
Инвеститор: „АЙВИН ГРУП-70” ООД 
 

0 

Оценка за съвместимост на ИП за „ВИЛНИ СЕЛИЩА” в местностите „Янева скала” и „Тупавиците” 

землището на гр. Ракитово с ЕКАТТЕ 62004, община Ракитово, област Пазарджик”, 

 

riudt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД 
 

за 
 

ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

на инвестиционно предложение: 

„ПРОМЯНА НА НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ (НТП) НА ИМОТИ С 

ИДЕНТИФИКАТОРИ 73016.61.8 И 73016.61.5 В МЕСТНОСТ „ЯСАЦИТЕ” В 

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ТРАПОКЛОВО, ОБЩ. СЛИВЕН ОТ НТП „ЛИВАДА” В НТП 

„НИВА” 

ВЪРХУ  

ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000192 - “РЕКА ТУНДЖА – 1”  

 

 

 
Февруари 2021 година 

 

 



Инвеститор: Стефан Димов Петров 

  

Доклад за Оценка за степента на въздействие на ИП за „Промяна на начина на трайно ползване (НТП) 

на имоти с идентификатори 73016.61.8 и 73016.61.5 в местност „Ясаците” в землището на с. 

Трапоклово, общ. Сливен от НТП „ливада” в НТП „нива” 
 

1 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  СТЕФАН ДИМОВ ПЕТРОВ 
     С. ТРАПОКЛОВО, ОБЩ. СЛИВЕН 

     ПК 8889 

 

 

ИЗГОТВИЛИ:  магистър еколог  Пенка Николова Атанасова-ръководител 

магистър еколог Димитринка Сивенова Сивенова  

   магистър биолог Диана Иванова 

 

ИНВЕСТИЦИОННО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Промяна на начина на трайно ползване (НТП) на имоти с 

идентификатори 73016.61.8 и 73016.61.5 в местност „Ясаците” в землището на с. 

Трапоклово, общ. Сливен от НТП „ливада” в НТП „нива” 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД  

оценка за степента на въздействие на планове, на 

инвестиционно предложение  

върху защитени зони 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Boris
Textbox

Boris
Textbox

Boris
Textbox

Boris
Textbox



Инвеститор: Стефан Димов Петров 

  

Доклад за Оценка за степента на въздействие на ИП за „Промяна на начина на трайно ползване (НТП) 

на имоти с идентификатори 73016.61.8 и 73016.61.5 в местност „Ясаците” в землището на с. 

Трапоклово, общ. Сливен от НТП „ливада” в НТП „нива” 
 

2 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА  

I. АНОТАЦИЯ  НА ИНВЕСТИЦИОННОТО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  . . .  

1.1. Основание за изготвяне на оценката .......................................................................................................... 

1.2. Информация за възложителя ................................................................................................................................................. .... 

1.3. Местоположение на обекта  .................................................................................................... ... 

1.4. Описание на Инвестиционното предложение. ................................................................................................................. .... 

II. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ 

ОДОБРЯВАНЕ, КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С ОЦЕНЯВАНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

МОГАТ ДА ОКАЖАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА........................ 

ЦЕЛЕВА ОЦЕНКА  

III. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОИТО 

САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА ИЛИ НЕЙНИТЕ 

ЕЛЕМЕНТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  

IV. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА, МЕСТООБИТАНИЯТА, ВИДОВЕТЕ И ЦЕЛИТЕ НА 

УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ 

ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАН, ПРОГРАМА И ПРОЕКТ/ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ........................ 

V. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА И СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА 

ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА................................................................................................................................................. 

5.1 Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни 

местообитания и видовете - прeдмет на опазване в защитената зона................... ....................... .. 

5.2 Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на 

защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели, както по време 

на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение ......... ............... .. 

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА 

ИМ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА В РЕЗУЛТАТ НА 

ПРИЛАГАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ........................................... ........................ . 

ОЦЕНКА НА АЛТЕРНАТИВ ИТЕ  

VII. АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  

VIII. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПРЯМО 

ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА И НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ОЦЕНКА НА КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ  

IX. НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 33 ЗБР И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНКРЕТНИ 

КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 34 ЗБР - КОГАТО ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ПО Т. 10 Е, ЧЕ ПРЕДМЕТЪТ НА 

ОПАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЩЕ БЪДЕ ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ОТ 

РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПЛАНА, ПРОГРАМАТА И ПРОЕКТА ИЛИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО И 

ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЧЕ НЕ Е НАЛИЦЕ ДРУГО 

АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ .................................................................................................................................... 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ............................................. 

Boris
Textbox



Инвеститор: Стефан Димов Петров 

  

Доклад за Оценка за степента на въздействие на ИП за „Промяна на начина на трайно ползване (НТП) 

на имоти с идентификатори 73016.61.8 и 73016.61.5 в местност „Ясаците” в землището на с. 

Трапоклово, общ. Сливен от НТП „ливада” в НТП „нива” 
 

3 

XI.  МЕТОДИКИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА 

СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

XII .  ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................................................................. .................. 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА 

I. АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  

1.1. Основание за изготвяне на оценката за съвместимост 

Съгласно Директива на Съвета за оценка на въздействието на някои планове и 

програми върху околната среда – O J L 197, 21. 07. 2001 г.) обекта попада в регламента на чл. 6 

ал.3  на Директивата за местообитанията на фауна и флора с което се поставят изисквания при 

наличието на територии от мрежата Натура 2000 в границите на обекта да се извърши  оценка 

за предвиждане на последствията, рефлектиращи върху целите за опазване на съответната 

зона.  

Оценката на съвместимостта на инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на начина 

на трайно ползване (НТП) на имоти с идентификатори 73016.61.8 и 73016.61.5 в местност 

„Ясаците” в землището на с. Трапоклово, общ. Сливен от НТП „ливада” в НТП „нива” е 

изготвена на основание РЕШЕНИЕ № СЗ-18-ОС/2020 год. на РИОСВ – Стара Загора за оценка 

степента на въздействие и в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната 

среда (Обн. ДВ. бр.91/2002 г.; Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77/2002 г.), 

изискванията на Директива 92/43/ЕЕС; и Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г. 

(Наредба за ОС). 

Докладът за оценка степента на въздействие е възложен на експерти с компетентност в 

областта на опазване на местообитанията и видовете включени в Приложения № 1 и 2 на ЗБР и 

отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 1 на Наредба за ОС. 

Представяният доклад за оценка на съвместимостта е структурирана по изискванията на 

„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” (В сила от 11.09.2007 г.Приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г. Обн.  ДВ. 

бр.73 от 11 Септември 2007 г. 

При изготвяне на оценката е спазена етапността заложена в Методическото 

ръководство: 

 

 Предварителна оценка  

 Целева оценка 

 Оценка на алтернативните решения 

 Оценка на компесаторните мерки  

и съдържанието на доклада по чл. 23 ал. 2  на Наредбата  за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимостта на планове, програми проекти и инвестиционни предложения  и 

включващ точки от 1 до 12, при спазване на следната последователност : 

 Описание на инвестиционното предложение 

 Описание на основните компоненти на биоразнообразието във връзка с целите 

за опазване на Натура 2000 местата засегнати от инвестиционното 

предложение . 
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 Анализ на въздействията и оценка на тяхната значимост. 

 Заключение за степента на въздействие 

  

1.2. Информация за възложителя 

 Име : Стефан Димов Петров; 

 Правна форма: физическо лице;   

 Постоянен адрес:  с. Трапоклово, п.к. 8889, общ. Сливен, обл. Сливен; 

 

1.3. Местоположение на обекта 

Площадката на инвестиционното предложение се намира в имоти с идентификатори 

73016.61.8 и 73016.61.5 в местност „Ясаците” в землището на с. Трапоклово, общ. Сливен.    

Транспортната инфраструктура в района е сравнително добре развита. В близост 

преминава съществуващ местен път който води от село Трапоклово до село Зимница. От него 

до имотите се достига по съществуващи полски пътища. Площадката е разположена на около 

3 км южно от регулационните граници на населеното място и на около 8 км североизточно от 

водното течение на река Тунджа. Най-близките населени места са с. Зимница (3 км южно от 

площадката) и с. Драгоданово, на окло 3,5  км северозападно от площадката на 

инвестиционното предложение. 

Територията, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение 

попада в границите на защитена зона BG0000192 - “Река Тунджа – 1” 

 

 

 

1.4. Описание на Инвестиционното предложение 

Местоположение 

на площодката 

Boris
Textbox

Boris
Textbox



Инвеститор: Стефан Димов Петров 

  

Доклад за Оценка за степента на въздействие на ИП за „Промяна на начина на трайно ползване (НТП) 

на имоти с идентификатори 73016.61.8 и 73016.61.5 в местност „Ясаците” в землището на с. 

Трапоклово, общ. Сливен от НТП „ливада” в НТП „нива” 
 

5 

Предметът на инвестиционното предложение е да се промени начина на трайно 

ползване (НТП) на имоти с идентификатори 73016.61.8 и 73016.61.5 в местност „Ясаците” в 

землището на с. Трапоклово, общ. Сливен от НТП „ливада” в НТП „нива” с цел използването 

им като обработваеми ниви. Имот с идентификатор 73016.61.8 е с площ от 30169 кв. метра, а 

имот с идентификатор 73016.61.5 е с площ от 21903 кв. метра.  

Не се предвижда никакво строителство, или изграждане на нова техническа 

инфраструктура и нови пътища. Нарушени терени по време на реализацията и експлоатацията 

на ИП, няма да има.  

Транспортната инфраструктура в района е сравнително добре развита. В близост 

преминава съществуващ местен път който води от село Трапоклово, общ. Сливен до село 

Зимница, общ. Стралджа. От него до имотите се достига по съществуващи полски пътища. 

Площадката е разположена на около 3 км южно от регулационните граници на населеното 

място и на около 8 км североизточно от водното течение на река Тунджа. Най-близките 

населени места са с. Зимница (3 км южно от площадката) и с. Драгоданово на окло 3,5 км 

северозападно от площадката на инвестиционното предложение (ИП).  

II. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ В 

ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ, КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С 

ОЦЕНЯВАНОТО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ОКАЖАТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 

Имотите, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение (ИП) се 

намира в район, който се ползва активно за традиционно земеделие. В този аспект 

разглежданата зона отчасти притежава характеристиките на територия, с често човешко 

присъствие в нея. Площадката граничи с обработваеми земеделски земи – ниви, както и с 

пасища и полски пътища.  

За оценка на кумулативните ефекти при реализацията на инвестиционното намерение е 

ползвана информация от публичния регистър на МОСВ 

(http://registers.moew.government.bg/ovos), РИОСВ Стара Загора (http://stz.riew.e-gov.bg/) и 

наличната информация на сайта на НАТУРА 2000 за всички планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения, реализирани или в процес на реализация, попадащи на 

територията на защитена зона BG0000192 „Река Тунджа – 1”. 

Информацията е систематизирана и представена в обобщен вид, предоставящ 

възможност за по-прецизно отчитане на всички съгласувани и/или в процедура по одобряване 

ИП/ПП, чиято реализация би могла да окаже кумулативно въздействие заедно с 

предвижданията на оценяваното инвестиционно предложение (таблица 2). 

Съгласно обобщената информация са одобрени общо 62 инвестиционни предложения, 

планове и програми на територията на защитена зона „Река Тунджа – 1“, като от тях няма 

такова на територията на с. Трапоклово, общ. Сливен.  

Най-голяма част – 28 от всички ИП в защитената зона, са за изграждане и 

рехабилитация на ВиК мрежите в населени места, както и реконструиране на републиканска и 

общинска пътна мрежа. Те са предвидени да бъдат реализирани в рамките на урбанизирани 

или застроени вече площи. Трябва да се има предвид, че такива територии вече са нарушени и 

на практика предназначени да бъдат подлагани на подобен вид влияния. Някои 

инфраструктурни обекти са ограничени по мащаби и с временно и възстановимо за зоната 

въздействие като подземно прокарване на кабели и водопроводи, което обикновено се 

извършва по полски пътища или в сервитутите на други създадени инфраструктурни 

елементи, което също не води до проявата на отрицателен кумулативен ефект. 

 

http://registers.moew.government.bg/ovos
http://stz.riew.e-gov.bg/
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Други заявени инвестиционни намерения са за създаване на овощни градини, 

отглеждане на животни и аквакултури, напоителни системи. Сред тях не са налични обекти, 

които да предполагат замърсяване или нарушаване на водния режим на река Тунджа и нейните 

притоци, или засилено човешко присъствие, което да окаже въздействие върху хабитатните 

условия и свързаните с тях видове, предмет на опазване. 

В общинските и регионални планове и стратегии за развитие, са заложени дейности, 

чиято реализация не предвижда промяна във вида на използваната територия и не 

предполагат пряко увреждане и отнемане на естествени площи от защитената зона. 

 

Таблица 2 Разпределение на ИП/ППП по категории на произхождащите от тях дейности 

и обекти в обхвата на ЗЗ „Река Тунджа – 1“ с код BG0000192 

ЗЗ „Река Тунджа 1“ BG0000192 

  Брой ИП/ППП по общини 

П
ав

ел
 б

ан
я
 

К
аз

ан
л
ъ

к
 

Н
о

в
а 

З
аг

о
р

а 

Т
у

н
д

ж
а
 

С
л

и
в
е
н

 

Т
в
ъ

р
д

и
ц

а
 

М
ъ

гл
и

ж
 

Н
и

к
о

л
ае

в
о

 

Я
м

б
о

л
 

И
П

 о
б

щ
о

 

Създаване на овощни градини, лозя, полски 

култури, вкл. закупуване на зем. техника   
2 

 
3 

 
1 

 
1 7 

Отглеждане на ССТ животни 
   

1 
     

1 

Производствени и складови дейности 
   

1 
  

1 
  

2 

Жилищно и вилно строителство 4 1 2   2 1 3 
 

1 14 

Общински планове и програми, в т.ч. 

ОПООС, ПУО, ОПР, ОУП 
2 1 1   1 1 2 

  
8 

Техническа и транспортна инфраструктура в 

т.ч. реконструкция на съществуващи или 

изграждане на нови съоръжения. 
 

2 1 1 2 
 

3 
 

5 14 

Аква култури и спортен риболов 1 
 

1 
 

2 1 
   

5 

ИП/ПП в урбанизирани територии - 

обновяване на съществуващи сгради, 

гробищни паркове, улично осветление и др. 
 

3 1 
   

1 
 

2 7 

Добив на подземни богатства 
 

1 
  

2 
 

1 
  

4 

ИП/ПП на територията на  

ЗЗ „Река Тунджа 1“ 
7 8 8 3 12 3 12 0 9 62 

 

От обобщените и представените в Таблица 2 заявени ИП/ПП, които са най-близо до 

настоящата площадка са общо 12 (дванадесет) инвестиционни предложения, свързани 

съотеветно както следва: с разработване на находища на подземни богатства – с. Бинкос, с. 

Струпец, общ. Сливен, изграждане на линейно съоръжение - довеждащ /захранващ/ водопровод – с. 

Злати войвода, общ. Сливен, рибарници – с. Крушаре, с. Мечкарево, общ. Сливен, капково напояване – 

с. Злати войвода, с. Самуилово, общ. Сливен. Всички от изброените ИП в общината са на 

разстояние повече от 20 км (по права линия) от оценяваното ИП. 

Предвид значителното отстояние на разглежданото ИП (повече от 20 km) спрямо 

другите ИП, може да се направи извода, че увеличаването на въздействието върху околната 

среда или т. нар. кумулиране при едновременната им експлоатацията ще бъде незначително и 

не се предполага поява на отрицателен кумулативен ефект. 
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Оценката на очакваните въздействия показва, че процесът на осъществяване на ИП, а 

именно да се промени начина на трайно ползване (НТП) на имоти с идентификатори 

73016.61.8 и 73016.61.5 в местност „Ясаците” в землището на с. Трапоклово, общ. Сливен от 

НТП „ливада” в НТП „нива” с цел използването им като обработваеми ниви, не е свързано със 

значимо генериране на замърсители и вредности в околната среда, които да оказват 

неблагоприятно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона. Освен 

това имотите по вид  територия са „Земеделска” и категория на земята 10-та, като същата ще 

остане непроменена „Земеделска” с което няма да има никаква промяна в баланса на 

земеделските земи в защитената зона. В имоти с идентификатори 73016.61.8 и 73016.61.5 в 

местност „Ясаците” в землището на с. Трапоклово, общ. Сливен, предмет на на ИП, при 

извършен оглед на място, не са установени типове природни местообитания и местообитания 

на видове, предмет на опазване в защитена зона „Река Тунджа – 1“. Въпреки, че съгласно 

информационната система за защитените зони от мрежата Натура 2000, на територията на 

площадката са посочени, че попадат части от природно местообитание с код 1530* „Панонски 

солени степи и солени блата”, както и местообитания на защитени видове: пъстър пор, 

лалугер, червенокоремна бумка, голям гребенест тритон и обикновена блатна костенурка, 

такива липсват. Земята не отговаря на начина на трайно ползване (НТП) на имотите, които по 

документи са с НТП „ливада”. В действителност земята е земеделска и по-скоро отговаря на 

характеристиките на обработваема земя за земеделски нужди, каквито са и съседните имоти 

намиращи се на юг и на запад от площадката.  

