцира въздействието 

върху бозайниците, предмет на 

опазване.  

По време на експлоатацията на 

ВВЛ разчистване на сервитута 

(от репер В22 до репер В11+1,5 

km на юг) да се извършва 

извън периода на активно 

размножаване на бозайниците 

в зоната (април-юни).  

Експлоатация Да се избегне безпокойство по време 

на размножителния период на 

бозайниците, предмет на опазване в 

зоната.  

9.2 ЗЗ BG0000141 Река Камчия 

Таблица 3 Специфични мерки – 33 Река Камчия 

Мярка Етап от проекта Очакван ефект 

При пресичане на реката да се 

премахне възможният минимум 

крайречна растителност. 

Растителността да не се 

премахва и поддържа до 

нивото на земята, а да се 

остави до допустимия 

безопасен максимум височина.  

Строителство и 

експлоатация 

Прилагането на мярката ще 

редуцира загубата на местообитание 

за видрата, обикновената блатна 

костенурка, земноводните и рибите, 

предмет на опазване в зоната, както 

и безпокойството за всички видове, 

предмет на опазване. 
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9.3 ЗЗ BG0000104 Провадийско - Роякско плато 

Таблица 4 Специфични мерки – 33 BG0000104 Провадийско - Роякско плато 

Мярка Етап от проекта Очакван ефект 

Да не се използват чужди, 

нехарактерни за района, 

рудерални/ синантропни и 

инвазивни растителни видове 

при извършване на 

рекултивация в сервитута в 

зоната (от репер В6+350 m  на 

юг до репер В6+5,2 km на юг) 

Рекултивация Да се редуцира вероятността за 

разпространението на чужди, 

рудерални/синантропни и инвазивни 

растителни видове в защитената 

зона и трансформацията на 

природни местообитания. 

При определяне на местата за 

поставяне на стълбовете в 

открити местообитания преди 

началото на изкопните 

дейности в участъците от 

репер В6+350 m  на юг до 

репер В6+5,2 km на юг  да се 

направи оглед за дупки на 

бозайници, предмет на 

опазване. В случай на 

наличието на такива, изкопни 

дейности да не се извършват 

по време на зимуването и 

размножителния сезон 

(ноември-юли). 

Строителство Да се редуцира вероятността за 

загуба / нараняване на индивиди. 

9.4 ЗЗ BG0002044 Камчийска планина 

1. Общи мерки

1.1. 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).  

Специфичните мерки са дадени в Таблица 5. 
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Таблица 5 Специфични мерки – 33 BG0002044 Камчийска планина 

Мярка Етап от проекта Очакван ефект 

Дейностите по разчистване на 

сервитута в горски и храстови 

местообитания и изграждането 

на ВВЛ  в участъците на 

пресичане на зоната (между 

репер В22 и репер В11) да се 
извършват в периода август - 
януари.  

Строителството 
 Избягване на безпокойство на

видове, обект на опазване и 

изоставяне на гнезда с яйца/малки 

по време на строителните дейности.  

 Избягване директна и индиректна

загуба на индивиди. 

Да не се извършва 

разчистване на дървесна и 

храстова растителност в 

сервитутната зона в зоната 

(между репер В22 и репер В11) 

по време на размножителния 

период на птиците – между 

март и  юли. 

Експлоатацията  Избягване на безпокойство на

видове, обект на опазване и 

изоставяне на гнезда с яйца/малки.  

 Избягване директна и индиректна

загуба на индивиди. 

Инсталиране през 10 м по 

дължината на едното 

мълниезащитно въже на т.н. 

отклоняващи (контактни) 

пластини (или дивертори), 

въртящи се сфери или 

спирали, изработени от 

фосфоресциращ материал  и 

птицебрани (между репер В22 

и репер В11).  

Експлоатацията Намаляване риска от сблъсък на 

индивиди с м.з. въжета и 

намаляване загубата на индивиди. 
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9.5 ЗЗ BG0002038 Провадийскo-Роякско плато 

1. Общи мерки

1.1. 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).  

Специфичните мерки са дадени в Таблица 6. . 

Таблица 6 Специфични мерки – 33 BG0002038 Провадийскo-Роякско плато 

Мярка Етап от проекта Очакван ефект 

Дейностите по разчистване на 

сервитута в горски и храстови 

местообитания и 

изграждането на ВВЛ в 

участъците на пресичане на 

зоната (между репер В10+1 

km на север и репер В9+2 km 

на север) да се извършват в 
периода август - януари.   

Строителството 



Избягване на безпокойство на

видове, обект на опазване и 
изоставяне на гнезда с яйца/малки 
по време на строителните дейности.  

Избягване директна и индиректна

загуба на индивиди. 

Да не се извършва 

разчистване на дървесна и 

храстова растителност в 

сервитутната зона в зоната 

(между репер В10+1 km на 

север и репер В9+2 km на 

север) по време на 

размножителния период на 

птиците – между март и  юли. 

Експлоатацията  Избягване на безпокойство на

видове, обект на опазване и 

изоставяне на гнезда с яйца/малки.  

 Избягване директна и индиректна

загуба на индивиди. 

Инсталиране през 10 м по 

дължината на едното мз въже 

на т.н. отклоняващи 

(контактни) пластини 

Експлоатацията Намаляване риска от сблъсък на 

индивиди с м.з. въжета и 

намаляване загубата на индивиди. 
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Мярка Етап от проекта Очакван ефект 

(дивертори), въртящи се 

сфери или спирали, 

изработени от фосфо-

ресциращ материал и 

птицебрани (между репер 

В10+1 km на север и репер 

В9+2 km на север). 
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10. AЛТЕРНАТИВИ

В първоначално изработената записка за избор на трасе са предложени четири 

варианта. След провеждане на технически съвет от страна на Възложителя „ЕСО“ 

ЕАД, за най-целесъобразни са избрани два от тези варианти - Вариант 2, като водещ 

вариант (предпочетено трасе) и Вариант 1.1 (Графично Приложение 8).  

Като предпочетено трасе е избран Вариант 2 на базата на критериите, дадени в 

Таблица 10-1. 

Таблица 10-1 Обобщени данни за избор на трасе 

Вариант 

Цена за 

СМР и 

Сервитут, 

лв 

Пресичани 

землища, 

бр. 

Коеф. 

на 

терена  

К1 

Коеф. 

на кл. 

р-н, К2 

Геоложка 

препоръка 

Препоръка 

защитени 

територии  

и Натура 2000 

1.1 119 483 

000 

26 1.208 1.459 По-неблагоприятен По-неблагоприятен 

2 113 765 

000 

25 1.235 1.447 Благоприятен Допустим 

Като алтернативен вариант с оглед най-вече на финансовите параметри за 

изграждане и експлоатация е избран Вариант 1.1. Тези 2 основни варианта са обект на 

обсъждане в тази глава.  

Детайлно описание на предпочетено трасе Вариант 2 е дадено в Глава 1 от 

ДОСВ.  

10.1 ПОДВАРИАНТ 1.1. ( ЗЕЛЕН ЦВЯТ, Графично приложение 8 ) 

Описание на трасето 

От п/ст „Варна” до репер № G10≡В10 трасето по този подвариант съвпада с 

основното трасе по втори вариант (Вариант 2), последващо описано в детайли. 

От ОРУ 400 kV на п/ст “Варна” трасето се насочва в посока юг-югоизток успоредно 

на разстояние 70 m от съществуващата ВЛ 400 kV “Черно море”, от западната й 

страна. След около 1.8 km трасето прави две последователни чупки при репери №№ 

G3≡В3 и G4≡В4, пресича снопа от двете съществуващи ВЛ 400 kV “Черно море” и ВЛ 

220 kV “Камчия” и продължава в същата посока до репер № G5≡В5, разположен на 

около 850 m източно от с. Неофит Рилски, където променя посоката си в юг-югозапад.  

Следвайки тази посока трасето пресича Автомагистрала “Хемус” на разстояние 

около 200 m западно от пътния възел между магистралата и стария път І-4 София-

Варна и след около 1.5 km достига до репер № G6≡В6, разположен на около 2.5 km 

северозападно от гр. Девня. От тук трасето се насочва отново в посока юг-югоизток, 

минава на около 1.2 km западно от гр. Девня, пресича шосето Манастир-Девня и 

съществуващата ВЛ 110 kV “Добрина”, и между селата Манастир и Падина достига до 

репер № G7≡В7, където променя посоката си в почти южна. 
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След като пресече шосето Падина-Житница и съществуващата ВЛ 110 kV 

“Сигнал” – отклонение за п/ст “Разсолодобив”, източно на с. Житница при репер № 

G8≡В8 трасето чупи в югозападна посока, като се насочва успоредно на 

съществуващата ВЛ 110 kV „Сигнал”, на разстояние 70 m. Следват пресичания на 

шосето Житница-Царевци, ж.п. линията Провадия-Синдел, трасето на газопровод 

„Южен поток”, река Провадийска и път ІІІ-904 (Бозвелийско-Бързица).  

При репер № G9≡В9 трасето прави лека коригираща чупка по екологични 

съображения и с почти същото югозападно направление достига поречието на река 

Камчия, където при репер № G10≡В10 променя посоката си в югозападна. 

От тук трасето по вариант 1.1 се отделя от втори основен вариант (репер № В10  

репер № G10) и вече в югозападна посока се насочва към сближаване със 

съществуващата ВЛ 110 kV „Сигнал”. Строга успоредност с последната не е 

постижима, предвид наличните в близост ВЛ 20 kV, дигите на реките Камчия и Луда 

Камчия, пресичане на ВЛ 110 kV „Комунари”. Тези обстоятелства налагат и няколко 

последователни чупки на къси разстояния (репери №№ от G11до G15).  

От репер № G15 трасето на новата ВЛ 400 kV се насочва успоредно на ВЛ 110 kV 

„Комунари”, като следва последната първо от западната й страна, а след репери №№ 

G21 и G22 – от източната й страна, чак до репер № G23. За този дълъг участък на 

успоредност на двете трасета (около 19,7 km), характерно преминаване се очертава да 

бъде това през язовир „Цонево”. 

От репер № G23 до репер № G27 новото трасе вече е успоредно на снопа от две 

съществуващи линии – ВЛ 110 kV „Комунари” и ВЛ 400 kV „Черно море”, като отстои на 

70 m източно от последната. Репери № G24 до G26 включително са предвидени с цел 

да се заобиколи съществуваща постройка и отново да се насочи успоредно на 

съществуващия сноп от ВЛ. 

От репер № G27 до репер № G30 трасето прави две чупки, с цел преминаване 

през по-малко горски площи (и по теренни съображения).  

Репери №№ G31, G32 и G33 са избрани с оглед избягване на трайни насаждения, 

язовира, ситуиран между с. Ябълчево и с. Руен, същите две населени места, и 

намиране на сравнително удобно място за пресичането на три броя съществуващи ВЛ 

20 kV. 

Местата на репери №№ G34, G35 и G36 са определени при съблюдаване 

пресичане на възможно най-малко горски масиви, при запазване на югоизточното 

направление на трасето. 

Репери №№ G37 и G38 са избрани с оглед теренните условия в този район, като 

трасето се насочва на юг; пресичат се редица междуселски пътища; горски масиви 

практически не се засягат. 

Стремежът към групиране на новото трасе с това на ВЛ 400 kV „Черно море” и в 

тази част е невъзможно, поради многобройни ограничителни до забранителни условия. 

Преминаването на трасето през терени на „Натура 2000” е предпочетено пред 

трудното технически и крайно неизгодно икономически заобикаляне на гр. Айтос, 

далече на запад от града. 

Преди репер № G39 трасето отново ще пресече съществуващата ВЛ 400 kV 

„Черно море”. 
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На репер № G40 трасето се доближава до първокласен път I-6 София – Бургас (Е-

773); след лява чупка трасето (с няколко коригиращи чупки) следва този път до п/ст 

“Бургас”, като го пресича между репери №№ G42 и G43. 