Намиращите се в съседство терени, разположени на север от площадката, имат 

характеристики на пасища, като в тях би могло да се причесли, че попадат части от природно 

местообитание с код 1530* „Панонски солени степи и солени блата”, както и местообитания 

на защитени видове: пъстър пор, лалугер, червенокоремна бумка, голям гребенест тритон и 

обикновена блатна костенурка, предмет на опазване в защитена зона „Река Тунджа – 1“, но 

същите не се засягат от настоящото ИП. В тази връзка не се очаква да бъдат увредени и 

засегнати от дейностите по реализацията на ИП, което няма да доведе до значими негативни 

последици по отношение на компонентите на околната среда. Не съществуват условия за 

замърсяване на повърхностни, подземните или питейни води. Обхвата на влияние при 

експлоатация на ИП, ще бъде локализиран в границите на заявените граници на имотите. 

Очаква се общото въздействие на тази съвкупност от съществуващи обекти и 

реализацията на новите инвестиционни предложения да се прояви в увеличаване на 

антропогенния натиск върху зоната, като цяло. Увеличаването на човешкото присъствие в 

защитената зона неминуемо води до безпокоене на дивите животни и до влошаване 

състоянието  на природните  местообитания. 

 

ЦЕЛЕВА ОЦЕНКА 

III. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОИТО 

САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ 

ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА ИЛИ НЕЙНИТЕ 

ЕЛЕМЕНТИ 

Потенциалните въздействия върху защитената зона, които осъществяването на 

настоящото ИП могат да окажат, са: 

1. Унищожаване и увреждане на природни местообитания и местообитания на видове в 

мястото на  реализиране на обекта; 
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2. Фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове в резултат на 

почвоподготовката на терена в обекта; 

3. Безпокойство за индивиди от животински видове от движението и работата на  

техника и хора;  

4. Смъртност на индивиди от животински видове;  

5. Нахлуване на неместни и/или инвазивни видове при неправилно проведена 

рекултивация. 

  

Територията в границите на имотите предмет на ИП площ не може да се разглежда като 

естествен тип местообитание. Терените представляват в действителност обработваеми 

земеделски земи. 

Следва да се отбележи, че сегашното състояние и вида на територия, в границите на 

заявените имоти не представлява естествени природни местообитания или местообитания на 

видове включени в предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000192 „Река Тунджа 

– 1“. 

Поради местоположението на обекта и характера на предвидените дейности, то 

реализацията на инвестиционното предложение няма потенциал да доведе до нарушаване 

естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет 

на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези 

местообитания видов състав. Заплахите ще са свързани с увеличаване на антропогенното и 

техногенно въздействие в района на ИП. Възможните косвени въздействия върху зоната са 

свързани предимно с генериране на шум, вибрации и/или емисии във въздуха. 

 

Вероятните въздействия, произтичащи от реализацията на ИП са оценени спрямо: 

 Обхват по отношение местоположението на ИП спрямо защитената зона; 

 Фаза от изпълнение на инвестиционното предложение, на която е вероятно да 

възникнат; 

 По отношение ефекта върху природни местообитания и видовете, предмет на опазване в 

защитената зона; 

 Характер на въздействията - дълготрайно или имат временен ефект; 

 По отношение времетраенето на въздействията - дали въздействията са постоянни, 

краткосрочни, периодични, инцидентни (не се предполага задължително да възникнат); 

 С кои други въздействия на ИП/ПП имат комбинирано влияние върху даден параметър 

за благоприятния природозащитен статус на видовете и местообитанията. 

 

IV. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА, МЕСТООБИТАНИЯТА, ВИДОВЕТЕ И ЦЕЛИТЕ 

НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО И ТЯХНОТО 

ОТЧИТАНЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАН, ПРОГРАМА И 

ПРОЕКТ/ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

4.1. Характеристика на защитена зона BG0000192 „Река Тунджа – 1” 

 

Защитената зона „Река Тунджа – 1“ с код BG0000192 е определена по чл. 6, ал.1 т.1 и 2 

от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна. Одобрена е с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г., 

обнародвано в ДВ бр.21/09.03.2007 г. и е изменена с Решение на МС №811/16.11.2010 г., ДВ 

бр. 96/07.12.2010 г. До настоящия етап не е обнародвана Заповед за обявяването й. 

 

Територията на защитената зона обхваща поречието на река Тунджа с обща площ от 

9503  хектара. В административно отношение защитената зона попада на територията на 
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областите Сливен, Ямбол и Стара Загора в Южен централен и Югоизточен райони за 

планиране. Покрай река Тунджа са се съхранили най - големите за вътрешността на страната 

гори от лонгозен тип, съставени главно от ясен, бряст, мекиш, тополи, върби и видове увивни 

растения. 

 

4.2. Предмет и цели на опазване съгласно чл. 8, ал 1, т. 1 на ЗБР 

Защитената зона се обявява с цел: 

 Запазване площта на природните местообитания и местообитания на видовете и 

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

 Запазване естественото състояние на природните местообитания и местообитания на 

видовете, предмет на опазване в ЗЗ, включително и на естествените за тези 

местообитания видов състав, характерни видове и условията на средата; 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетните местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видове, предмет на опазване в рамките на ЗЗ. 

 

Предмет на опазване: 

А. Природни местообитания предмет на опазване в зоната: 

В стандартния формуляр на защитената зона от 2007 г., са включени 16 типа природни 

местообитания от Приложение І на Директива 92/43 ЕИО. От които, при инвентаризационните 

проучвания по Натура 2000, в рамките на проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ, 2013г.), в 

защитена зона BG0000192 не е потвърдено наличието на природни местообитания с код 1340, 

6110, 6410. В резултат от картирането на терен в границите на защитената зона е установено 

наличието на нов (непосочен в СФ от 2007 г.) тип природно местообитание: 62A0 Източно 

субсредиземноморски сухи тревни съобщества. 

Актуални данни за разпространението на отделните типове природни местообитания в 

границите на ЗЗ BG0000192 „Река Тунджа – 1“ са отразени в следващата таблица. 

 

КОД ИМЕ 

Площ (ha) 

Досегашна 

площ СДФ 

Актуална 

площ 

1340* Континентални солени ливади 42.76 неустановено 

1530*  Панонски солени степи и солени блата 833.85 770.37 

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от тина 

Magnopotamion или Hydrocharition 
37.54 285.40 

3260 Равнинни или планински реки с растителност от 

Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion 
33.26 304.99 

3270 Реки с кални брегове с Chenopodium rubi и Bidention 

p. p. 
202.41 34.26 

6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни 

съобщества от Alysso-Sedion albi 
0.65 неустановено 

6210* Полуестествени сухи треви и храстови съобщества 

върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни 

местообитания на орхидеи) 

317.78 78.55 

62A0  Източно субсредиземноморски сухи тревни 

съобщества 
новоустановено 5.94 

6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или 

глинести почви (Molinion caeruleae) 
0.05 неустановено 
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6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините 

и в планинския до алпийския пояс 
31.36 14.54 

6510 Низинни сенокосни ливади 2058.73 425.77 

7230 Алкални блата 0.10 5.82 

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите 

Sedo-Sclerathion или Sedo albi- Veronicion dillenii 
32.88 8.38 

91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus 

laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolis 

покрай големи реки (Ulmenion minoris) 

441.51 458.22 

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 57.87 20.16 

91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior 

(Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) 
111.48 161.82 

92А0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba 19.00 26.39 

Източник: Обобщени доклади за оценка на разпространението на природни местообитания от 

Натура 2000, получени в резултат на проект: "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза 

I".(http://natura2000.moew.government.bg)  

 

Б. Видове растения от Приложение II към Директива 92/43/ЕЕС 

Льозелов липарис (Liparis loeselii) 

Калописиева дактилориза (Dactylorhiza kalopisii) 

 

В. Видове гръбначни животни, предмет на опазване: 

Бозайници (16 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Европейски вълк (Canis lupus) 

Видра (Lutra lutra) 

Лалугер (Spermophilus citellus) 

Пъстър пор (Vormela peregusna) 

Голям нощник (Myotis myotis) 

Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)  

Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) 

Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 

Дългоух нощник (Myotis bechsteini) 

Мaлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 

Остроух нощник (Myotis blythii)  

Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 

Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 

Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 

Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) 

Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 

 

Земноводни и влечуги (6 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) 

Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) 

Пъстър смок (Elaphe sauromates) 

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) 
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Риби (3 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Маришка мряна (Barbus plebejus) 

Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) 

Обикновен щипок (C. taenia) 

 

Безгръбначни животни (8 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

Алпийска розалия (Rosalia alpina) 

Бисерна мида (Unio crassus) 

Бръмбар рогач (Lucanus cervus) 

Буков сечко (Morimus funereus) 

Oбикновен сечко (Cerambyx cerdo) 

Офиогомфус (Ophiogomphus cecilia) 

Ручеен рак (Austropotamobius torrentium)  

Ценагрион (Coenagrion ornatum) 

 

Подробна информация за състоянието на местообитанията и популациите на видове, 

предмет на опазване в защитената зона е представена в стандартния формуляр. Същата е 

използвана като референтна. В настоящата оценка са взети предвид и резултатите от 

проведените през 2011 – 2012 г. проучвания проведени в рамките на проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І“. 

 

V. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА И СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА 

ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 

5.1 Анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете 

природни местообитания и всеки от видовете - прeдмет на опазване в 

защитената зона 

5.1.1. Описание на територията на инвестиционното предложение 

 

Съгласно картата на флористичните райони на България, територията предмет на 

инвестиционното предложение попада във флористичния район – Тунджанска хълмиста 

равнина. Растителната покривка тук е разнообразна. Горските растителни формации са 

сравнително малко и се състоят главно от цер и благун, както и от съобщества на цер, често 

примесени с келяв габър. В района се срещат вторични съобщества от драка, хрищел и някои 

други преходно-средиземноморски видове. На места са се запазили мезофитни гори от 

дръжкоцветен дъб, полски бряст и полски ясен, както и халофитни формации. Покрай река 

Тунджа са се съхранили най-големите за вътрешността на страната гори от лонгозен тип, 

съставени главно от ясен, бряст, мекиш, тополи, върби и много видове увивни растения. 

Основен елемент от растителната покривка в разглеждания район има коренната 

растителност и в по-малка степен от формации на производна растителност, възникнала 

вторично на мястото на първични горски ценози. 

Площадката на инвестиционното предложение се намира в имоти с идентификатори 

73016.61.8 и 73016.61.5 в местност „Ясаците” в землището на с. Трапоклово, общ. Сливен.    

Имотите, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение (ИП) се 

намира в район, който се ползва активно за традиционно земеделие. В този аспект 

разглежданата зона отчасти притежава характеристиките на територия, с често човешко 

присъствие в нея. Площадката граничи с обработваеми земеделски земи – ниви, както и с 

пасища и полски пътища.  

Boris
Textbox



Инвеститор: Стефан Димов Петров 

  

Доклад за Оценка за степента на въздействие на ИП за „Промяна на начина на трайно ползване (НТП) 

на имоти с идентификатори 73016.61.8 и 73016.61.5 в местност „Ясаците” в землището на с. 

Трапоклово, общ. Сливен от НТП „ливада” в НТП „нива” 
 

12 

Транспортната инфраструктура в района е сравнително добре развита. В близост преминава 

съществуващ местен път който води от село Трапоклово до село Зимница. От него до 

имотите се достига по съществуващи полски пътища. Площадката е разположена на около 3 

км южно от регулационните граници на населеното място и на около 8 км североизточно от 

водното течение на река Тунджа. Най-близките населени места са с. Зимница (3 км южно от 

площадката) и с. Драгоданово, на окло 3,5 км северозападно от площадката на 

инвестиционното предложение. 

Във фитоценологичен аспект, разглежданата площадка може да се причисли към 

ксеротермните тревни съобщества, като в пониженията (полските пътища и синорите 

обграждащи площадката) се формира зона с храстова растителност.  

За оценка състоянието на растителната покривка в обхвата на инвестиционното 

предложение и определяне размерът на щетите от реализацията му, са извършени теренни 

наблюдения. 

При направения оглед на място, не са установени типове природни местообитания и 

местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона „Река Тунджа – 1“. Въпреки, 

че съгласно информационната система за защитените зони от мрежата Натура 2000, на 

територията на площадката са посочени, че попадат части от природно местообитание с код 

1530* „Панонски солени степи и солени блата”, както и местообитания на защитени видове: 

пъстър пор, лалугер, червенокоремна бумка, голям гребенест тритон и обикновена блатна 

костенурка, такива липсват. Земята не отговаря на начина на трайно ползване (НТП) на 

имотите, които по документи са с НТП „ливада”. В действителност земята е земеделска и по-

скоро отговаря на характеристиките на обработваема земя за земеделски нужди, каквито са и 

съседните имоти намиращи се на юг и на запад от площадката.  

Намиращите се в съседство терени, разположени на север от площадката, имат 

характеристики на пасища, като в тях би могло да се причесли, че попадат части от природно 

местообитание с код 1530* „Панонски солени степи и солени блата”, както и местообитания 

на защитени видове: пъстър пор, лалугер, червенокоремна бумка, голям гребенест тритон и 

обикновена блатна костенурка, предмет на опазване в защитена зона „Река Тунджа – 1“, но 

същите не се засягат от настоящото ИП. В тази връзка не се очаква да бъдат увредени и 

засегнати от дейностите по реализацията на ИП, което няма да доведе до значими негативни 

последици по отношение на компонентите на околната среда. 

В съществуващите полски граници (синори) и около черните пътища, преминаващи 

покрай настоящото ИП, тревните съобщества са представени предимно от видове характерни 

за агрофитоценозите, сред които и много рудерали: Синя (полска) метличина (Centaurea 

cyanus L.), троскот (Cynodon dacylon (L.) Pers), едногодишна ливадина (Poa annua L.), 

дългоосилеста овсига (Bromus sterilis L.), балур (Sorghum halepense (L.) Pers.), едногодишно 

безсмъртниче (Xeranthemum annuum L.), паламида (Cirsium arvense, (L.) Scop.), полски синап 

(Sinapis arvensis L.), полска повитица (Convolvulus arvensis L.), кръглоглав челядник (Echinops 

sphaerocephalus L.), жълто подрумиче (Anthemis tinctoria L.), полска детелина (Trifolium arvense 

L.), пълзяща детелина (Trifolium repens L.), обикновен репей (Arctium lappa L.), полски босилек 

(Salvia pratense) и др. 

 

Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху 

типовете природни местообитания и видовете - прeдмет на опазване в защитената 

зона

Според представените общи характеристики по Натура 2000 (по Стандартен формуляр 

на Натура 2000 за ЗЗ „Река Тунджа 1”), в защитената зона са изявени за опазване общо 16 типа 

природни местообитания, от които приоритетни за опазване в са 3 типа природни 

местообитания (1530*, 6210* и 91Е0*). За всеки отделен тип природно местообитание, 

включен в предмета и целите на опазване на защитената зона е представена кратка 
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характеристика за състоянието и разпространението му спрямо територия, предмет на 

инвестиционното предложение. 

 

1530 *Панонски солени степи и солени блата 

Това местообитание се представлява от типичните халофитни фитоценози, които са 

разпространени в поречията на реките, където се наблюдават процеси на засоляване на 

почвата, вследствие на високи подпочвени води, пролетни заливания, лятно изпарение и др. В 

защитена зона “Река Тунджа – 1”, природно местообитание 1530* е представено и от двата си 

подтипа: Подтип 1. Солени пасища и степи и Подтип 2. Солища - солени блата и мочурища. 

Установено е на площ от общо 770.37 ha. Зоната има съществено значение за опазването на 

приоритетното за европейската общност местообитание 1530* в България. 

 

Местообитанието е разпространено в най-източните части от защитената зона, обхващащи 

поречието на р. Тунджа в област Сливен. В териториите, южно от селата Блатец и 

Драгоданово, община Сливен на по-големи площи се развива подтип 2. Това са участъци с 

високо съдържание на соли в почвата и се формират типични халофилни съобщества, като 

това са основно съобщества на Camphorosma monspeliaca и Puccinellia convolutа. В района на 

селата Жельо войвода – Завой, е характерна по слаба степен на засоляване на почвата и 

развитие на субхалофилна растителност с доминиране на Cynodon dactylon, Lolium perenne, 

Hordeum hystrix, и присъствие на редица фалофити и/или факултативни халофити. На цялата 

територия заета от природното местообитание в защитената зона са установени значителна 

част от посочените като типични видове: Hordeum hystrix, Lepidium ruderale, Puccinellia 

convoluta, Lolium perenne, Cynodon dactylon, Inula britanica, Bupleurum tennuissimum, 

Camphorosma monspeliaca, Camphorosma annua, Bupleurum tennuissimum, Mentha pulegium, 

Juncus gerardii, Trifolium fragiferum, Scorzonera laciniata, Pholiurus pannonicus. 

 

3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 

Hydrocharition Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition 

Освен естествени еутрофни езера тук се включват и водоеми с частично антропогенен 

произход (напр. изоставени наводнени баластриери, стари корита на реки), някои блата, които 

са били използвани като рибарници и после изоставени, ако в тях се развиват типични 

хидрофитни ценози. В защитена зона “Река Тунджа – 1” местообитанието заема площ от 

285.40 ha, което се равнява на 3% от площта на зоната (9503 ha). Този тип местообитание не е 

установен за района на Община Павел баня. По отношение на Критерии 2 „Структура и 

функциии“ и Критерии 3 „Бъдещи перспективи“ местообитание 3150 се намира в 

неблагоприятно-незадоволително състояние, което е причина цялостното състояние също да е 

неблагоприятно-незадоволително. Бъдещите дейности за опазване на местообитанието са 

свързани с правилното управление и поддържане на водния режим. Почистване на езерата, 

обрасли с папури и тръстика. Ограничаване на втока на биогенни елементи, което причинява 

„цъфтеж” и влошава екологичното състояние на водното тяло. Ограничаване присъствието на 

инвазивни растителни видове, които заемат около 60 % от бреговете на местообитанието. 

 

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-

Batrachion В защитена зона “Река Тунджа – 1” природно местообитание 3260 заема площ от 

304.99 hа, и обхваща самото корито на реката. В резултат от картирането през 2012 г., общата 

оценка за състоянието на природното местообитание в зоната е „неблагоприятно - 

незадоволително”, което се дължи на установените морфологични и хидрологични изменения. 

Установено е заустване на битови отпадъчни води от населените места, през които реката 

минава. Морфологичните изменения са свързани с изградените язовири “Копринка” и 

“Жребчево” и ВЕЦ, корекции и андигиране на голяма част от течението на реката; 
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пресушаване на крайречни влажни зони; обезлесяване на бреговете. Тези морфологични 

изменения водят до увеличаване на скоростта на течение на водата при пълноводие, като 

резултат се наблюдава силна вертикална ерозия на бреговете и вкопаване на речното корито. 

Вкопаването и ерозия са фактори, които възпрепятстват развитието на хидрофитната 

растителност. 

 

3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. 

Местообитанието в зоната заема ограничена площ от 34.26 ha и има точково разпространение. 

Природно местообитание от типа 3270 не е установено в границите на ИП и в прилежащите 

територии. В защитената зона, местообитанието е в неблагоприятно - лошо състояние. 

Основните негативни влияния са: силната фрагментацията на местообитанието; промяната на 

хидрологичния режим, в следствие на изградените хидротехническите съоръжения; 

коригиране на течението, андигиране и укрепване на бреговете. 

 

6210. Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (festuco-

brometalia) (*важни местообитания на орхидеи). Общата площ на местообитанието в 

границите на зоната е 78.55 ha, което се равнява на 0.83% от площта на зоната (9503 ha).  

Полигони от местообитанието са картирани и в района около селата Червенаково и Баня, 

община Твърдица, област Сливен. Във всички картирани полигони на местообитание 6210 в 

защитената зона основния доминиращ вид е Chrysopogon gryllus. В някои случаи като 

кодоминанти са Festuca valesiaca, Festuca thracica, Dichantium ischaemum. Не са регистрирани 

представители на сем. Orchidaceae и някои от характерните доминанти, което е причина за 

неблагоприятно-незадоволително състояние по този критерий, а също и цялостното състояние 

на местобитанието да е оценено като неблагоприятно - незадоволително. Не са установени 

отрицателно действащи фактори като: фрагментация, пожари, наличие на рудерални видове, 

формиращи самостоятелни ценози. В голяма част от площите на местообитанието се извършва 

коситба, което спомага за поддържане на структурата им. Основните заплахи за 

местообитанието са свързани с интензивност на пашата и използването на торове и пестициди. 

 

62А0. Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества. Местообитанието е 

новоустановено за защитената зона, определено на площ от 5.94 ha. Разпространено е по сухи 

хълмове на десния бряг на река Тунджа в непосредствена близост до известния в 

ботаническата литература със субмедитеранската си растителност варовиков хълм Карабаир, в 

землището на с. Бинкос, Община Твърдица. В защитена зона „Река Тунджа – 1” 

местообитанието е представено в благоприятно състояние. Въпреки, сравнително малката 

площ, която заема, местообитанието има типичната структура (отворени ксерофитни тревни 

съобщества, с характерния изглед от каменни и скални излази) и флористичен състав (липса на 

ясен доминиращ вид, множество субмедитерански растителни видове). Съобществата на 

природно местообитание 62А0 в ЗЗ „Река Тунджа – 1” се отнасят към асоциация Euphorbio 

myrsinitis-Botriochloetum ischaemi Jovan.-Dunj. 1955 субасоциация medicagetosum rhodopeae 

Sopotlieva. 

 

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

пояс. В защитена зона „Река Тунджа – 1“ местообитанието заема площ от 14.54 ha. Развива се 

линейно по крайбрежието на реката със средна ширина около 1m. Основната част от полигони 

на местообитание 6430 са установени в участъка на река Тунджа след язовир Жребчево. В 

източната част на зоната (от яз.  Жребчево до гр. Ямбол) попада средното течение на реката, 

където тя е пълноводна, с широко корито и сравнително полегати брегове. Това 

благоприятства забавяне на речния отток, натрупване на плодородни речни наноси и 

съответно формиране на високотревна хигрофитна крайречна растителност. Поради това и по-
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големи площи от местообитание 6430 са установени в този регион. Наблюдаваните 

хигрофилни и тревни съобщества по река Тунджа, в границите на защитената зона са 

доминирани от Persicaria hydropiper, Catabrosa aquatica, Agrostis stolonifera, Mentha aquatica. 

От типичните видове за природното местообитание в полигоните му са установени следните 

растителни вида: Epilobium hirsutum, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Veronica beccabunga, 

Althaea officinalis, Urtica dioica, Cardamine rivularis, Leonurus cardica, Myosotis scorpioides, 

Hypericum tetrapterum. 

 

6510 Низинни сенокосни ливади 

В ЗЗ „Река Тунджа – 1” местообитание 6510 е представено по крайречните тераси върху 

средно мощни, умерено влажни почви. Подпочвената основа са крайречни наноси. 

Разпространено на площ от 425.77 ha. Съобществата се отличават с богат видов състав и 

достатъчен брой типични за местообитанието видове. Полигоните се намират под сенокосен 

режим и умерена паша след коситбата. Част от тях, обаче, не се окосяват ежегодно в резултат 

на което имат частично нарушена структура. Природно местообитание от типа 6510 не е 

установено в границите на ИП и в прилежащите му територии. За западната част от поречието 

на р. Тунджа са потвърдени отделни полигони с малка площ в землището на Александрово, 

Търничени и северно от град Павел баня. Най-близкият полигон се намира на около 1 km (по 

права) южно от ИП. 

 

7230 Алкални блата  

В ЗЗ „Река Тунджа – 1” местообитание 7230 е представено върху ограничени площи от 5.82 ha 

със средно мощни, влажни и преовлажнени почви. Разпространено е в района между сeлата 

Манолово и Търничене, Община Павел баня. Съобществата се отличават с богат видов състав. 

Преовлажняването на почвите се базира на разливи от преминаващ през местообитанието, или 

покрай границите на местообитанието поток. Постоянният дебит на потоците е от решаващо 

значение за по-нататъшната устойчивост на местообитанието. Евентуалното засушаване се 

явява най-рисковият фактор за съдбата му. 

 

8230. Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-scleranthion или Sedo 

albi-veronicion dillenii. В ЗЗ “Река Тунджа – 1” природното местообитание заема сравнително 

малка площ от 8.38 ha, което се равнява на 0.088% от общата площ на ЗЗ. Полигоните му са с 

малки размери, представляват излази на основната силикатна скала на повърхността, често 

разделени един от друг от тревни съобщества. Разпространено е в източната част на река 

Тунджа, югоизточно от язовир Жебчево. Въпреки ограничената площ, местообитанието 

проявява своите типични видов състав и структура. На площите, заети от местообитанието не 

се наблюдават антропогенни обекти, които да нарушават неговата структура и 

функциониране. Тревната покривка е бедна, но може да се определи като типична. Присъстват 

както представители на сукулентните растения, така и типичните мозайки от мъхове и лишеи. 

Някои от по-често срещаните и характерни за местообитанието видове са Medicago minima, 

Scleranthus perennis, Scleranthus annuus, Poa bulbosa. Освен тях, в полигоните на това 

местообитание се срещат и други характерни за него видове: Plantago subulata, Sanguisorba 

minor. 

 

91М0. Балкано-панонски церово-горунови гори. Съобразно данните от проведеното 

картиране, природно местообитание 91M0 е представено в ЗЗ „Река Тунджа – 1“ с обща площ 

от 20.16 ha. Това се равнява на 0.21 % от общата площ на защитената зона (9503 ha). Отделни 

полигони с малка площ са картирани и в землището на с. Ягода, Община Мъглиж. Видовият 

състав е представен основно от Quercus petraea, Quercus cerris и Quercus frainetto, като 
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видовете имат участие около 6, което е типично за това местообитание. Благоприятното му 

състояние основно зависи от начина на стопанисване на горите. 

 

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) Това са крайречни гори в низините и планините. Развиват се на богати 

алувиални почви, периодично наводнявани от сезонното прииждане на реката. В защитена 

зона „Река Тунджа – 1“ е установено на площ от 161.82 ha, което се равнява на 1.7% от общата 

площ на защитената зона. ИП не засяга това местообитание.  

 

91F0. Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или 

Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) 
Установената при картирането площ на местообитанието в изпълнение на проект „Картиране и 

определяне природозащитното състояние на природни местообитания - фаза I” е 458.22 ha, а 

референтната според стандартния формуляр на зоната е стойност е 441.51 ha. Установява се 

намаляване на площта на местообитанието с около 11% спрямо референтната площ, дължащо 

се на по-прецизното картиране. Разпространено е в района на с. Веселиново, община Тунджа, 

област Ямбол. Отнася се към Подтип 1 - Лонгозни гори (асоциация Smilaco excelsae-Fraxinetum 

oxycarpae). Заливни гори с участие на Quercus robur, Fraxinus oxycarpa и Ulmus minor и 

наличие на лиани. Видовият състав на съобществата е богат, а вертикалната структура е 

сложна. Тревната покривка е с непостоянен състав, зависещ от локални особености и 

динамични процеси. Не са установени полигони от местообитание 91F0. 

 

92А0. Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba. В резултат на картирането през 2012г., 

природно местообитание 92A0 е представено в ЗЗ „Река Тунджа – 1“ с обща площ от 26.39 ha. 

Установява се увеличаване на площта на местообитанието спрямо референтната площ с 4.15 

ha. Разпространено е за средното течение на р. Тунджа в участък при с. Бинкос, с. Близнец и с. 

Червенаково, Община Твърдица, Област Сливен.  

 

Посочените типове местообитания, предмет на опазване в защитената зона не са 

представени на територията, обект на реализация на инвестиционното предложение. 

Приоритетните за опазване типове природни местообитания няма да бъдат негативно 

повлияни от реализирането на инвестиционното предложение. 

  

В резултат от реализирането на ИП ще промени начина на трайно ползване (НТП) на 

имоти с идентификатори 73016.61.8 и 73016.61.5 в местност „Ясаците” в землището на с. 

Трапоклово, общ. Сливен от НТП „ливада” в НТП „нива” с цел използването им като 

обработваеми ниви. Земята не отговаря на начина на трайно ползване (НТП) на имотите, които 

по документи са с НТП „ливада”. В действителност земята е земеделска и по-скоро отговаря 

на характеристиките на обработваема земя за земеделски нужди, каквито са и съседните имоти 

намиращи се на юг и на запад от площадката. В границите на ИП, липсва дървесна и храстова 

растителност. Няма да се засягат горски масиви. 

 

Реализиране на ИП за „Промяна на начина на трайно ползване (НТП) на имоти с 

идентификатори 73016.61.8 и 73016.61.5 в местност „Ясаците” в землището на с. Трапоклово, 

общ. Сливен от НТП „ливада” в НТП „нива”, няма да окаже негативно въздействие върху 

типовете природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000192 „Река 

Тунджа – 1”. Обхватът на въздействие на ИП е ограничен в рамките на заявените имоти. Не 

съществуват предпоставки за нарушаване или друг вид увреждане на биотичните и 

абиотичните елементи, определящи качеството на описаните в стандартния формуляр на 

зоната природни местообитания, нито за промяна на покритието им в зоната. 
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Съгласно данните за други ИП/ПП с потенциал за кумулативно въздействие заедно с 

оценявания обект, няма такива, които засягат природни местообитания, включени в 

Приложение I на Директива 92/43/EEC. 

 

Таблица 3 Степента на влияние и въздействие на инвестиционното предложение върху 

типовете природни местообитания, изявени за опазване в ЗЗ „Река Тунджа – 1“ през периода 

на строителство, експлоатация и рекултивация. 

Koд* Непряко Пряко 
Кратко

трайно 

Средно

трайно 

Дълготрай

но 

Време

нно 

Посто

янно 

Кумула

тивно 

Поло

жител

но 

Отрица

телно 

Загуба 

(%) 

1530 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

3150 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

3260 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

3270 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

6210 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

62А0 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

6430 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

6510 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

7230 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

8230 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

91F0 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

91M0 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

91Е0 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

92A0 няма няма няма няма няма няма няма няма няма няма 0 

 

*Кодът на защитените местообитания е представен според Стандартен формуляр на ЗЗ 

„Река Тунджа – 1” по Натура 2000 

 

Степен на въздействие 0 – няма въздействие. 

 

 В резултат от реализацията на ИП и останалите ИП/ПП не се очаква значима промяна в 

структурата и функциите на типовете природни местообитания, предмет на опазване в зоната, 

или предпоставка за промяна на природозащитната им стойност.  

 

Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху видове 

предмет на опазване в защитена зона „Река Тунджа – 1“ 

 

 Предмет на опазване в Защитена зона BG0000192 „Река Тунджа – 1“са 16 вида 

бозайници, 6 вида земноводни и влечуги, 3 вида риби и 8 вида безгръбначни животни. 

Представени са очакваните въздействия върху всеки отделен вид: 

 

Прилепи (Chiroptera) 

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) 
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Биологични особености. Рядък вид, срещащ се в горски ландшафти, предимно в планинските 

(най-високо установено ИП - на 1420 m н.в.) и полу-планинските райони. Обитава обрасли с 

гори райони, главно в планините. Ловува в покрайнини на гори, над пътища и алеи в гори и 

паркове. През лятото женските формират малки колонии в цепнатини на кората на дърветата. 