За присъединяването на новата ВЛ към ОРУ 400 kV на п/ст „Бургас”, без да се 

налага пресичането й със съществуващата ВЛ 400 kV „Черно море” пред подстанцията 

(което би наложило изключително трудно техническо решение), е предвидено да се 

премести извод 400 kV „Черно море” на новото (резервно) поле, северно от това на 

съществуващият извод „Черно море”, а освободеното от същият извод поле да бъде 

заето от новата ВЛ (от п/ст „Варна”). 

За да бъде освободено достатъчно място за новият краен стълб (на който по този 

вариант се предлага да бъде преместен извод „Черно море”) пред резервното поле, ще 

се наложи съществуващият краен стълб на ВЛ 400 kV „Черно море” (съставен от три 

единични ъглови стълба и един помощен стълб за напрежение 20 kV) да бъде 

демонтиран и подменен с единичен краен стълб. При изместването на 

съществуващият извод „Черно море” ще се наложи демонтаж и подмяна, и на 

последният носителен (портален) стълб (№ 266), както и разрегулиране и повторно 

регулиране на проводниците и м.з. въжета в участъка на ВЛ от стълб 265 до портала 

на п/ст „Бургас”. 

По същество трасето по вариант 1.1 представлява връзка между началото на 

трасето по втори вариант и края на трасето по първи вариант. При този подвариант 

около 22 km от участъка между двата основни варианта (от общо 33.6 km), ще премине 

през зоните по „Натура 2000” – хабитати и птици, които в тази част на страната се 

припокриват една с друга.  

Така описаното трасе за изграждане на новата ВЛ 400 kV по вариант 1.1 е с обща 

дължина 93.506 km и е разположено на териториите на области Варна и Бургас.  

По дължината на трасето за изграждане на новата ВЛ 400 kV по вариант 1.1 ще 

се изправят общо около 384 стълба, точните места на които ще се определят след 

изготвянето на техническият проект за ВЛ. За “стъпките” на новите стълбове е 

необходимо да се закупи (отчужди) площ около 28 500 m2. 

Характерът на терена по дължината на трасето е даден в следващата Таблица 

10-2: 

Таблица 10-2 Характер на терена по дължина на трасето по подвариант 1.1 

№ Характер на терена коеф. К1 Трасе вариант 1.1 

1 Равнинен и слабо пресечен 1.10 37 246 m 39.83 % 

2 Преминавания 1.20 11 520 m 12.32 % 

3 Планински 1.30 44 740 m 47.85 % 

Общо: - 93 506 m 100.00 % 

КОЕФИЦИЕНТ НА ТЕРЕННИТЕ УСЛОВИЯ, К1: - 1.208 - 

 

Пресичани съоръжения 

Пресичаните съоръжения от предложеното трасе за новата ВЛ 400 kV по 

подвариант 1.1, са дадени в следващата  

Таблица 10-3: 

 



    
 

 390 

Таблица 10-3 Пресичани от предложеното трасе по подвариант 1.1 

съоръжения 

УЧАСТЪК НА ТРАСЕТО ПРЕСИЧАНО СЪОРЪЖЕНИЕ 

Репер G10В4 – Репер G5В5  
1. ВЛ 220 kV “Камчия” 

2. ВЛ 400 kV “Черно море” 

Репер G5В5 – Репер G6В6  

1. ВЛ 20 kV 

2. ВЛ 20 kV 

3. Път І-4 София-Варна 

4. Автомагистрала “Хемус” 

Репер G6В6 – Репер G7В7 

1. Път Манастир-Девня 

2. ВЛ 110 kV “Добрина” 

3. ВЛ 20 kV (2 бр.) 

4. Газопровод 

Репер G7В7 – Репер G8В8 

1. Път Житница-Падина 

2. ВЛ 110 kV „Сигнал” – отклонение за п/ст 

“Разсолодобив” 

Репер G8В8 – Репер G9В9 

1. Път Житница-Султанци 

2. Ж.п. линия Провадия-Синдел 

3. Трасе на газопровод „Южен поток” 

4. Река Провадийска 

5. Път Бозвелийско-Бързица 

Репер G10В9 – Репер В10G10 1. Ж.п. линия Карнобат - Варна 

Репер G10B10 – Репер G11 

1. Река Камчия  

2. ВЛ 20 kV (2 бр.) 

3. Газопровод 

Репер G11 – Репер G12 1. ВЛ 20 kV 

Репер G12 – Репер G13 

1. ВЛ 110 kV „Комунари” 

2. Път Цонево-Величково 

3. Река Луда Камчия 

Репер G14 – Репер G15 1. ВЛ 20 kV 

Репер G15 – Репер G16 
1. ВЛ 20 kV (3 бр.) 

2. Път Цонево-Сава 

Репер G18 – Репер G19 1. Язовир „Цонево” 

Репер G20 – Репер G21 1. ВЛ 110 kV „Комунари” 

Репер G22 – Репер G23 1. Път Добромир - Топчийско 

Репер G23 – Репер G24 1. Път Ясеново-Снежа 

Репер G25 – Репер G26 1. ВЛ 20 kV (2 бр.) 
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УЧАСТЪК НА ТРАСЕТО ПРЕСИЧАНО СЪОРЪЖЕНИЕ 

2. Път Ясеново - Речица 

Репер G32 – Репер G33 

1. ВЛ 20 kV 

2. ВЛ 20 kV 

3. ВЛ 20 kV 

4. Път (Ябълчево - Руен) 

Репер G35 – Репер G36 1. Път (Айтос - Ружица) 

Репер G36 – Репер G37 
1. ВЛ 20 kV 

2. Път (Айтос - Пещерско) 

Репер G37 – Репер G38 1. Път (Айтос - Мъглен) 

Репер G38 – Репер G39 

1. ВЛ 20 kV 

2. Път (Айтос - Дрянковец) 

3. ВЛ 110 kV „Кошарица” 

4. ВЛ 400 kV „Черно море” 

Репер G40 – Репер G41 1. ВЛ 20 kV 

Репер G41– Репер G42 1. Път (отклон. от път I-6 за Миролюбово) 

Репер G42 – Репер G43 

1. ВЛ 20 kV  

2. ВЛ 20 kV  

3. Път I-6 София – Бургас 

4. Път (отклон. от път I-6 за Българово) 

 

Териториален обхват 

Трасето по подвариант 1.1 за новата ВЛ 400 kV, преминава през територията на 2 

области, 8 общини и 26 землища, дадени в Таблица 10-4: 

Таблица 10-4 Засегнати области, общини и землища от трасе подвариант 1.1 

ТРАСЕ ВАРИАНТ 1.1 

№ 

ЗЕМЛИЩЕ (ЕККТЕ, 

НАСЕЛЕНО 

МЯСТО) 

ОБЩИНА 
ДЪЛЖИНА  

( km ) 

ПЛОЩ ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ НА 

СЕРВИТУТ ( dka ) 

ОБЛАСТ ВАРНА 

1 
51487, с. Неофит 

Рилски 
Ветрино 7.134 428.064 

2 20482, гр. Девня 
Девня 

5.561 333.655 

3 55110, с. Падина 3.017 181.029 

4 46975, с. Манастир 

Провадия 

4.110 246.616 

5 29458, с. Житница 5.990 359.377 

6 
05102, с. 

Бозвелийско 
3.795 227.702 

7 07507, с. Бързица 1.410 84.586 
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ТРАСЕ ВАРИАНТ 1.1 

№ 

ЗЕМЛИЩЕ (ЕККТЕ, 

НАСЕЛЕНО 

МЯСТО) 

ОБЩИНА 
ДЪЛЖИНА  

( km ) 

ПЛОЩ ЗА 

ПРИДОБИВАНЕ НА 

СЕРВИТУТ ( dka ) 

8 
51963, с. Нова 

Шипка 
Долни Чифлик 0.722 43.317 

9 10495, с. Величково 

Дългопол 

1.612 96.712 

10 78519, с. Цонево 3.937 236.225 

11 65019, с. Сава 4.590 275.423 

12 
99023, с. Голямо 

Делчево      
0.900 54.027 

13 00789, с. Аспарухово 6.474 388.435 

Общо за област Варна: 49.253 2955.169 

ОБЛАСТ БУРГАС 

14 21614, с. Добромир 

Руен 

4.252 255.121 

15 04056, с. Билка 0.051 3.070 

16 67725, с. Снежа 3.236 194.162 

17 87638, с. Ясеново 1.743 104.563 

18 62548, с. Речица 4.952 297.132 

19 67767, с. Снягово 3.886 233.149 

20 87093, с. Ябълчево 0.604 36.235 

21 63224, с. Руен 7.177 430.616 

22 44817, с. Лясково 

Айтос 

1.516 90.981 

23 56321, с. Пещерско 6.690 401.373 

24 23889, с. Дрянковец 1.306 78.369 

25 70473, с. Съдиево 5.860 351.616 

26 07332, гр. Българово Бургас 2.980 178.792 

Общо за област Бургас: 44.253 2655.178 

Общо за Вариант 1.1: 93.506 5610.347 

 

Координатен регистър 

Координатите на трасето по вариант 1.1 са дадени в Таблица 10-5.  

Таблица 10-5 Координати на трасе подвариант 1.1 

ТРАСЕ ВАРИАНТ 1.1 

№ репер 

КС: WGS 84 - UTM 35N КС: 1970г. - К5 КС: 1970г. - К7 

Х /север/ [m] Y /изток/ [m] Х /север/ [m] Y /изток/ [m] Х /север/ [m] Y /изток/ [m] 

G01 4795568.772 540942.847 4732120.080 9587575.941 4696798.174 9607016.699 

G02 4795270.508 541054.788 4731822.474 9587690.054 4696500.845 9607131.447 

G03 4793771.716 542006.821 4730329.762 9588653.180 4695010.369 9608097.726 
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ТРАСЕ ВАРИАНТ 1.1 

№ репер 

КС: WGS 84 - UTM 35N КС: 1970г. - К5 КС: 1970г. - К7 

Х /север/ [m] Y /изток/ [m] Х /север/ [m] Y /изток/ [m] Х /север/ [m] Y /изток/ [m] 