Мъжките обикновено живеят поединично. Зимува главно в подземни убежища. У нас 

предпочита студени пещери, с температура около 0°С. Може да се намери близо до входа на 

пещерата дори при много студено време. Извършва локални миграции, които рядко 

надвишават 50 km. Копулацията е през есента и зимата. 

 

Оценка на популацията в зоната. Според стандартния формуляр на защитената зона в нея е 

налична местна постоянна популация с численост от 11 до 50 индивида. При картирането по 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I“ (МОСВ, 2013 г.) в зоната не са установени размножителни колонии, 

находища за струпване и находища за зимуване. Като потенциални местообитания за вида в 

зоната са определени всички площи, за които пригодността в изготвения индуктивен модел е 

над 0.3. Площта на потенциалните местообитания е оценена на 810 ha (8.53% от площта на 

защитената зона). 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Територията на 

инвестиционното предложение не представлява подходящо местообитание за вида. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията, от която ще се изземат запасите от 

строителни материали не представлява потенциални местообитания на вида. Въздействия не 

се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в гори с поне 5 дървета във 

фаза на старост, оценени като потенциални местообитания на вида. Фрагментация няма да има 

(степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - В границите на ИП липсват стари гори и подземни 

убежища, които са потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от ИП) на практика 

липсват стари гори, които са потенциални местообитания на вида и подземни убежища, в 

които видът зимува. Въздействия не се очакват (степен 0). 

5. Бариерен ефект - Инвестиционното предложение не е свързано с монтиране на високи 

линейни съоръжения, явяващи се преграда за миграциите на вида и позволяват 

безпрепятствения полет на индивиди над територията на ИП. Въздействие не се очаква (степен 

0). 

6. Смъртност - В района ИП, липсват убежища на вида. Въздействие не се очаква и в 

потенциалните ловни местообитания на вида, поради специфичната му биология (степен 0). 

 

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) 
Биологични особености. Счита се, че това е най-често срещания в света прилеп (Palmeirim & 

Rodrigues 1995). Предпочита карстови райони. Образува много големи колонии, достигащи 

десетки хиляди екземпляри, струпващи се гъсто по сводовете на пещерите. Често в тези 

колонии има и други видове прилепи, но дългокрилите преобладават. Размножителните 

колонии най-често се състоят от 500 до 2000 екземпляра. Лови жертвите си в полет на 

височина 10-20 m (Grzimek 1990, Nowak, 1997). Предпочитани ловни територии са различни 

открити и полуоткрити естествени и изкуствени местообитания, включително и крайградските 

зони. Летните му убежища са пещери, рядко тавански помещения в сгради (Palmeirim & 

Rodrigues 1995). Зимува в пещери в топли места с температури от около 7-10°С и относителна 

влажност от 80-85%. 
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Оценка на популацията в зоната. Според стандартния формуляр на защитената зона в нея е 

налична местна постоянна популация с численост от 51 до 100 индивида. При картирането по 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I“ (МОСВ, 2013г.) в зоната не са установени размножителни колонии, 

находища за струпване и находища за зимуване. Площта на потенциалните подходящи ловни 

местообитания е оценена на 6356 ha (66.9% от площта на защитената зона). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. В района на ИП 

няма подходящи убежища на вида и той не се среща в разглежданата територия. Близо до 

терените на инвестиционното предложение няма карстови райони. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – На територията на ИП, няма подземни убежища, 

в които видът се размножава и зимува. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Дейностите по време на експлоатацията не са свързани 

със строителство и/или монтаж на съоръжения, явяващи се трудно преодолими прегради, 

предизвикващи фрагментация на местообитанията, в които видът ловува. Фрагментация няма 

да има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - Районът на инвестиционното предложение не е 

потенциално местообитание на вида, поради което няма вероятност същите да бъдат засегнати 

при реализирането му. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от ИП) на практика 

липсват подземни убежища в които видът зимува и се размножава. Въздействия не се очакват 

(степен 0). 

5. Бариерен ефект - Инвестиционното предложение не е свързано с монтиране на високи 

линейни съоръжения, явяващи се преграда за миграциите на вида. Въздействие не се очаква 

(степен 0). 

6. Смъртност - В района на ИП липсват убежища на вида. Въздействие не се очаква и в 

потенциалните ловни местообитания на вида, поради специфичната му биология (степен 0). 

 

1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteini) 

Биологични особености. Отделни индивиди се срещат почти из цялата страна. До 1985 г. са 

известни седем находища, а до края на 2006 г. – 34 находища. Най-висока е плътността на 

територии с надморска височина между 1000 m и 1400 m (средно 8.2 индивида от 12 

находища). Видът е типичен обитател на старите широколистни гори. Най-висока е 

числеността му в мезофилни горски масиви с постоянен водоем, в низините с преобладаване 

на различни видове дъб и полски ясен, а в планините – на бук. Единични индивиди живеят в 

хралупи на дървета с диаметър на стъблото 13–20 cm на 0.7–5 m височина от земята. Колонии 

са установявани само в по-стари дървета с диаметър 40–55 cm на височина 5–12 m. Като летни 

убежища ползва хралупи на дървета и рядко жилищни постройки и пещери. Зимните убежища 

са пещери и галерии с висока влажност и температура между 4 и 11 градуса, по рядко при по-

ниска от 1 до 7 градуса. Видът е стационарен, рядко извършва по-големи миграции 

(максимално до 60 km) (Kerth, Petit, 2005). 

 

Оценка на популацията в зоната. Според стандартния формуляр на защитената зона в нея е 

налична местна постоянна популация с численост от 11 до 50 индивида. При картирането по 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I“ (МОСВ, 2013г.) в зоната не са установени размножителни колонии, 

находища за струпване и находища за зимуване. Като потенциални местообитания за вида в 
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зоната са определени всички площи, за които пригодността в изготвения индуктивен модел е 

над 0.3. Площта на потенциалните местообитания е оценена на 865 ha (9.1 % от площта на 

защитената зона). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. В района няма 

подходящи убежища на вида и той не се среща в разглежданата територия. В границите на ИП 

липсва дървесна растителност, а в прилежащите му територии не са налични стари гори и 

дървета във фаза на старост. Видът е изключително хралупоживеещ. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията на ИП не представлява потенциални 

местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в гори с поне 5 дървета във 

фаза на старост, оценени като потенциални местообитания на вида. Фрагментация няма да има 

(степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - В границите на ИП липсват стари гори и подземни 

убежища, които са потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от ИП) на практика 

липсват стари гори, които са потенциални местообитания на вида и подземни убежища, в 

които видът зимува. Въздействия не се очакват (степен 0). 

5. Бариерен ефект - Инвестиционното предложение не е свързано с монтиране на високи 

линейни съоръжения, явяващи се преграда за миграциите на вида. Въздействие не се очаква 

(степен 0). 

6. Смъртност - В района на ИП липсват убежища на вида. Въздействие не се очаква и в 

потенциалните ловни местообитания на вида, поради специфичната му биология (степен 0). 

 

1307 Остроух нощник (Myotis blithii) 

Биологични особености. В България се счита като обикновен и често срещан вид. Известени 

са около 130 находища на територията на цялата страна, без най-високите части на планините. 

Повечето находища са между 100 и 800 m н.в. Среща се в почти всички карстови и скалисти 

райони в страната. Видът е с азиатски произход и еволюционно е свързан със засушливи, 

топли и открити местообитания. Целогодишно обитава подземни убежища – карстови, 

вулкански и морски пещери и минни галерии, и само рядко единични прилепи са намирани в 

постройки. В много от случаите и през зимата, и през лятото обитава едни и същи убежища с 

вида - двойник Myotis myotis. Данни за хранителната биология на вида у нас засега не са 

публикувани. В Швейцария е установено, че над 60 % от храната му се състои от едри 

дългопипалести скакалци (сем. Tettigoniidae), които лови в открити райони, пасища и често в 

прясно окосени ливади. У нас извършва редовни сезонни миграции между зимните и летни 

убежища в рамките на 50 до 80 km. У нас зимуването започва в края на ноември и продължава 

до към средата на март. Миграцията към местата за размножаване вероятно става след 10-20 

април (МОСВ, 2013г.). 

 

Оценка на популацията в зоната. Според стандартния формуляр на защитената зона в нея е 

налична местна постоянна популация с численост от 11 до 50 индивида. При картирането по 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) в зоната не са установени зимуващи индивиди, а в 3 летни 

находища, най-близкото от които е бункер край с. Ягода са установени 13 индивида. Площта 

на потенциалните ловни местообитания е оценена на оценена на 5418 ha (57.0% от площта на 

защитената зона). 
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Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Според данните 

от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в района на ИП, няма установени потенциални 

местообитания на вида. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията на ИП, не представлява потенциални 

местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания – С предвидените дейности по реализация на ИП не се 

засягат територии, оценени като потенциални местообитания на вида. Фрагментация няма да 

има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания – В района на ИП няма установени потенциални ловни 

територии на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от ИП) на практика 

липсват подземни убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия не се очакват 

(степен 0). 

5. Бариерен ефект - Инвестиционното предложение не е свързано с монтиране на високи 

линейни съоръжения, явяващи се преграда за миграциите на вида. Въздействие не се очаква 

(степен 0). 

6. Смъртност - В района на ИП липсват убежища на вида. Въздействие не се очаква и в 

потенциалните ловни местообитания на вида, поради специфичната му биология. Въздействие 

не се очаква (степен 0). 

 

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccini) 

Биологични особености. Среща се в ниските части на цялата страна, най-често в карстови 

райони с пещери. Ловува нощем над реки и влажни зони, включително и изкуствени водни 

тела, канали и язовири. Улавя насекоми, летейки над водната повърхност. Съществуват 

доказателства, че в състава на храната му влизат и малки рибки (Aizpurua O, Garin I, Alberdi A, 

Salsamendi E, Baagøe H, et al. 2013). Видът е изключително пещеролюбив като целогодишно 

обитава пещери и подземни галерии, където формира големи (до няколко хиляди индивида) 

колонии, почти винаги заедно с пещерния дългокрил. Летните убежища обикновено са малки, 

сухи и проветриви пещери. За зимни убежища избира големи водни пещери с висока влажност 

и температура от 2 до 6 градуса. Извършва сравнително дълги миграции между летните и 

зимните си убежища, в рамките на 50 km, максимум 140 km (Hutterer et al. 2005). Заплахите за 

вида включват промени в качеството на водата чрез замърсяване и пресушаване на водни 

басейни, влажни зони и язовири. Увреждането или посещенията и безпокойството в пещери 

(туризъм, пожари и вандализъм), също може да бъде проблем, защото този вид е силно 

зависим от пещерите. Видът се събира за медицински цели в Северна Африка. 

 

Оценка на популацията в зоната. Според стандартния формуляр на защитената зона в нея е 

налична местна постоянна популация с численост от 11 до 50 индивида. При картирането по 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) видът не е установен в зоната. Чрез моделиране са определени 

потенциални местообитания с площ 6356 ha (66.9% от площта на защитената зона). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Според данните 

от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и нашите проучвания, в района на ИП, няма 

установени потенциални местообитания на вида. Най-близките, картирани местообитания са в 

района на гр. Ямбол. 
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Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Заявената територия на ИП, не представлява 

потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в и/или в близост до 

територии, оценени като потенциални местообитания на вида. Фрагментация няма да има 

(степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - В района на ИП, няма установени потенциални 

местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от ИП) на практика 

липсват подземни убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия не се очакват 

(степен 0). 

5. Бариерен ефект - Инвестиционното предложение не е свързано с монтиране на високи 

линейни съоръжения, явяващи се преграда за миграциите на вида и позволяват 

безпрепятствения полет на индивиди над територията на ИП. Въздействие не се очаква (степен 

0). 

6. Смъртност - В района на ИП, липсват убежища на вида. Въздействие не се очаква и в 

потенциалните ловни местообитания на вида, поради специфичната му биология. Въздействие 

не се очаква (степен  0). 

 

1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 

Биологични особености. У нас е разпространен в цялата страна в места с надморска височина 

до 1600 m. Най-много убежища и колонии са установени в ниско-планинския пояс (до 400–

500 m н. в.). При ловуване предпочита площи, покрити с храстова или дървесна растителност. 

Понякога ловува над водни площи. Заселва се също в карстови райони, паркове и градини. 

Лети сред редки корони на дървета или малко над тях. Летните му убежища са в пещери, 

тавани на жилищни постройки и по-рядко – изкуствени галерии. Често обитава летни убежища 

с подковоноси, също и с пещерния дългокрил и дългопръстия нощник. Зимува в пещери и по-

рядко в зимни галерии – поединично или на малки групи при температура 5-10 градуса. 

Сравнително уседнал вид, чиито придвижвания рядко надхвърлят 40 km. 

 

Оценка на популацията в зоната. Според стандартния формуляр на защитената зона в нея е 

налична местна постоянна популация с численост от 11 до 50 индивида. При картирането по 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) видът не е установен в зоната. Площта на потенциалните 

местообитания е оценена на 1747 ha (18.4 % от площта на защитената зона). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Според данните 

от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и нашите проучвания, в района на ИП, няма 

установени потенциални местообитания на вида. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Заявената територия на ИП, не представлява 

потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в и/или в близост до 

територии, оценени като потенциални местообитания на вида. Фрагментация няма да има 

(степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - ИП е разположено на територия извън границите на площи, 

картирани като потенциални ловни територии на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 
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4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от ИП) на практика 

липсват подземни убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия не се очакват 

(степен 0). 

5. Бариерен ефект - Инвестиционното предложение не е свързано с монтиране на високи 

линейни съоръжения, явяващи се преграда за миграциите на вида. Въздействие не се очаква 

(степен 0). 

6. Смъртност - В района на ИП, липсват убежища на вида. Въздействие не се очаква и в 

потенциалните ловни местообитания на вида, поради специфичната му биология. Въздействие 

не се очаква (степен 0). 

 

1324 Голям нощник (Myotis myotis) 

Биологични особености. Често срещан вид. Обитава пещерите в карстови райони. Ловува в 

разредени гори, паркове и ливади. Средният размер на ловната територия на един прилеп е 

около 0.5 km
2
. При ловуване лети на височина 5 - 8 m. Летните му убежища са пещери, рядко 

тъмни части на сгради, хралупи на дървета. Зимува в пещери, минни галерии и др., като 

избира места с висока влажност и температури в интервала 7-12 градуса. Извършва редовни 

миграции между летните и зимните убежища (понякога над 200 km), като използва редица 

временни междинни убежища. У нас най-дългата регистрирана миграция е 40 km. През лятото 

мъжките живеят предимно поединично, а женските формират колонии, където раждат и 

отглеждат малките. Числеността на колониите може да достигне до няколко хиляди женски. 

 

Оценка на популацията в зоната. Според стандартния формуляр на защитената зона в нея е 

налична местна постоянна популация с численост от 11 до 50 индивида. При картирането по 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) в зоната не са установени зимуващи индивиди, а в 3 летни 

находища са установени общо 9 индивида. Площта на потенциалните местообитания е 

оценена на 5418 ha (57.0% от площта на защитената зона). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Според данните 

от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и нашите проучвания, в района на ИП, няма 

установени потенциални местообитания на вида. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Заявената площ на ИП, не представлява 

потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в и/или в близост до 

територии, оценени като потенциални местообитания на вида. Фрагментация няма да има 

(степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - ИП е разположено на територия извън границите на площи, 

картирани като потенциални ловни територии на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от ИП) на практика 

липсват подземни убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия не се очакват 

(степен 0). 

5. Бариерен ефект - Инвестиционното предложение не е свързано с монтиране на високи 

линейни съоръжения, явяващи се преграда за миграциите на вида и позволяват 

безпрепятствения полет на индивиди над територията на ИП. Въздействие не се очаква (степен 

0). 
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6. Смъртност - В района на ИП, липсват убежища на вида. Въздействие не се очаква и в 

потенциалните ловни местообитания на вида, поради специфичната му биология. Въздействие 

не се очаква (степен 0). 

 

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 

Биологични особености. Среща се в ниските части на страната, предимно в Южна България. 