G04 4793060.249 542001.820 4729617.935 9588653.235 4694298.608 9608099.330 

G05 4791344.528 543227.191 4727910.148 9589891.360 4692593.668 9609341.063 

G06 4787205.323 542409.678 4723763.284 9589102.921 4688445.417 9608561.717 

G07 4779085.295 544991.440 4715658.117 9591743.589 4680346.507 9611219.894 

G08 4774961.767 544621.388 4711530.226 9591402.746 4676218.050 9610888.078 

G09 4769856.009 541343.105 4706398.993 9588159.508 4671079.906 9607656.112 

G10 4766072.315 538408.169 4702592.804 9585250.383 4667267.471 9604755.290 

G11 4765632.794 536728.476 4702141.106 9583573.146 4666812.151 9603079.046 

G12 4765542.490 536243.058 4702047.296 9583088.175 4666717.296 9602594.282 

G13 4765528.264 535851.241 4702030.264 9582696.300 4666699.419 9602202.447 

G14 4765043.082 534223.460 4701533.249 9581071.322 4666198.907 9600578.554 

G15 4764919.054 533360.747 4701403.001 9580209.143 4666066.806 9599716.662 

G16 4763548.458 531870.493 4700021.186 9578728.084 4664681.819 9598238.578 

G17 4761521.235 530416.040 4697982.730 9577287.547 4662640.277 9596802.410 

G18 4758497.472 528416.495 4694943.426 9575308.847 4659596.722 9594830.193 

G19 4757769.612 527688.198 4694210.055 9574585.472 4658861.799 9594108.372 

G20 4756977.260 527590.282 4693416.683 9574493.194 4658068.218 9594017.785 

G21 4754325.698 524479.204 4690741.758 9571399.877 4655386.659 9590930.098 

G22 4754051.447 524388.052 4690466.744 9571310.656 4655111.449 9590841.458 

G23 4751057.653 521020.163 4687447.595 9567962.904 4652085.123 9587500.002 

G24 4748949.436 519902.004 4685330.516 9566859.436 4649965.637 9586400.963 

G25 4748750.788 519849.573 4685131.413 9566808.411 4649766.419 9586350.356 

G26 4748591.584 519707.019 4684971.123 9566666.944 4649605.824 9586209.221 

G27 4747335.379 519057.394 4683709.758 9566026.083 4648343.054 9585570.992 

G28 4746353.326 519168.940 4682728.120 9566144.727 4647361.621 9585691.709 

G29 4744111.183 520718.138 4680496.224 9567710.635 4645132.916 9587262.405 

G30 4742491.225 520789.710 4678876.151 9567793.870 4643512.926 9587349.066 

G31 4741393.009 521160.550 4677780.173 9568172.743 4642417.683 9587730.277 

G32 4740053.155 522240.724 4676447.559 9569262.958 4641087.289 9588823.380 

G33 4738235.724 522222.325 4674629.299 9569257.606 4639268.892 9588821.876 

G34 4737418.454 522485.473 4673813.605 9569526.725 4638453.709 9589092.741 

G35 4735935.614 524362.777 4672343.684 9571415.398 4636987.679 9590984.673 

G36 4733603.144 526125.784 4670022.992 9573195.828 4634670.581 9592770.179 

G37 4730333.952 527618.424 4666763.293 9574712.513 4631413.820 9594293.943 

G38 4727446.161 527684.985 4663874.905 9574799.847 4628525.332 9594387.444 

G39 4724432.797 526964.862 4660855.249 9574101.112 4625503.862 9593695.070 

G40 4721907.756 527099.289 4658330.242 9574253.741 4622978.887 9593853.095 
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ТРАСЕ ВАРИАНТ 1.1 

№ репер 

КС: WGS 84 - UTM 35N КС: 1970г. - К5 КС: 1970г. - К7 

Х /север/ [m] Y /изток/ [m] Х /север/ [m] Y /изток/ [m] Х /север/ [m] Y /изток/ [m] 

G41 4720578.460 528034.734 4657007.181 9575199.089 4621657.680 9594801.379 

G42 4719556.369 528388.831 4655987.260 9575560.665 4620638.404 9595165.176 

G43 4719050.336 528388.248 4655481.037 9575563.721 4620132.123 9595169.313 

G44 4718547.096 529082.476 4654982.604 9576261.822 4619635.116 9595868.568 

 

Пресичане на Натура 2000 зони 

Вариант 1.1 на трасето пресича общо 7 Натура зони – 5 защитени зони по 
Директивата за местообитанията и 2 защитени зони по Директивата за птиците 
(Таблица 10-6).  

Таблица 10-6  Натура зони, пресичани от Вариант 1.1 на трасето  

Код Зона 
Площ на 
зоната 

(ha) 

Дължина на 
пресичане 

(m) 

% от площта 
на зоната в 

60 m 
коридор на 

трасето 

Зони по Директивата за местообитанията 

BG0000133 
Камчийска и Еменска 
планина  63678,5  14800 0,14 

BG0000151 Айтоска планина 29402,35 11200 0,23 

BG0000104 
Провадийско - Роякско 
плато 50158,6 

2700 0,03 

BG0000141 Река Камчия 158,8 350 0,60 

BG0000104 
Провадийско - Роякско 
плато 50158,6 4780 0,06 

Зони по Директивата за птиците 

BG0002038 
Провадийско-Роякско 
плато 84031,5 5700 0,04 

BG0002044 Kaмчийска планина 888258 17930 0,01 

 

10.2 ВАРИАНТ 2. (СИН ЦВЯТ, Графично приложение 8) 

 

Детайлно описание на предпочетено трасе Вариант 2 е дадено в Глава 1 от 

ДОСВ. В настоящата глава ще бъдат разгледани локалните корекции, наложили се 

поради различни причини – засягане на значителна площ от местообитание, предмет 

на опазване в Натура 2000, имоти с променен статут и др.  

Това трасе е препоръчително от гледна точка на биоразнообразието, тъй като:  

1. избягва колкото е възможно гнездовищата на лешоядите; 

2. сравнително по-отдалечено е (в сравнение с Вариант 1.1) от 3-те активни 

територии на египетския лешояд  в района; 

3. минава през район с по-малко скали и щади .местообитанията на ловния сокол, 

дроплата  и др.; 
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4. остава встрани от интензивни пътища на миграциите на хищните птици; 

5. не минава над язовир "Цонево", където рискът от сблъсъците на птиците с 

електропровода е значително по-голям, особено през зимата. 

За този вариант са предвидени следните локалните корекции:  

 

10.2.1 ТРАСЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ВЛ 400kV „ЧЕРНО МОРЕ“ ПРЕД П/СТ 

БУРГАС ( РОЗОВ ЦВЯТ, Графично приложение 8) ПРИ ТРАСЕ ВАРИАНТ 2  

Основното направление на трасето по Вариант 2 към п/ст „Бургас“ е юг-югозапад. 

Наличието на урбанизирана и защитена територия северно от п/ст „Бургас“, 

ориентацията на изводните полета на ОРУ 400kV (в посока северозапад), налагат 

подходът към подстанцията да бъде в направление югоизток. За тази цел е 

необходимо с. Миролюбово и урбанизираната територия да се заобиколят от 

западната им страна. Разположението на съществуващата ВЛ 400kV „Черно Море“, 

която е с направление югоизток в посока към п/ст „Бургас“ е такова, че между нея и 

урбанизираната територия няма достатъчно място за нов коридор за трасе. От тук 

възможностите за присъединяване на новата линия към ОРУ 400kV на п/ст „Бургас“ са 

две.  

Първата е да се пресече съществуващата ВЛ 400 kV „Черно Море“ в 

междустълбие №259-260, да се заобиколи урбанизираната и защитената територия от 

западната страна, а с цел да се избегне повторно пресичане със същата линия пред 

п/ст „Бургас“ да се премести извод 400 kV „Черно море” на новото (резервно) поле, 

северно от това на съществуващият извод „Черно море”, а освободеното от същият 

извод поле да бъде заето от новата ВЛ (от п/ст „Варна”). За да бъде преместен извод 

„Черно море” пред резервното поле, ще се наложи съществуващият краен стълб на ВЛ 

400 kV „Черно море” (съставен от три единични ъглови стълба и един помощен стълб 

за напрежение 20 kV) да бъде демонтиран и подменен с единичен краен стълб. При 

изместването на съществуващият извод „Черно море” ще се наложи демонтаж и 

подмяна, и на последният носителен (портален) стълб (№ 266), както и разрегулиране, 

и повторно регулиране на проводниците и м.з. въжета в участъка на ВЛ от стълб 265 

до портала на п/ст „Бургас”.  

Втората възможност е в участъка от стълб №259 до п/ст „Бургас“ новата ВЛ да 

използва трасето на съществуващата ВЛ 400kV „Черно море“, а последната да се 

премести по ново трасе. 

В настоящият случай е предложено подходът на новото трасе по варианти 2 да се 

организира по описаната втора възможност с цел постигане на по-добри 

експлоатационни условия, като се избегне пресичане между двете линии, тъй като за 

изпълнение на техническите мерки необходими за реализация на първата възможност 

ще са нужни приблизително същите финансови средства. 

 

Описание на трасето  

За да се използва трасето на съществуващата ВЛ 400 kV “Черно море” в участъка 

от стълб № 259 до п/ст “Бургас” за изграждане на новата ВЛ 400 kV “Добруджа-Бургас” 

е необходимо в този участък съществуващата ВЛ да се измести по ново трасе. Трасето 

за изместването на ВЛ, което е предложено, е показано с розов цвят на приложената 

към настоящата разработка ситуации. Същото започва от съществуващия стълб № 259 
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(репер С1), разположен на разстояние около 400 m западно от с. Миролюбово, и се 

насочва в посока юг-югозапад. След около 2 km при репер С2 трасето чупи в южна 

посока, пресича път І-6 София-Бургас и след това при репер С3 променя посоката си в 

югоизточна, като след около 1 km достига до ОРУ 400 kV на п/ст “Бургас”.  

Така описаното трасе е с обща дължина 3.5 km и преминава през землищата на 

село Съдиево, община Айтос и гр. Българово, община Бургас. 

Теренът по цялата дължина на трасето е слабо пресечен. По дължината на 

трасето ще се изправят общо около 11 бр. нови стълба, точните места на които ще се 

определят след изготвянето на техническия проект за изместването на 

съществуващата ВЛ. За “стъпките” на новите стълбове е необходимо да се закупи 

(вещно право за строеж на фундаменти) общо около 900 м2 площ. 

Оразмерителните климатични условия по трасето за изместване на 

съществуващата ВЛ  400 kV “Черно море” в участъка от стълб № 259 до п/ст “Бургас” 

съответстват на ІV-ти климатичен район с дебелина на ледената стеничка b = 20 mm, 

максимална скорост на вятъра V1 = 35 m/s и скорост на вятъра при обледяване V2 = 

17,5 m/s.  

 

Пресичани съоръжения 

Пресичаните от предложеното трасе за изместване на ВЛ 400 kV „Черно море“ 

съоръжения са дадени в следващата Таблица 10-7: 

Таблица 10-7 Пресичани от предложеното трасе за изместване на ВЛ 400 kV 

„Черно море“  съоръжения 

УЧАСТЪК НА ТРАСЕТО ПРЕСИЧАНО СЪОРЪЖЕНИЕ 

Репер С1 – Репер С2 
1. ВЛ 20 kV 

2. Път ІІІ-6009 Айтос-Каблешково 

Репер С2 – Репер С3 

1. ВЛ 20 kV 

2. Път І-6 София-Бургас 

3. ВЛ 20 kV 

 

Териториален обхват 

Трасето за преместване на съществуваща ВЛ 400kV „Черно море“, преминава 

през територията на 1 област (Бургас), 2 общини и 2 землища, дадени в Таблица 10-8: 

Таблица 10-8 Засегнати области, общини и землища от трасе за преместване 

на съществуваща ВЛ 400kV „Черно море“ 

ТРАСЕ  за преместване на ВЛ 400kV "Черно море" 

№ 
ЗЕМЛИЩЕ (ЕККТЕ, 

НАСЕЛЕНО МЯСТО) 
ОБЩИНА 

ДЪЛЖИНА  

( km ) 

ПЛОЩ ЗА ПРИДОБИВАНЕ 

НА СЕРВИТУТ ( dka ) 

ОБЛАСТ БУРГАС 

1 70473, с. Съдиево Айтос 0.106 6.354 

2 07332, гр. Българово Бургас 3.383 202.965 

Общо: 3.489 209.319 
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Координатен регистър 

Координатите на трасето са дадени в Таблица 10-9.  