Предпочита гористи карстови и скалисти терени. Пещерообитаващ вид, формира смесени 

колонии с други видове подковоноси. Не мигрира, но извършва редовни сезонни 

придвижвания между летните и зимните убежища. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона няма данни за 

числеността на популацията му. При картирането по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) 

видът не е установен в защитената зона. Площта на потенциално подходящите ловни 

местообитания е оценена на 2309 ha (24.3% от площта на защитената зона). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Територията на 

инвестиционното предложение не е местообитание на вида, и не би могъл да се разглежда като 

част от хранителния му биотоп. Според данните от проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и 

нашите проучвания, в района на ИП, няма установени потенциални местообитания на вида. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 
1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията на ИП, не представляват 

потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания – Липсват потенциални местообитания в района на ИП. 

Фрагментация няма да има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - ИП е разположено на територия извън границите на площи, 

картирани като потенциални ловни територии на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от ИП) на практика 

липсват подземни убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия не се очакват 

(степен 0). 

5. Бариерен ефект - Инвестиционното предложение не е свързано с монтиране на високи 

линейни съоръжения, явяващи се преграда за миграциите на вида. Въздействие не се очаква 

(степен 0). 

6. Смъртност - В района на ИП, липсват убежища на вида. Въздействие не се очаква и в 

потенциалните ловни местообитания на вида, поради специфичната му биология. Въздействие 

не се очаква (степен 0). 

 

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 

Биологични особености. Обитава гористи карстови райони в близост до вода. Ловува основно 

в гори и покрайнините им, по-рядко из крайречна дървесна растителност. Зимните му 

убежища са подземни кухини, обикновено обширни пещери с постоянен микроклимат. 

Обикновено се заселват в най-топлите части (10-13 градуса) на пещерите. Летните убежища са 

естествени и изкуствени подземни кухини, по-рядко помещения в сгради. У нас са 

регистрирани размножителни колонии обикновено с численост от няколко десетки до около 

2000 индивида. През зимата се среща в смесени колонии, най-често с подковоноса на Блази и 

подконовоноса на Мехели и по-рядко с големия подковонос. Не мигрира на далечни 

разстояния, но извършва редовни сезонни придвижвания между летните и зимни убежища 

(10–60 km). Най-дългите регистрирани придвижвания не надвишават 140 km. 
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Оценка на популацията в зоната. Според стандартния формуляр на защитената зона в нея е 

налична местна постоянна популация с численост от 11 до 50 индивида. При картирането по 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) видът не е установен в зоната. Площта на потенциалните 

ловни местообитания е оценена на 672 ha (7.1% от площта на защитената зона). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Територията на 

инвестиционното предложение не е местообитание на вида, и не би могъл да се разглежда като 

част от хранителния му биотоп. Според данните от проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и 

нашите проучвания, в района на ИП, не са установени на потенциални местообитания на вида. 

Потенциални ловни местообитания са картирани южно от гр. Ямбол. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Площта на ИП, не попадат в границите на 

потенциални местообитания на вида в зоната. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в гори с поне 5 дървета във 

фаза на старост, оценени като потенциални местообитания на вида. Фрагментация няма да има 

(степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - Липсват потенциални местообитания в района на ИП. 

Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от ИП) на практика 

липсват подземни убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия не се очакват 

(степен 0). 

5. Бариерен ефект - Инвестиционното предложение не е свързано с монтиране на високи 

линейни съоръжения, явяващи се преграда за миграциите на вида. Въздействие не се очаква 

(степен 0). 

6. Смъртност - В района на ИП,  липсват убежища на вида. Въздействие не се очаква (степен 

0). 

 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) 

Биологични особености. Най-едрия прилеп от подковоносите. Среща се в цялата страна, без 

най-високите части на планините. Обитава редки гори, храсталаци, открити места в близост до 

карстови разкрития и скални венци и води басейни. В откритите площи ловува, летейки ниско 

над земята – 0.5-3 m, а в горите и на по-голяма височина. Нощем се отдалечава до около 10 km 

от убежището, но понякога и до десетки километри. Летните му убежища са плитки пещери, 

скални струпвания, под покривни пространства в запустели сгради, руини, изкуствени 

галерии. Често ползва временни и нощни убежища, където почива по време на лов и изяжда 

едрите уловени насекоми. Зимните убежища са в подземни естествени и изкуствени галерии. 

Сезонните движения между летните и зимните убежища обикновено не надхвърлят 50 km, но 

са известни и прелети от 100 km. 

 

Оценка на популацията в зоната. Според стандартния формуляр на защитената зона в нея е 

налична местна постоянна популация с численост 51 – 100 индивида. При картирането по 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I“ (МОСВ, 2013г.), видът не е установен в защитената зона. Площта на 

потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 1396 ha (14.7% от площта на 

защитената зона). 
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Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Според данните 

от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ, 2013 г.) в района на ИП, не са установени 

потенциални ловни местообитания на вида. Потенциални ловни местообитания са картирани 

северно и южно от гр. Ямбол. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Територията на ИП, не попадат в границите на 

потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в гори с поне 5 дървета във 

фаза на старост, оценени като потенциални местообитания на вида. Фрагментация няма да има 

(степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - ИП е разположено на територия извън границите на площи, 

картирани като потенциални ловни територии на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от ИП) на практика 

липсват подземни убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия не се очакват 

(степен 0). 

5. Бариерен ефект - Инвестиционното предложение не е свързано с монтиране на високи 

линейни съоръжения, явяващи се преграда за миграциите на вида. Въздействие не се очаква 

(степен 0). 

6. Смъртност - В района на ИП, липсват убежища на вида. Въздействие не се очаква и в 

потенциалните ловни местообитания на вида. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 

Биологични особености. Широко разпространен вид в цялата страна. Среща се в планините 

до 1500 m. н.в. Пещерен вид, свързан предимно с богати на растителност карстови райони, 

разредени гори, паркове и др. Среща се често и в населените места. Ловува в близост до 

убежищата си – до 5 km. Лети относително ниско и ловува над сушата, водната повърхност и в 

скални райони. Относително социален вид, но през лятото мъжките се отделят и живеят 

поединично. Летните убежища са най-разнообразни: постройки, мазета, изкуствени галерии, 

пещери и т.н. Зимува поотделно или на редки групи с разстояние между отделните индивиди. 

 

Оценка на популацията в зоната. Според стандартния формуляр числеността на 

размножаващата се и зимуваща популация в зоната е от 11 до 50 индивида. При картирането 

по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) видът не е установен в защитената зона. 

Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 2660.7 ha (28.0% от 

площта на защитената зона). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Според данните 

от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в района около ИП, не са установени 

потенциални ловни местообитания на вида. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Заявената площ на ИП, не попада в границите на 

потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в и/или в близост до 

територии, оценени като потенциални местообитания на вида. Фрагментация няма да има 

(степен 0). 
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3. Увреждане на местообитания - ИП е разположено на територия извън границите на площи, 

картирани като потенциални ловни територии на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от ИП) на практика 

липсват подземни убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия не се очакват 

(степен 0). 

5. Бариерен ефект - Инвестиционното предложение не е свързано с монтиране на високи 

линейни съоръжения, явяващи се преграда за миграциите на вида. Въздействие не се очаква 

(степен 0). 

6. Смъртност - В района на ИП ИП, липсват убежища на вида. Въздействие не се очаква и в 

потенциалните ловни местообитания на вида. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 
Биологични особености. Рядък вид на територията на България, привързан към равнинния 

карст. За убежища използва изключително подземни местообитания – пещери и рядко 

изкуствени подземия. Образува смесени колонии с други подковоноси прилепи и видове от 

род Myotis. Ловува най-често над открити местообитания – ливади и селскостопански площи в 

равнините. 

 

Оценка на популацията в зоната. Според стандартния формуляр числеността на 

размножаващата се и зимуваща популация в зоната е от 11 до 50 индивида. При картирането 

по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) видът не е установен в защитената зона. 

Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 629 ha (6.6% от 

площта на защитената зона). Потенциални ловни местообитания са картирани в участъка на р. 

Тунджа, на изток от с.Крушаре и в района на гр. Ямбол. 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Според данните 

от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в района около ИП, не са установени 

потенциални ловни местообитания на вида. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Заявената площ на ИП, не попада в границите на 

потенциални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в и/или в близост до 

територии, оценени като потенциални местообитания на вида. Фрагментация няма да има 

(степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - ИП е разположено на територия извън границите на площи, 

картирани като потенциални ловни територии на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на възможно безпокойство (до 100 m от ИП) на практика 

липсват подземни убежища, в които видът зимува и се размножава. Въздействия не се очакват 

(степен 0). 

5. Бариерен ефект - Инвестиционното предложение не е свързано с монтиране на високи 

линейни съоръжения, явяващи се преграда за миграциите на вида. Въздействие не се очаква 

(степен 0). 

6. Смъртност - В района на ИП ИП, липсват убежища на вида. Въздействие не се очаква и в 

потенциалните ловни местообитания на вида. Въздействие не се очаква (степен 0). 

   

Бозайници (Mammalia) без прилепи 
 

1352 Европейски вълк (Canis lupus) 
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Биологични особености. Европейският вълк е хищен бозайник от семейство кучета. До като 

през 1994 г. популацията му в България е била около 400 индивида през последните 15 години 

се наблюдава възход и сега е около 2000 индивида. Обитава предимно по-високите гористи 

места в планините, но в Северна България слиза и в равнинните гори. Води скрит начин на 

живот като предимно през нощта излиза да си търси храна. Вълкът е изключително мобилен 

вид. В рамките територията си изминава за едно денонощие до 50 – 60 km. Установените в 

България придвижвания са през планински масиви и ненаселени места, без да се пресичат 

основни транспортни артерии и обширни урбанизирани райони. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона видът е 

включен като наличен, без данни за числеността на популацията му. При 

инвентаризационните проучвания по Натура 2000 през периода 2012 г., не е установено 

присъствие на вида в зоната. Не е установено наличие на глутници. Няма условия за 

задържане на вида в зоната. Предполага се, че вида използва територията на ЗЗ „Река Тунджа – 

1“ за преминаване към ЗЗ „Централен Балкан – буфер” и други съседни защитени зони. Според 

модела на пригодните местообитания, едва 2.82 km
2
 са потенциално пригодни за вида, основно 

за преминаване, което е 3.45% от цялата площ на ЗЗ „Река Тунджа  - 1“. 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Извън селищни 

територии на разстояние до 1000 m от населени места, включително и тези с по-малобройно 

население от 100 до 1000 души се избягват от вълка, (Цингарска, 2009). Поради което, 

разглежданата територия не може да се причисли към предпочитаните или характерни за вида 

местообитания и не изпълнява биокоридорни функции. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – В района на инвестиционното предложение не са 

установени потенциални местообитания и коридори за придвижване на вида. Въздействия не 

се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в територии, оценени като 

потенциални местообитания на вида. Фрагментация няма да има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - ИП е разположено на територия извън границите на площи, 

оценени като потенциални местообитания. Най-близките картирани местообитания са в 

съседните защитени зони, които са извън обхвата на въздействията. Въздействия не се очакват 

(степен 0). 

4. Безпокойство - В района около ИП и в границите на защитената зона липсват убежища, в 

които видът се размножава. Въздействия не се очакват (степен 0). 

5. Бариерен ефект - Инвестиционното предложение не е свързано със строеж на нови 

интензивно натоварени пътища по възможни коридори на придвижване. Въздействие не се 

очаква (степен 0). 

6. Смъртност - В района на ИП, липсват убежища на вида. Смъртността ще бъде в границите 

на естествената и утвърденото ползване в ловоустройствения проект на ДГС. Въздействие не 

се очаква (степен 0). 

 

1355 Видра (Lutra lutra) 

Биологични особености. Бозайник от семейство Порови, чийто начин на живот изключително е 

свързан с водни басейни. Среща се почти из цялата страна с изключение на Добруджа и голяма 

част от Лудогорието. Обитава течащи (реки и бреговете на планински потоци) и стоящи 

сладководни водоеми (езера, блата, язовири) в цялата страна. Видрата е силно привързана към 

водоеми с добри рибни запаси, които са основен хранителен ресурс за вида. Предимно нощно 

животно. Леговищата са разположени в дупки около водните басейни - в брега, над нивото на 
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водната повърхност. Като временни местообитания, ползвани за преминаване, обмен на 

генетичен материал и миграция между водоемите се включват и някои сухоземни хабитати, в 

които е установено отдалечаване на около 2 km от постоянните водоеми. Такива са понижени 

части от релефа, дерета, поляни, ливади и пасища, разположени до влажни зони, храсталаци, 

обраствания с крайбрежна растителност, крайречни гори и крайречни пещери, (Георгиев, 

Кошев 2006). 

 

Заплахите за видрата (Lutra lutra) които водят до намаляване на числеността ѝ (Георгиев, 

Кошев 2005) са следните: 

 Пряко въздействащи негативни антропогенни фактори. 

 Застрелване на екземпляри. Значимост - критична. 

 Убиване с различни видове капани. Значимост - критична. 

 Разкопаване на дупки и унищожаване на млади. Значимост - средна до висока. 

 Убиване от автомобили на шосета. Значимост - ниска до средна.  

 Удавяне в риболовни уреди. Значимост - висока.  

 Убиване от кучета. Значимост - средна. 

 Косвено въздействащи негативни антропогенни фактори. 

 Разрушаване на местообитанията: добив на инертни материали, обезлесяване: сечи, 

опожаряване, паша, корекции на реки, строеж на ВЕЦ-ве. Значимост критична.  

 Замърсяване на водите. Значимост - висока до критична.  

 Безпокойство. Значимост - ниска до средна. 

 Унищожаване на хранителната база. Значимост - висока.  

 Пазарен интерес към кожи. Значимост - ниска, но критична в отделни райони (предстои 

проучване). 

 

Оценка на популацията в зоната. По данни от стандартния формуляр на защитената зона 

територията ѝ се обитава от 25 - 30 индивида. При инвентаризационните проучвания по 

Натура 2000 през периода 2012 г., е установен потенциал за 25-30 възрастни видри и общо 78-

79 индивиди от всички възрастови групи (млади, полувъзрастни и възрастни). Като подходящи 

за обитаване от видрата са определени водното огледало на всички водоеми в зоната и ивицата 

от 20 m в страни от границата на водата върху брега с обща площ 3137.15 ha. 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Според данните 

от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и в резултат на наши проучвания в 

разглежданата територия, не са установени подходящи местообитания за видрата.  

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания - не са установени подходящи местообитания за 

видрата. С реализиране на инвестиционното предложение не се засягат водни обекти или 

околни на тях територии с характер на известно или потенциално местообитание на видрата 

(поречието на р. Тунджа). Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в територии, оценени като 

потенциални местообитания на вида. Фрагментация няма да има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - Реализацията на инвестиционното предложение не е 

свързана с влияние върху реки и големи водни обекти и/или такива, които да доведат до 

нарушаване или друг вид увреждане на характерни за вида местообитания. Въздействия не се 

очакват (степен 0). 
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4. Безпокойство - Въздействия не се очакват, поради отсъствието на вида в разглежданата 

територия. (степен 0). 

5. Бариерен ефект - Инвестиционното предложение не е свързано със строеж на 

хидротехнически съоръжения в коритото на реката и нови интензивно натоварени пътища по 

възможни коридори на придвижване. Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - В границите на ИП „“ липсват убежища на вида. Не се очакват и въздействия 

посочени като заплаха за вида по-горе. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

1335 Европейски лалугер (Spermophilus citellus) 

Биологични особености. Европейският лалугер е гризач от семейство катерицови. Обитава 

открити необработваеми места, покрити с ниска тревна растителност (ливади, пасища, сухи 

степи, покрайнините на обработваемите полета, покрай пътища и др.). Местообитанията му 

лесно се определят по множеството дупки. Предпочита ниска растителност, макар че 

съществуват колонии и в ливади с висока трева, пасища с рядко разхвърляни храсти (вкл. 

хвойна) и дървета. Наблюдавани са като изключение случаи на обитавани от лалугери овощни 

градини, обраствания с боровинки и терен обрасъл с високостеблена хвойна, но в тези случаи 

винаги има в съседство терен с тревиста растителност (Стефанов, 2006). Също така се 

наблюдават заселвания на изоставени в течение на няколко години орни площи и люцернови 

ниви (т.е. посеви с многогодишни култури). В равнинната част на страната, лалугерът се среща 

преимуществено по селските мери, като съседството на човека не му оказва негативно 

влияние. Не са редки наблюденията на колонии лалугери около населените места, 

непосредствено до крайните къщи на селата, овчарници и краварници. В планинските райони, 

където се осъществява пасищно скотовъдство лалугери дори влизат във временните складови 

постройки на човека за хранене от складиран фураж (Стефанов, 2006). 