Таблица 10-9 Координати на трасето 

ТРАСЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ВЛ 400kV "ЧЕРНО МОРЕ" 

№ репер 

КС: WGS 84 - UTM 35N КС: 1970г. - К5 КС: 1970г. - К7 

Х /север/ [m] Y /изток/ [m] Х /север/ [m] Y /изток/ [m] Х /север/ [m] Y /изток/ [m] 

C01 4721369.203 529239.447 4657806.874 9576398.561 4622460.032 9595999.290 

C02 4719556.369 528388.831 4655987.260 9575560.665 4620638.404 9595165.176 

C03 4719050.336 528388.248 4655481.037 9575563.721 4620132.123 9595169.313 

C04 4718547.096 529082.476 4654982.604 9576261.822 4619635.116 9595868.569 

 

10.2.2 ТРАСЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ВЛ 400kV „ЧЕРНО МОРЕ“ В 33 

АЙТОСКА ПЛАНИНА ПРИ ТРАСЕ ВАРИАНТ 2  

Първоначалното планираният Вариант 2 претърпя изместване в един кратък 

участък в зоната (Фигура 10-1). Причина за това е промяна в статута на имоти, 

попадащи в сервитута на първоначалния вариант, при която пресичането им от ВВЛ е 

недопустимо. В резултат на това изместване се редуцира потенциалното въздействие 

върху местообитание 6220 в зоната.  
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Фигура 10-1. Изместване на Вариант 2 поради промяна в предназначението на имоти 

 

10.2.3 ТРАСЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ВЛ 400kV „ЧЕРНО МОРЕ“ В 33 

КАМЧИЙСКА И ЕМЕНСКА ПЛАНИНА И 33 КАМЧИЙСКА ПЛАНИНА ПРИ 

ТРАСЕ ВАРИАНТ 2  

В сервитута на първоначалния Вариант 2 в попадаха около 3 ha oт 

местообитание 91Z0 (около 1,5% от площта на местообитанието в 33 Камчийска и 

Еменска планина). С цел редуциране на въздействието беше предложено изместване 

на трасето, избягващо засегнатото местообитание (Фигура 10-2). Финалният вариант 

на избраното трасе не засяга този тип местообитание в зоната.  

 

Фигура 10-2. Заобикаляне на местообитание 91Z0  

 

10.3 Заключение  

Предложените варианти преминават през защитени зони от мрежата Натура 

2000, като общата дължина на пресичане на Натура от предпочетения Вариант 2 е 

около 65,4 km, а за Вариант 1.1 - около 57,4 km.  

Предложените варианти на трасе са допустими от гледна точка на 

защитените зони от мрежата Натура 2000.  
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Вариант 2 е по-благоприятен от гледна точка на финансови параметри, 

геоложки особености, климатично райониране и биоразнообразие. По отношение на 

биоразнообразието (съгласно становището на МОСВ) Вариант 2 е по-благоприятен тъй 

като е сравнително  отдалечен от 3-те активни територии на египетския лешояд в 

района, преминава през район с по-малко скали и щади .местообитанията на ловния 

сокол, дроплата и др. Този вариант на трасе остава  встрани от най-интензивните 

пътиша на миграция на хищните птици. Друго преимущество на Вариант 2 е, че 

заобикаля язовир "Цонево", където рискът от сблъсък на птици с електропровода  е 

значлтелно по-голям, особено през зимата. Становището на МОСВ е, че този вариант 

е сравнително щадящ по отношение на биоразнообразието в този район.  
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11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предпочетеното трасето на ВВЛ (Вариант 2) попада частично в границите на 

защитени зони  по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - 

BG0000104 „Провадийско – Роякско плато“ и BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“ 

за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включени в списъка 

от защитени зони, приет с РМС 2 661/16.10.2007 г. (обн., ДВ, бр. 85/2007 г.); BG0000141 

„Река Камчия“ и BG0000151 "Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания 

и дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с РМС 2 

122/02.03.2007 г. (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.); BG0002038 „Провадийско – Роякско плато“ за 

опазване на дивите птици, обявена със Заповед 2 РД-134/10.02.2012 г. (обн., ДВ, бр. 

26/2012), изм. със Заповед 2 РД- 73/28.01.2013 г. (обн., ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0002044 

„Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед 2 

РД-132/10.02.2012 г. (обн., ДВ, бр. 23/2012 г. ), изм. със Заповед 2 РД-77/28.01.2013 г. 

(обн., ДВ, бр. 10/2013 г.).  

Местоположението на защитените зони, пресичани от трасето, е показано в 

Графично Приложение 1.  

В рамките на ЗЗ по Директивата за местообитанията не се очаква реализирането 

на проекта да засегне значително природни местообитания, обект на опазване. Всички 

идентифицирани въздействия са със слаба до умерена значимост (въздействията с 

умерена значимост са дадени в Таблица 11-1).  

Очакваната загуба на местообитания, предмет на опазване е следната: 

Aйтоска планина 

 1 ha 91М0 - 0,06% от площта на местообитанието в зоната

 0,28 ha 6220 - 0,009% от площта на местообитанието в зоната

 0,16 ha 62А0 - 0,002% от площта на местообитанието в зоната

Камчийска и Еменска планина 

 0,32 ha 6210 - 0,006% от площта на местообитанието в зоната

 0,12 ha 9180 - 0,07% от площта на местообитанието в зоната

 22 ha 91G0 - 0,3% от площта на местообитанието в зоната

 19 ha 91М0 - 0,07% от площта на местообитанието в зоната

Провадийско-Роякско плато 

 0,04 ha 6240 - 0,0004% от площта на местообитанието в зоната

 0,1 ha 91М0 - 0,001% от площта на местообитанието в зоната
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Потенциалът 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 за 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 проекта зони 

по Директивата за местообитанията.  

Въздействията с умерена значимост върху видовете, предмет на опазване в 33 

по Директивата за местообитанията са дадени в Таблица 11-1.  