 

Съгласно предоставения списък класове Корине Ландкавър използван за целите на 

Натура - 2000, местообитанията на лалугера се покриват от класове № 231 (пасища), № 243 

(селскостопански площи със значително участие на естествена растителност), № 321 

(естествени ливади), № 333 (площи с разпръсната растителност) и № 322 (ниски храсталаци). 

 

Заплахи за вида, които водят до спад в числеността на популациите му или пълното му 

изчезване са следните въздействия (Стефанов, 2006): 

 Разораване на необработваеми земи; 

 Деградация на пасища поради намаляване на пасищното скотовъдство; 

 Пряко унищожаване на лалугера като вредител по селскостопанските култури; 

 Строителство; 

 Залесяване на мери, пасища и ливади. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона видът е 

включен като разпространен без данни за числеността му. При картирането по проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I“ (МОСВ 2013) в зоната са картирани 14 потенциални местообитания, като в 5 

от тях са установени находища (лалугерови колонии). В резултат на направения индуктивен 

модел общата площ на потенциалните местообитания за целевия вид е както следва: 

оптимални местообитания – 2074.9 ha и субоптимални местообитания – 6725.4 ha. 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Според данните 

от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и нашите проучвания, в границите на ИП, не са 

установени пригодни местообитания на вида. Такива пригодни местообитания на този вид по- 
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скоро са прилежащите територии от север, които представляват пасище – общинска 

собственост. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – ИП, не попада в границите на оптимални 

местообитания на вида в зоната. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в територии, оценени като 

оптимални местообитания на вида. Фрагментация няма да има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - ИП е разположено на територия извън границите на 

оптимални местообитания на вида в зоната. Липсата на дълбок почвен слой не позволява 

заселването на колония от лалугери. С реализиране на инвестиционното предложение няма да 

бъдат извършвани дейности, които са сред установените заплахи за вида. Въздействия не се 

очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на ИП не са установени колонии на убежища в които видът се 

размножава, но в съседните територии от север има такива. Въздействия се очакват с 

незначителна степен (степен 1). 

5. Бариерен ефект - Съществуват два вида бариери за разпространението на европейският 

лалугер: естествени и изкуствени. Най-често изобразяваните естествени бариери са горските 

масиви. Антропогенни бариери са пътища, урбанизирани структури и др. Въздействия се 

очакват с незначителна степен (степен 1). 

6. Смъртност - В границите на ИП, не са установени отвори на колонии и липсват убежища 

на вида. Не се очакват и въздействия посочени като заплаха за вида по-горе. Въздействие не се 

очаква (степен 0). 

Дори и да вземем площта на настоящото ИП, като еветнтуално потенциално 

местообитания на вида, по принципа на предпазливостта:  

 

Въздействия 
Параметри 

Популация Обща площ местообитания. 

Унищожаване или 

увреждане на 

местообитания 

Малко вероятно въздействие. 

Временнно. Отрицателно. 

Отнемане на 0,0250 % от 

потенциалните местообитания 

на вида в защитената зона. 

Временно, за периода на 

експлоатацията на ИП. 

Отрицателно. 

Смъртност на индивиди  

 

Малко вероятно въздействие. 

Отрицателно. 

Няма вероятност от въздействия. 

Безпокойство Малко вероятно въздействие. 

Видът е сравнително резистентен 

на безпокойство. Временно. 

Отрицателно. 

Малко вероятно въздействие. 

Индиректно може да доведе до 

прогонване на отделни индивиди 

от техните местообитания, 

респективно до намаляване на 

общата площ на местната 

популация. 

Прекъсване на 

биокоридори 

Малко вероятно въздействие. 

Временно. Отрицателно. 

Малко вероятно въздействие.  

 

  Съгласно критериите за въздействие, този процент е значително под приетия за 

праг 1 %, следователно въздействието върху местообитанията на тези видове при 

осъществяването на инвестиционното предложение ще бъде незначително. 
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2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) 
Биологични особености. Рядък хищник. Живее на открит и сух терен. Обитава открити 

степни терени, ниви, лозя, храсталаци. Видът обикновено не копае собствени, а разширява 

подземни леговища на по-едроразмерни гризачи. Разпространен е основно в райони, където 

обитават лалугер и хомяк, които са главната му храна. Храни се още с гущери, птици и др. 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона няма данни за 

числеността на вида. При картирането по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 

видът не е установен с преки методи по време на теренната работа в ЗЗ „Река Тунджа  - 1”, но 

са налице 7 регистрации, 4 от които представляват устни съобщения от експерти, а 3 – 

положителни анкети с местни жители. Приблизителната численост на пъстрия пор на 

територията на зона в ЗЗ „Река Тунджа – 1”, изчислена на базата на предполагаема плътност в 

пригодните местообитания 1 инд./10 km², е 6.1 индивида (при изчислена площ на пригодните 

местообитания от 6116.6 хектара). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. В площта на 

ИП, по време на полевите проучвания, предхождащи ДОСВ не бяха открити отвори на 

подземни убежища, с големина позволяваща определянето им като убежища на пъстър пор. 

Района на проучвания участък не е подходящо оптимално местообитание за вида. Върху 

територията на инвестиционното предложение, няма констатирано наличие на вида от преки 

наблюдения при посещенията на терена. Такива пригодни местообитания на този вид по- 

скоро са прилежащите територии от север, които представляват пасище – общинска 

собственост. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – Вида не е установен, липсват следи от жизнената 

дейност и наличие на убежища в терена на инвестиционното предложение. Това е обяснимо, 

предвид дългогодишната обработка на терените. По тези причини засегната територия не е 

част от местообитанията му. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания – Не се предвиждат дейности в територии, оценени като 

оптимални местообитания на вида. Фрагментация няма да има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания – По време на теренните проучвания в планираната 

територия, видът не е установен. Не са открити отвори от подземни укрития и следи от 

жизнената му дейност в района на инвестиционното предложение. Не се очаква реализацията 

на ИП да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията или популацията на вида в 

защитената зона. Въздействие не се очаква (степен 0). 

4. Безпокойство – Поради отсъствието на вида в района въздействие не се очакват (степен 0). 

5. Бариерен ефект – С инвестиционното предложение е възможно да се се засегнат 

потенциални коридори за придвижване на вида в границите на защитената зона. Въздействия 

се очакват с незначителна степен – слабо въздействие (степен 1).  

6. Смъртност - В границите на ИП, не са установени отвори на колонии и липсват убежища 

на вида. Не се очакват и въздействия посочени като заплаха за вида по-горе. Въздействие не се 

очаква (степен 0). 

Дори и да вземем площта на настоящото ИП, като еветнтуално потенциално местообитания на 

вида, по принципа на предпазливостта:  

 

Въздействия 
Параметри 

Популация Обща площ местообитания. 
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Унищожаване или 

увреждане на 

местообитания 

Малко вероятно въздействие. 

Временнно. Отрицателно. 

Отнемане на 0,0085 % от 

потенциалните местообитания 

на вида в защитената зона. 

Временно, за периода на 

експлоатацията на ИП. 

Отрицателно. 

Смъртност на индивиди  

 

Малко вероятно въздействие. 

Отрицателно. 

Няма вероятност от въздействия. 

Безпокойство Малко вероятно въздействие. 

Видът е сравнително резистентен 

на безпокойство. Временно. 

Отрицателно. 

Малко вероятно въздействие. 

Индиректно може да доведе до 

прогонване на отделни индивиди 

от техните местообитания, 

респективно до намаляване на 

общата площ на местната 

популация. 

Прекъсване на 

биокоридори 

Малко вероятно въздействие. 

Временно. Отрицателно. 

Малко вероятно въздействие.  

  Съгласно критериите за въздействие, този процент е значително под приетия за 

праг 1 %, следователно въздействието върху местообитанията на тези видове при 

осъществяването на инвестиционното предложение ще бъде незначително. 

Земноводни и Влечуги 

 

1279 Пъстър смок (Elaphe sauromates) 

Биологични особености. Обитава открити терени със степна растителност, разредени 

широколистни гори и храсталаци. Среща в ниските части на Северна и Югоизточна България 

(на запад до Пазарджик). През пролетта и есента е активен и през деня, но през горещите 

летни дни през деня се крие в дупки на гризачи, хралупи и под камъните. В храната му 

преобладават гризачи, птици и яйцата им и по-рядко гущери. Заплахи за вида са: 

 Опожаряването през лятото на открити площи с високи сухи треви за поникване на нова 

трева за паша на домашните животни след първите дъждове. 

 Горски пожари възникнали поради небрежност или в резултат на разпространение на 

огъня при погрешната практика на изгаряне на стърнищата през лятото. 

 Превръщане на необработваемите земи в обработваеми. 

 Интензификация на селското стопанство. 

 Използване на отровни примамки за борба с гризачите. 

 Урбанизиране на големи площи от местообитанията му. 

 Прегазването му от автомобили по пътищата и др. 

 Пряко унищожаване от хора поради страх и ниска екологична култура. 

 Конкурентни видове се явяват хищни птици и бозайници (лисици, чакали, порове, 

невестулки), хранещи се с дребни бозайници. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона няма данни за 

числеността на вида. При картирането по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) в ЗЗ 

„Река Тунджа – 1” е установен 1 възрастен екземпляр. Приблизителната численост на вида в 

зоната е 0.10 екз. на 1000 m (Ab = 0,10±0,00). На база индуктивното моделиране площите на 

отделните класове на пригодност на местообитанията в зоната са: 

- Отсъствие (клас 0): 1496.73 ha (15.75% от цялата територия на зоната); 

- Слабо пригодни (клас 1): 4285.35 ha (45.09%); 

- Пригодни (клас 2): 2625.24 ha (27.63%); 
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- Оптимални (клас 3): 1095.67 ha (11.53%). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Според данните 

от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и нашите проучвания, в границите на ИП и 

прилежащите му територии не са установени пригодни и оптимални местообитания на вида. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания - ИП, не попада в границите на потенциални 

местообитания и коридори за придвижване на вида в зоната. Въздействия не се очакват 

(степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат дейности в територии, оценени като 

потенциални местообитания на вида. Фрагментация няма да има (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - ИП е разположено на територия извън границите на площи, 

картирани като потенциални местообитания. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на ИП не са установени пригодни местообитания. Върху 

територията на инвестиционното предложение, както и в близост до него няма констатирано 

наличие на вида. Видът не е регистриран нито по литературни данни, нито от преки 

наблюдения при посещенията на терена. Въздействия не се очакват (степен 0). 

5. Бариерен ефект - Съгласно дефиницията за „бариера“ се възприема физическа бариера, 

която намалява или спира възможността за успешното преминаване на индивиди между две 

благоприятни местообитания. В повечето случаи бариерите са линейни обекти (пътища, 

големи реки) или големи компактни територии с неблагоприятни местообитания за съответния 

вид (големи населени места, високи планини, обработваеми монокултурни блокове и др.). 

Реализирането на ИП не е свързано със строителство на линейни обекти. Въздействие не се 

очаква (степен 0). 

6. Смъртност - В границите на ИП видът не е установен. При численост в защитената зона 

0.10 екз. на 1000 m вероятността за навлизане на отделни индивиди в ИП е незначителна. Не се 

очакват и въздействия посочени като заплаха за вида по-горе. Въздействие не се очаква 

(степен 0). 

 

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)  
Биологични особености. Среща се в цялата страна до около 1100 m. н.в. Обитава блата, езера, 

язовири, рибарници и др. стоящи водоеми, както и бавно течащи реки и канали. Придържа се 

по бреговете на водоемите и рядко се отдалечава от водата. Храни се с водни безгръбначни 

животни, по-рядко с риби, жаби и ларвите им, понякога поглъща и растителна храна. Яйцата 

си снасят обикновено през юни като за целта женските могат значително да се отдалечат от 

водоема. Зимува на дъното на водоемите, по-рядко на сушата. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр е включена като много рядък вид 

(V) установен в 4 находища. По време на проучванията по проекта „Картиране и определяне 

на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, (МОСВ, 2013 

г) са установени 7 екземпляра, от които 1 женска и 1 неполово зрял. Средната стойност на 

обилието на вида е 0.18 екз. на 1000 m (Ab = 0.18±0.22). Минималният отчетен брой на 

костенурките е 0.04 екз. на 1000 m, а максималният – 0.44 екз. на 1000 m. На база 

индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност на местообитанията в 

зоната са: 

- Отсъствие (клас 0): 3422.91 ha (36.02% от цялата територия на зоната); 

- Слабо пригодни (клас 1): 3462.98 ha (36.44%); 

- Пригодни (клас 2): 1974.95 ha (20.78%); 
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- Оптимални(клас 3): 642.16 ha (6.76%). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Според данните 

от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и нашите проучвания, в границите на ИП и 

прилежащите му територии не са установени пригодни и оптимални местообитания на вида. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – В територията на която ще се реализира ИП не са 

установени пригодни и/или оптимални местообитания за вида. Въздействия не се очакват 

(степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат инфраструктурни проекти и 

изграждане на хидротехнически съоръжения, водещи до фрагментация на местообитанията. 

Въздействие не се очаква (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - Реализирането на ИП не е свързано с пресушаване или 

замърсяване на стоящи водни тела и не представлява заплаха за местообитанията на вида. 

Въздействие не се очаква (степен 0) 

4. Безпокойство - В границите на ИП не са установени пригодни и/или оптимални 

местообитания. Специфичните екологични особености на разглеждания участък, изключват 

възможността за неговата поява. Въздействия не се очакват (степен 0). 

5. Бариерен ефект - Реализирането на ИП не е свързано със строителство на линейни обекти. 

Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - В границите на ИП  видът не е установен. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

Сухоземни костенурки (Testudines): 

Сухоземните костенурки в България обитават следните основни естествени местообитания 

(според класификацията на палеоарктичните хабитати на Devillers & Devillers, 1996): 

 

КОД МЕСТООБИТАНИЕ 

16 Пясъчни дюни и брегове 

Обрасли с храсти или редки дъбови гори покрай бреговете на Черно море 

31.8 Западноевразийски листопадни храсталаци (гъсталаци) на келяв габър, драка, 

люляк и др. 

На много места в ниските и хълмисти места на страната 

32  
 

 

 

32.21А 

32.531 

Твърдолистни храсталаци 

Термо-медитерански храстови формации (Предимно в Източните Родопи, Сакар, 

Дервентскитевъзвишения, Санданско-Петричката котловина 

Гъсталаци на Phyllirea 

Източна гарига на Cistus incanus 

Гръко-Балкански псевдомаквиси 

34 Тревисти степни съобщества на сухи варовити терени 

На много места в ниските и хълмисти части на страната 

35 Сухотревни съобщества на силикатни терени 

На много места в ниските и хълмисти части на страната 

41.7 Термофилни и субмедитерански дъбови гори (космат дъб, цер, благун) 

На много места в ниските и хълмисти части на страната 

41.8 Смесени термофилни гори (келяв габър, мъждрян, липа, клен и др. 
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На много места в ниските и хълмисти части на страната 

 

1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca).  

Биологични особености. Обитава открити местности с тревна растителност, редки храсти и 

нискостеблени гори. Най-висока численост има в покрайнините на широколистни гори и 

полустепни пространства с рядка храстова растителност. Среща се и по крайбрежни пясъчни 

дюни в близост до широколистни гори.  

Отрицателно действащи фактори. Земеделската дейност на човека, особено през последните 

десетилетия (създаване на уедрени блокове, напоителни системи, машинната обработка на 

земята). Премахване на формите на микрорелефа, унищожаването на равнинните гори, 

събиране за храна от някои групи от населението. Отрицателно въздействие имат също 

строителството на магистрали, газопроводи и др., застрояването на Черноморското 

крайбрежие, горските пожари (особено в Югоизточна България), заменянето на 

широколистните гори с иглолистни (Бешков 2011). 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона няма данни за 

числеността на вида. В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне 

на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” видът не е 

регистриран. За моделиране площта на потенциалното местообитание на вида е използван 

софтуерът MaxEnt. За крайното описание на потенциално разпространение са използвани 

резултатите от модела. Общата площ на потенциалното местообитание на вида е 2479.02 ha. 