Таблица 11-1. Остатъчни въздействия с умерена значимост – 33 по Директивата за 
местообитанията  

Рецептор Въздействие 
 

33 

Айтоска 

планина 

33 
Камчийска 
и Еменска 
планина 

33 Река 
Камчия 

З3 
Провадийско-
Роякско 
плато  

Строителство 

Загуба на природни 
местообитания, 
предмет на опазване 

91М0 C2 С3 - C2 

9180, 91G0 - С3 - - 

Spermophilus citellus Безпокойство - 
размножителен 
сезон и зимуване 

D1 - D1 D2 

Пряко 
унищожаване на 
екземпляри - 
размножителен 
сезон и зимуване 

- - - - 

Myomimus roachi Безпокойство- 

размножителен 

сезон и зимуване 

D1 - - - 

Mesocricetus newtoni Безпокойство- 

размножителен 

сезон и зимуване 

D1 - - D2 

Пряко 
унищожаване на 
екземпляри- 
размножителен 
сезон и зимуване 

- - - - 

Felis silvestris Безпокойство- 

размножителен 

сезон 

- - - D2 

Пряко 

унищожаване на 

екземпляри- 

размножителен 

сезон  

- - - D1 

Mustela eversmannii Безпокойство- 

размножителен 

сезон 

- - - D2 
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Рецептор Въздействие 
 

33 

Айтоска 

планина 

33 
Камчийска 
и Еменска 
планина 

33 Река 
Камчия 

З3 
Провадийско-
Роякско 
плато  

Пряко 

унищожаване на 

екземпляри- 

размножителен 

сезон  

- - - - 

Lutra lutra Загуба на 

местообитание  
- С2 D1 - 

Безпокойство- 

размножителен 

сезон 

- D1 D1 - 

Canis lupus Безпокойство- 
размножителен 
сезон 

- D1 - - 

Vormela peregusna Безпокойство- 

размножителен 

сезон  

D1 - -  

Загуба на 

храстово 

местообитание  

- C2 - - 

Пряко 

унищожаване на 

екземпляри- 

размножителен 

сезон  

- - - - 

Myotis bechsteini Безпокойство- 

размножителен 

период   

D2 - - - 

Безпокойство по 

време на  

зимуване 

D2 D2   

Пряко 

унищожаване на 

екземпляри по 

време на 

зимуване 

D2 D2   

Barbastella 

barbastellus 

Безпокойство по 

време на 

размножителен 

сезон и зимуване 

- - - D2 

Пряко 

унищожаване на 

екземпляри по 

време на 

размножителен 

сезон и зимуване 

- - - D1 

Emys orbicularis Загуба на 

местообитание  
 C2  - 

Elaphe Загуба на C2 C2 - - 
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Рецептор Въздействие 
 

33 

Айтоска 

планина 

33 
Камчийска 
и Еменска 
планина 

33 Река 
Камчия 

З3 
Провадийско-
Роякско 
плато  

quatuorlineata, 

Testudo graeca, 

Testudo hermanni 

местообитание  

Загуба на 

индивиди извън 

размножителен 

сезон и зимуване 

С2 С1 - - 

Загуба на 
индивиди- 
размножителен 
сезон и зимуване 

D1 D2 - D1 

Земноводни Загуба на 

местообитание  
- C2 - - 

Риби Загуба на 

местообитание  
- С2 -  

Твърдокрили Загуба на 

местообитание  
- С2 - C2 

Експлоатация 

Spermophilus citellus,  Безпокойство- 

размножителен 

сезон и зимуване 

- - D1 - 

Vormela peregusna Безпокойство- 

размножителен 

сезон и зимуване 

- - D1 - 

Пряко 

унищожаване на 

екземпляри- 

размножителен 

сезон  

- - - D1 

Felis silvestris Безпокойство- 

размножителен 

сезон 

- - - D2 

Пряко 

унищожаване на 

екземпляри- 

размножителен 

сезон  

- - - D1 

Lutra lutra Безпокойство - - D1 - 

 

Потенциала на всеки тип растителност/земно покритие 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. Очакваните въздействия са 

идентифицирани и оценени за всеки вид, предмет на опазване в зависимост от типа на 

популацията му в съответната зона размножаваща се, зимуваща, концентрация, 

постоянно пребиваваща). Всички идентифицирани въздействия са със слаба до умерена 

значимост. Въпреки това, с цел превенция и допълнително редуциране степента на 

въздействието за някои въздействия с унерена значимост са предложени смекчаващи 
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мерки. Не се очаква значителна степен на отрицателно въздействие върху 

местообитанията и популациите и видовете, обект на опазване в засегнатите от 

реализиране на проекта зони по Директивата за птиците.  

Въздействията с умерена значимост са дадени в Таблица 11-2.  

Таблица 11-2. Остатъчни въздействия с умерена значимост – 33 по Директивата за 
птиците  

Въздействие 33 Камчийска 
планина 

33 Провадийско-
Роякско плато 

Строителство 

Загуба/увреждане 
на храстови 
местообитания 

По време на 
размножителния 
период 

D2 D1 

Загуба/увреждане 
на госки 
местообитания 

По време на 
размножителния 
период/ 
зимуване / 
миграция 

D3 D2 

Извън 
размножителния 
период / 
зимуване / 
миграция 

B3 - 

Загуба/увреждане 
на крайречни 
местообитания  

По време на 
размножителния 
период / 
зимуване / 
миграция 

D2 D1 

Загуба/увреждане 
на открити 
местообитания  

По време на 
размножителния 
период / 
зимуване / 
миграция 

D1 D1 

По време на миграция/зимуване С2 С2 
 

Оценката на потенциалните въздействия върху предмета и целите на 

BG0000104 „Провадийско – Роякско плато“, BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“, 

BG0000141 „Река Камчия“ и BG0000151 "Айтоска планина“ за опазване на природните 

местообитания и дивата флора и фауна, както и на BG0002038 „Провадийско – Роякско 

плато“ и BG0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици показва, че 

строителството и експлоатацията на ВВЛ няма да:  

 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху типове природни 

местообитания - предмет на опазване на защитените зони, в областта на 

въздействие на проекта; 
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 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху местообитания и 

популации на видовете - предмет на опазване на защитените зони, в областта на 

въздействие на проекта;  

 окажат значителна степен на отрицателно въздействие върху природозащитните 

цели и целостта на защитените зони в областта на въздействие на проекта; 

  

Стриктното съобразяване с добрите практики ще гарантира, че по време на 

реализирането на проекта няма да се причинят значителни отрицателни въздействия 

върху целостта на зоните от мрежата Натура 2000, попадащи в границите на сервитута 

както в териториален, така и във функционален аспект.  
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