Разпределението на площта на съответните категории на пригодност е както следва: 

- Отсъствие (клас 0): 7023.98 ha (73.91% от цялата територия на зоната); 

- Слабо пригодни (клас 1): 2426.90 ha (25.54%); 

- Пригодни (клас 2): 52.12 ha (0.55%); 

- Оптимални (клас 3): 0.00 ha (0.00%). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Според данните 

от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и нашите проучвания, в района на и около ИП 

не са установени пригодни и/или оптимални местообитания на вида. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – В територията на ИП не са установени пригодни 

и/или оптимални местообитания и коридори за придвижване на вида. Въздействия не се 

очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат инфраструктурни проекти и 

изграждане на съоръжения, водещи до фрагментация на местообитанията. Въздействие не се 

очаква (степен 0) 

3. Увреждане на местообитания - ИП е разположено на територия извън границите на площи, 

картирани като потенциални местообитания, отдалечени на повече от 11 km от разглежданата 

територия. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - В границите на ИП не са установени пригодни местообитания. Въздействия 

не се очакват, поради отсъствието на вида на разглежданата територия (степен 0). 

5. Бариерен ефект - Реализирането на ИП не е свързано със строителство на линейни обекти. 

Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - В границите на ИП видът не е установен. При средна стойност на обилието на 

вида 0.18 екз. на 1000 m вероятността за навлизане на отделни индивиди в ИП е незначителна. 
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Не се очакват и въздействия посочени като заплаха за вида по-горе. Въздействие не се очаква 

(степен 0). 

 

1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermani) 

Биологични особености. Видът се среща по хълмисти местности с храсти и нискостеблени 

гори. Най-висока е плътността на популациите в районите с храсти и разредени гори в 

нископланинския пояс в Южна България. Видът е рядък в зоната като се среща в крайречните 

гори и храсталаци и свързаните с тях тревни площи. 

 

Оценка на популацията в зоната. В стандартния формуляр на защитената зона няма данни за 

числеността на вида. В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне 

на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” видът не е 

установен. Общата площ на потенциалното местообитание на вида е 3511.88 ha. 

Разпределението на площта на съответните категории на пригодност е както следва: 

- Отсъствие (клас 0): 5991.12 ha (63.04% от цялата територия на зоната); 

- Слабо пригодни (клас 1): 3173.84 ha (33.40%); 

- Пригодни (клас 2): 332.20 ha (3.50%); 

- Оптимални (клас 3): 5.84 ha (0.06%). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение. Според данните 

от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и нашите проучвания, в района на и около ИП 

„“ не са установени пригодни и/или оптимални местообитания на вида. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания - В територията на ИП не са установени пригодни 

и/или оптимални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвижда изграждането на линейни обекти, 

водещи до фрагментация на местообитанията. Въздействие не се очаква (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания - В границите на ИП не са установени пригодни и/или 

оптимални местообитания на вида. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - Въздействия не се очакват, поради отсъствието на вида на разглежданата 

територия (степен 0). 

5. Бариерен ефект - Реализирането на ИП не е свързано със строителство на линейни обекти. 

Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - В границите на ИП „“ видът не е установен. Вероятността за навлизане на 

отделни индивиди в ИП и прегазването им от МПС е незначителна. Не се очакват и 

въздействия посочени като заплаха за вида по-горе. Въздействие не се очаква (степен  0). 

 

1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)  

Биологични особености. Широко разпространен в по-голямата част от страната, до около 

1300 м.н.в. (по изключение и по-високо). Обитава разнообразни водоеми със застояла вода – 

от големи блата и езера до малки локви, кладенци и др., като правило избягва проточни 

водоеми (реки, потоци и др.). По време на сухоземната фаза се среща в гори, храсталаци, 

пасища и ливади с разпръснати храсти и дървета, и др., като се придържа към по-влажните 

места. Извършва сезонни миграции, свързани с размножаването и зимуването. 

Размножителният период започва веднага след стопяването на снега и продължава до средата 

или края на пролетта. Оплождането става във водата. Голяма част от възрастните екземпляри 

напускат водоемите още през втората половина пролетта, но някои остават във водата до 

средата или до края на лятото. Може да зимува както във водата, така и на сушата. 
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Оценка на популацията в зоната. В стандартният формуляр няма числени данни за 

популацията на вида. При картирането по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” (МОСВ, 2013 г) в 

рамките на полевите изследвания, видът не е установен в зоната. Общата пригодна площ 

според потенциалното местообитание на вида е 5073.64 ha. На база индуктивното моделиране 

разпределението на площта на съответните категории на пригодност е както следва: 

- Отсъствие (клас 0): 4429.35 ha (46.61% от цялата територия на зоната); 

- Слабо пригодни (клас 1): 3809.66 ha (40.09%); 

- Пригодни (клас 2): 1209.42 ha (12.73%); 

- Оптимални (клас 3): 54.56 ha (0.57%). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение 

Съществуването на вида е тясно свързано с наличие на водоеми, каквито липсват в 

проучваната територия. Видът не се среща в границите на инвестиционното предложение и 

близките околности поради липса на подходящи условия за местообитания. Според данните от 

проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания 

и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) ИП попада в територии потенциално в които може да се среща 

този вид. Според нашите проучвания, на територията на ИП не са установени оптимални 

местообитания на вида. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – С инвестиционното предложение не засягат 

водни обекти или околните на тях територии, с характер на известно или потенциално 

местообитание на вида.  Въздействия не се очакват (степен 0). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат инфраструктурни проекти и 

изграждане на хидротехнически съоръжения, водещи до фрагментация на местообитанията в 

зоната. Въздействие не се очаква (степен 0). 

3. Увреждане на местообитания – Не се засягат местообитания на вида в границите на 

защитената зона. Въздействия не се очакват (степен 0). 

4. Безпокойство - Въздействия не се очакват, поради отсъствието на вида на разглежданата 

територия (степен 0). 

5. Бариерен ефект - Реализирането на ИП не е свързано със строителство на линейни обекти. 

Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - В границите на ИП  видът не е установен. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

Дори и да вземем площта на настоящото ИП, като еветнтуално потенциално 

местообитания на вида, по принципа на предпазливостта:  

 

Въздействия 
Параметри 

Популация Обща площ местообитания. 

Унищожаване или 

увреждане на 

местообитания 

Малко вероятно въздействие. 

Временнно. Отрицателно. 

Отнемане на 0,0102 % от 

потенциалните местообитания 

на вида в защитената зона. 

Временно, за периода на 

експлоатацията на ИП. 

Отрицателно. 

Смъртност на индивиди  

 

Малко вероятно въздействие. 

Отрицателно. 

Няма вероятност от въздействия. 
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Безпокойство Малко вероятно въздействие. 

Видът е сравнително резистентен 

на безпокойство. Временно. 

Отрицателно. 

Малко вероятно въздействие. 

Индиректно може да доведе до 

прогонване на отделни индивиди 

от техните местообитания, 

респективно до намаляване на 

общата площ на местната 

популация. 

Прекъсване на 

биокоридори 

Малко вероятно въздействие. 

Временно. Отрицателно. 

Малко вероятно въздействие.  

  Съгласно критериите за въздействие, този процент е значително под приетия за 

праг 1 %, следователно въздействието върху местообитанията на тези видове при 

осъществяването на инвестиционното предложение ще бъде незначително. 

 

1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 

Биологични особености. Обитава както течащи водоеми (поточета и разливи на реки), така и 

стоящи (блата, мочурливи места, временни локви). През зимата се заселва на сушата в близост 

до водоемите. 

 

Оценка на популацията в зоната. Видът е включен в стандартния формуляр на защитената 

зона като много рядък (V), установен в 3 находища. При картирането по проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I”, 

МОСВ, 2013 г в рамките на полевите проучвания в зоната са установени 28 възрастни 

екземпляра. Общата пригодна площ според потенциалното местообитание на вида е 6159.34 

ha. На база индуктивното моделиране разпределението на площта на съответните категории на 

пригодност е както следва: 

- Отсъствие (клас 0): 3343,66 ha (35,19% от цялата територия на зоната); 

- Слабо пригодни (клас 1): 2242,16 ha (23,59%); 

- Пригодни (клас 2): 2161,16 ha (22,74%); 

- Оптимални (клас 3): 1756,02 ha (18,48%). 

 

Оценка на популацията в територията на инвестиционното предложение 

Съществуването на вида е тясно свързано с наличие на водоеми, каквито липсват в 

проучваната територия и в близост до нея. Видът е възможно да се среща в границите на 

инвестиционното предложение и близките околности . Според данните от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ 

(МОСВ 2013) в района на и около ИП е вероятно да има местообитания на вида. Според 

нашите проучвания, няма присъствие на този вид, поради липсата в близост на наличие на 

водоеми, блата и мочурливи места. 

 

Очаквани въздействия върху вида: 

1. Пряко унищожаване на местообитания – С инвестиционното предложение не засягат 

водни обекти или околните на тях територии, с характер на реално оптимално местообитание 

на вида. Въпреки това е възможно отделно присъствие на този вид. Въздействие се очаква с 

незначителна степен – слабо въздействие (степен 1). 

2. Фрагментация на местообитания - Не се предвиждат инфраструктурни проекти и 

изграждане на хидротехнически съоръжения, водещи до фрагментация на местообитанията в 

зоната. Въпреки това е възможно площта на ИП и околните терени да са потенциално 

местообитание на вида. Въздействие се очаква с незначителна степен – слабо въздействие 

(степен 1). 
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3. Увреждане на местообитания – Не се засягат реално ефективно заети местообитания на 

вида в границите на защитената зона. Въпреки това е възможно отделно присъствие на този 

вид. Въздействие се очаква с незначителна степен – слабо въздействие (степен 1). 

4. Безпокойство - Възможно площта на ИП и околните терени да са потенциално 

местообитание на вида. Въздействие се очаква с незначителна степен – слабо въздействие 

(степен 1). 

5. Бариерен ефект - Реализирането на ИП не е свързано със строителство на линейни обекти. 

Въздействие не се очаква (степен 0). 

6. Смъртност - В границите на ИП видът не е установен. Видът е част от хранителни вериги 

на риби, птици и бозайници и за числеността на популацията му от значение единствено 

смъртността поради вливане в местообитанията му на замърсени с токсични вещества води. 

Въздействие се очаква с незначителна степен – слабо въздействие (степен 1). 

 

Дори и да вземем площта на настоящото ИП, като еветнтуално потенциално 

местообитания на вида, по принципа на предпазливостта:  

 

Въздействия 
Параметри 

Популация Обща площ местообитания. 

Унищожаване или 

увреждане на 

местообитания 

Малко вероятно въздействие. 

Временнно. Отрицателно. 

Отнемане на 0,0084 % от 

потенциалните местообитания 

на вида в защитената зона. 

Временно, за периода на 

експлоатацията на ИП. 

Отрицателно. 

Смъртност на индивиди  

 

Малко вероятно въздействие. 

Отрицателно. 

Няма вероятност от въздействия. 

Безпокойство Малко вероятно въздействие. 

Видът е сравнително резистентен 

на безпокойство. Временно. 

Отрицателно. 

Малко вероятно въздействие. 

Индиректно може да доведе до 

прогонване на отделни индивиди 

от техните местообитания, 

респективно до намаляване на 

общата площ на местната 

популация. 

Прекъсване на 

биокоридори 

Малко вероятно въздействие. 

Временно. Отрицателно. 

Малко вероятно въздействие.  

  Съгласно критериите за въздействие, този процент е значително под приетия за 

праг 1 %, следователно въздействието върху местообитанията на тези видове при 

осъществяването на инвестиционното предложение ще бъде незначително. 

 

Клас Риби (Pisces) 

В защитена зона“Река Тунджа – 1“, като предмет на опазване са включени три вида риби:  

Обикновен щипок (Cobitis taenia Linnaeus, 1758, Cobitidae). Вида е включен в IUCN, категория - 

слабо засегнат (LC) (Fishbase Database, IUCN Red List Status (Ref. 90363) 02/2013). 

 

Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus (Bloch, 1782), Cyprinidae). Природозащитен 

статус: Бернска конвенция, Приложение III, IUCN слабо засегнат (LC). 

 

Видът Barbus plebejus, включен в Стандартния формуляр на ЗЗ не се среща в България (Froese 

and Pauly, 2011). В проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

http://www.fishbase.org/references/FBRefSummary.php?ID=90363
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природни местообитания и видове - фаза I“, МОСВ, 2013 г. като еквивалентен вид е бил 

използван B. bergi (Приморска мряна), който не се среща в тази част на страната (Kottelat & 

Freyhof, 2008), вследствие на което той не е открит по време на теренните проучвания. 

Съгласно решенията на биогеографските семинари видът Маришка мряна Barbus cyclolepis 

от българската фауна е включен в Анекс V на Директива 92/43/ЕИО (а не в Анекс ІІ) и 

следователно не може да се използва като еквивалентен на Barbus plebejus и да се оценява 

вместо него. 

 

ИП заема първата надзаливна тераса на р. Тунджа, представляващи обработваеми земеделски 

площи. На разглежданата територия, липсват естествени водни площи, които да предлагат 

подходящи местообитания на целевите видове от ихтиофауната на ЗЗ “Река Тунджа – 1“. 

 

Очаквани въздействия: Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано със 

заустване на непречистени води в р. Тунджа. Всички изкопни дейности ще бъдат извършвани 

извън границата на защитената зона и няма да засягат речното корито. Реализирането на 

инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на прагове и други прегради в 

реката, затрудняващи естественото придвижване на рибите от един в друг речен участък, както 

и увреждане на мръстилища и други важни за оцеляването на популациите им места. При 

реализиране на ИП в посочените граници и капацитет, не се очакват негативни въздействия 

върху местообитанията и популациите на целия клас риби в защитената зона. 

 

Безгръбначни: 

1032 Бисерна мида (Unio crassus) – Видът обитава песъчливо-тинестите дъна на много наши 

реки и техните притоци. В защитената зона е включена като рядък вид, с численост 3950 

индивида. Средната стойност на обилието на вида в зоната е 0.0008 екз./m
2
 (Ab = 

0.0008±0.001). 

Очаквани въздействия: На разглежданата територията няма подходящи местообитания на 

вида. Предложението не засяга река Тунджа и е на значително разстояние от нея. Не се очаква 

реализацията на ИП да окаже влияние върху местообитанията или популацията на вида в 

защитената зона и извън нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

1093 Ручеен рак (Austropotamobius torrentium) – Видът обитава реки, бреговете на които са 

заети от дървесна растителност. По данни от стандартния формуляр на защитената зона видът 

е широко разпространен без данни за числеността на популацията му. При инвентаризациите 

проучвания по Натура 2000, (МОСВ, 2013), видът не е установен. Общата площ на 

потенциалните местообитания е 27.01 ha. 

Очаквани въздействия: На разглежданата територията няма подходящи местообитания на 

вида. Предложението не засяга река Тунджа и е на значително разстояние от нея. Не се очаква 

реализацията на ИП да окаже влияние върху местообитанията или популацията на вида в 

защитената зона и извън нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

Твърдокрили (Coleoptera) 

Представителите на твърдокрилите обикновен сечко (Cerambyx cerdo), буков сечко 

(Morimus funereus), бръмбар рогач (Lucanus cervus) и алпийска розалия (Rosalia alpina) са 

видове чиито ларви се хранят изключително с изгнила дървесина от мъртви дървета. 

Местообитанията на тези видове са широколистни гори с изобилие от мъртва дървесина, 

каквито не се намират в границите на ИП. В стандартния формуляр на защитената зона са 

отбелязани като редки видове. Заплахи за тях са тоталната промяна на местообитанията им, 

горски пожари, подмяна на видовия състав на насажденията в горите, използване на пестициди 
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и големи инфраструктурни проекти. С реализирането на ИП не се предвиждат сечи и дейности 

в горски площи, които се обитават от тези видове. 

Очаквани въздействия: На територията на инвестиционното предложение липсват подходящи 

местообитания за оценяваните видове. Върху обследвания терен и в близост до него няма 

стари дъбови и букови дървета, няма пънове или гнили дървета. Не се очаква реализацията на 

инвестиционното предложение да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията или 

популацията на видовете от разред твърдокрили, както в защитената зона, така и извън нея. 

Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

4045 Ценагрион (Coenagrion ornatum) Рядък лимнофилен вид водно конче. Обитава средните 

и долни течения на потоци и малки реки, вточната и отточната части на стагнантни водоеми до 

1200 m н.в. За развитието на ларвите на вида са подходящи басейни със слаба проточност на 

водата. Ларвите се развиват в участъци в прикрепена водна растителност, като видовете 

изправена берула (Berula erecta), блатна перуника (Iris pseudocorus), ежова главица 

(Sparganium erectum) и други, което отговаря на местообитание с код 3260. (Периметър на 

опазване 100 метра от брега). В защитената зона е включен като рядък вид (R), регистриран в 

10 находища. Общата площ на потенциалните местообитания е 3353.50 ha (35.29 % от общата 

площ на зоната). 

Очаквани въздействия: Съществуването на вида е тясно свързано с наличие на водоеми, 

каквито липсват в проучваната площ и в близост до нея. Реализирането на инвестиционното 

предложение не е свързано с корекция, пресушаване на водни обекти или заустване на 

непречистени отпадни води в тях. Не се очаква реализацията на инвестиционното 

предложение да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията или популацията на 

вида, както в защитената зона, така и извън нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

1037 Офиогомфус (Ophiogomphus cecilia) - е вид водно конче, което населява поречията на 

долните течения на големите равнинни реки. Ларвата му е псамореофилна и се среща по 

пясъчното дъно на течащи водоеми с голяма ширина и дълбочина и флуктуация на водното 

ниво до 5 m. Имагото (възрастната форма) обитава открити слънчеви места покрай 

бавнотечащи водоеми с пясъчни брегове и единични камъни, с храсти и дървета обикновено 

далеч от водата през периода на маловодие, когато лети имагото (Beschovski, Marinov, 2007). В 

защитената зона е включен като рядък вид, регистриран в 6 находища. Площта на 

потенциалните местообитания на вида е 6624.01 ha (69.70 % от общата площ на зоната). 

Очаквани въздействия: Съществуването на вида е тясно свързано с наличие на водоеми, 

каквито липсват в проучваната площ и в близост до нея. Реализирането на инвестиционното 

предложение не е свързано с корекция, пресушаване на водни обекти или заустване на 

непречистени отпадни води в тях. Не се очаква реализацията на инвестиционното 

предложение да се отрази по какъвто и да е начин на местообитанията или популацията на 

вида, както в защитената зона, така и извън нея. Въздействие не се очаква (степен 0). 

 

5. 2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху 

целостта на защитената зона с оглед на нейната структура функции и 

природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на 

видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) 

както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното 

предложение. 

 

Защитена зона „Река Тунджа – 1“ с код BG0000192 
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Структура 

ИП е разположено в имоти с идентификатори 73016.61.8  с площ от 30169 кв. метра, и  

73016.61.5 с площ от 21903 кв. метра в границите на защитената зона „Река Тунджа – 1“ с код 

BG0000192 по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна. 

Не се предвижда никакво строителство, или изграждане на нова техническа 

инфраструктура и нови пътища. Нарушени терени по време на реализацията и експлоатацията 

на ИП, няма да има.  

  

Функции и природозащитни цели 

Загуба на местообитания 

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с нарушаване на типове 

природни местообитания, а потенциалните местообитания на видовете, предмет опазване в 

защитената зона се засягат незначително под 1 %. 

 

Целевите видове, като пъстър пор, лалугер, червенокоремна бумка, голям гребенест тритон и 

обикновена блатна костенурка, чиито местообитания са предмет на опазване в защитената 

зона се засягат незначително под 1 %.  

 

Фрагментация 

Няма да настъпи фрагментация на природни местообитания и местообитание на видове, 

предмет на опазване в защитената зона.  

 

Няма да има допълнителен бариерен ефект върху видове животни. Няма условия за 

създаване на значими бариери и прегради, ограничаващи ежедневните придвижвания на 

индивиди спрямо потенциални или ключови местообитания на видове животни в защитената 

зона. 

 

Обезпокояване на видове – Видовете, предмет на опазване в защитена зона „Река Тунджа – 1“ 

обитават места извън границите на ИП. По-подробно кой вид, коя част на защитената зона 

обитава, каква е вероятността да се появи в ИП в процеса на разработване, е разгледано в 

анализа на въздействията за всеки един вид поотделно. От видовете предмет на опазване в 

защитената зона ответни реакции, с които може да бъде установено, безпокойство проявяват 

само тези с висша нервна система – птици, бозайници. За останалите видове този фактор не е 

от значение. От първостепенно значение е деградацията на местообитанията им. 

 

В обхвата на въздействие на ИП не са регистрирани екземпляри от защитените видове 

бозайници, предмет на опазване в защитената зона както и техни оптимани местообитания. 

Всички дейности по реализацията на ИП, ще бъдат краткосрочни, поради което няма да бъде 

допуснато безпокойство на бозайници и птици в местата им за размножение, хранене или 

почивка, които се опазват в защитената зона. 

 

Нарушаване на видовия състав 

Реализацията и експлоатацията на ИП няма да наруши видовия състав и състоянието на 

популациите на растителните видове, предмет на опазване в защитената зона. 

 

Както се вижда от анализа по видове в т. 5 и от заключенията в т. 2, реализацията на ИП няма 

да окаже негативно въздействие върху видове животни и техните местообитания. Не се очаква 

нарушаване на видовия състав и на популациите на животинските видове, предмет на опазване 

в защитената зона. 
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Химически промени 

- Няма да настъпят. 

 

Хидрогеоложки промени 

- Не се очакват. 

 

Геоложки промени 

- Не се очакват. 

 

Други промени 

- Не се очакват. 

 

Инвестиционното предложение няма да окаже пряко и значимо косвено въздействие върху 

целостта за защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели, 

както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение. 

 

Не са необходими специални компенсиращи мерки. 

 

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 

НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА ИМ НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА В 

РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ 

За  ограничаване на въздействието върху целите, местообитанията и видовете предмет 

на опазване на защитена зона BG 0000192 – “Река Тунджа – 1” се препоръчват следните 

смекчаващи мерки: 

№ Мярка за смекчаване на 

негативното въздействие 

За кое природно 

местообитание/вид се 

отнася мярката 

 

За смекчаване на кое 

негативно въздействие 

се отнася мярката 

Пространствено 

местоположение, 

където мярката 

да се прилага 

1 По време на реализирането на 

ИП да не бъдат засягани части 

от терена, оставащи извън 

определените за целта площи 

Видове и техни 

местообитания предмет 

на опазване 

Унищожаване/увреждан

е на местообитания 

Унищожаване/смъртнос

т на видове 

Съседни 

територии 

2 Площите извън тези 

предвидени за застрояване, да 

бъдат запазени в сегашното си 

състояние, като не се 

извършва разораване и др. 

дейности, нарушаващи 

характера на естествените 

растителни съобщества 

1530* „Панонски солени 

степи и солени 

блата”Местообитанията 

на всички целеви видове  

Унищожаване/увреждан

е на местообитания 

 

Цялата  

незастроена 

територия на ИП  

3 Да не се извършва ограждане 

на имота с масивни огради, а 

при евентуално ограждане, 

оградите да бъдат  дървени с 

разстояние между летвите или  

Местообитанията на 

представители на 

херпетофауната и някои 

дребни гризачи  

Фрагментация на 

местообитания 

Границите на 

имота 
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от жив плет. 

4 По време на реализирането на 

ИП да не се допуска 

замърсяване с отпадъци или 

увреждане по друг начин на 

площи извън, предвидени за 

изграждане на обекта. 

1530* „Панонски солени 

степи и солени 

блата”Местообитанията 

на всички целеви видове 

Унищожаване/увреждан

е на местообитания 

 

Цялата  

незастроена 

територия на ИП  

5 Движението на моторни 

превозни средства следва да се 

регламентира и контролира 

строго в рамките на 

съществуващите пътища. Да 

не се допуска движение на 

техника извън пътищата. 

1530* „Панонски солени 

степи и солени 

блата”Местообитанията 

на всички целеви видове 

Унищожаване/увреждан

е на местообитания 

Безпокойство/прогонван

е на видове 

Смъртност на индивиди 

Цялата  територия 

на ИП и 

прилежащата 

пътна 

инфраструктура  

 

ОЦЕНКА НА АЛТЕРНАТИВИТЕ 

VII. АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА 

7.1. Алтернативи за местоположение  

Предложеното за оценка инвестиционно предложение за „Промяна на начина на трайно 

ползване (НТП) на имоти с идентификатори 73016.61.8 и 73016.61.5 в местност „Ясаците” в 

землището на с. Трапоклово, общ. Сливен от НТП „ливада” в НТП „нива”, не предлага 

алтернативни варианти за местоположението, затова тази алтернатива не се разглежда.  

7.2.  Нулева алтернатива 

„Нулева алтернатива” е описание на настоящото състояние и последиците от него в 

случай, че инвестиционното предложение, не бъде осъществено. В конкретния случай при 

реализиране на нулевата алтернатива би се запазило сегашното състояние и параметри на 

компонентите на околната среда. 

 

7.3.  Други алтернативни решения. 

Не са обсъждани и разглеждани други алтернативи освен представената. В рамките на 

защитената зона всяко друго алтернативно решение би довело до идентично или значително 

по-голямо негативно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в 

защитената зона. 

 

VIII. КАРТЕН МАТЕРИАЛ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПРЯМО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА И НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

Приложени: 

 Картен материал на защитена зона BG 0000192 – “Река Тунджа – 1” с означено 

местоположение на обекта спрямо защитената зона. 

 

ОЦЕНКА НА КОМПЕНСИРАЩИТЕ МЕРКИ 
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IX. НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 33 ЗБР И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНКРЕТНИ 

КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 34 ЗБР - КОГАТО ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ПО Т. 9 Е, ЧЕ 

ПРЕДМЕТЪТ НА ОПАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЩЕ БЪДЕ 

ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПЛАНА, ПРОГРАМАТА И 

ПРОЕКТА ИЛИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЧЕ НЕ Е НАЛИЦЕ ДРУГО 

АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ 

 

 Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР, включително доказателства за това и 

предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, 

че предметът на опазване на защитените зони ще бъде значително увреден от реализирането 

на проекта/инвестиционното предложение или от реализирането и експлоатацията на 

инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение. 

 

  - Няма такива. 

 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите 

по чл. 22 от Наредбата за ОС  

 

 При изготвянето на настоящата оценка, предмета на опазване в защитена зона „Река 

Тунджа – 1“  с код BG0000192 е изведен приоритетно при отчитането на всички екологични 

ефекти, които противоречат на екологичните цели за включване на зоните в Натура 2000. При 

изготвяне на анализите е ползван принципа на предпазливостта, като е възприет възможно 

най-лошия сценарий за всяко вероятно въздействие в рамките на научните предпоставки за 

съществуването на последното. 

 При оценката на въздействията, по отношение на количествените параметри за площи 

на местообитания и популации на видове, качество и състояние на местообитанията за 

референтни стойности са взети стойностите при научното описание на зоната, които са 

налични в стандартните формуляри по НАТУРА 2000, предоставени от компетентния орган. 

Анализирани са потенциалните влияния от реализирането на ИП за „Промяна на начина на 

трайно ползване (НТП) на имоти с идентификатори 73016.61.8 и 73016.61.5 в местност 

„Ясаците” в землището на с. Трапоклово, общ. Сливен от НТП „ливада” в НТП „нива” и 

възможното им кумулиране с такива, произхождащи от реализацията на всички други 

инвестиционни предложния, планове и програми. Оценена е степента и потенциала им за 

въздействие върху всеки един от видовете в предмета и целите на опазване на защитената 

зона, както и общо върху целостта, структурата, функциите и природозащитните и цели. 
 

 Степен на въздействия върху типове природни местообитания - предмет на 

опазване на защитените зони.  

 

Реализацията на ИП в посочените терени, не засяга реално нито едно от приоритетните 

местообитания предмет на опазване в в защитена зона „Река Тунджа – 1“  с код BG0000192. Не 

се очаква фрагментиране на природни местообитания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Реализацията на инвестиционното предложение няма да 

окаже значително отрицателно въздействие върху този типове природни 

местообитания, предмет на опазване. 

 Степен на въздействия върху местообитания и популации на видовете - предмет 

на опазване на защитените зони. 

При реализация на инвестиционните предложения ще бъдат засегнати 

местообитанията на следните видове в защитена зона „Река Тунджа – 1“  с код BG0000192 : 

 

Целеви вид 
Отнемане на 

местообитания (%) 

Отнемане на 

хранителни биотопи 

(%) 

 Лалугер  

(Spermophilus citellus) 
0,0250 0,0250 

Пъстър пор  

(Vormela peregusna) 
0,0085 0,0250 

Голям гребенест тритон (Triturus 

karelinii) 
0,0102 0,0102 

Червенокоремна бумка (Bombina 

bombina) 

 

0,0084 0,0084 

  

Площадката на инвестиционното предложение обхваща потенциални местообитания 

на горепосочените целеви видове. Като се вземе под внимание обаче малката площ, която 

разглежданият терен представлява от хабитатите на тези видове, и че същите не представляват 

ефективно заети оптимални местообитания, не може да се очаква значително отрицатилно 

въздействие върху техните популации. При изпълнение на смекчаващите мерки, не се очаква 

реализацията на инвестиционното предложение да доведе до унищожаване на индивиди от 

опазваните в зоната консервационно значими видове, респективно няма да доведе до 

намаляване числеността на техните популации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Реализацията на инвестиционните предложения няма да 

окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и популациите на 

целевите видове. 

 

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 

С реализацията на ИП за „Промяна на начина на трайно ползване (НТП) на имоти 

с идентификатори 73016.61.8 и 73016.61.5 в местност „Ясаците” в землището на с. 

Трапоклово, общ. Сливен от НТП „ливада” в НТП „нива”, няма да бъде значително 

увреден предмета и целите на опазване на ЗЗ “Река Тунджа  - 1“ с код BG0000192, по 

Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна. Няма да бъдат засегнати и увредени видове, местообитания на видове предмет на 

опазване в зоната. Няма да бъдат фрагментирани местообитания и популациите на 

редки, защитени и ендемични видове, характерни за зоната, както и няма да бъде 

влошена структурата и динамиката на техните популации. 
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При изпълнение на предписаните смекчаващи мерки, ще се намалят до минимум 

негативно действащите фактори върху целите и предмета на опазване на защитената 

зона. 

XI.  МЕТОДИКИ И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПРОГНОЗА И 

ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

За оценка състоянието на биоразнообразието в обхвата на инвестиционното 

предложение и определяне размерът на щетите от реализацията му, са извършени теренни 

наблюдения. Използвани са кадастрални карти на имотите, подлежащи на усвояване, 

Стандартните Натура формуляри на защитената зона, литературни източници. 

При изследване на растителният свят в границите на инвестиционното предложение е 

използван маршрутният метод. Определянето на видовете е извършено по Флора на Република 

България, том 1-10 и по Определител на висшите растения в България (Кожухаров (ред.) 1992). 

Определянето на местообитанията е според Ръководството за определяне на местообитания от 

европейска значимост в България (Кавръкова, Димова, Димитров, Цонев & Белев, 2005). 

Използвани са Стандартните фармуляри за НАТУРА 2000 – защитените зони, Ръководство за 

определяне на местообитания от европейска значимост в България, 2005, WWF, Дунавско-

Карпатска програма, Федерация “Зелени Балкани”, 128с. Използвани са резултатите от проект: 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I” (МОСВ 2013). 

За оценка състоянието на фауната са използвани основни методи и подходи за преки 

теренни изследвания. Това са маршрутния или трансектен метод (Line transects) и методът на 

точковото броене (Point counts) (Bibby et al., 1992). Всеки от тях има определени предимства и 

зависи от поставените цели и характера на местността. 

Оценките са извършени въз основа на нормативната база по българското екологично 

законодателство, адаптирано с европейското - Закона за опазване на околната среда, Закона за 

биологичното разнообразие и Закона за защитените територии и произтичащите от тях 

нормативни документи – правилници, наредби и тарифи за обезщетения при нанесени 

неотстраними вреди. Ползвани са и „Червенакнига на България”, „Орнитологично важните 

места в България и Натура 2000” и др. 

 От възложителя бяха предоставени изисканите технически параметри на обекта, 

предпроектните проучвания и друга необходима за подготвянето на настоящия доклад 

документация. 

 За определяне степента на въздействието върху типове природни местообитания, 

предмет на опазване в ЗЗ “Река Тунджа – 1“ е използвана 10-степенна скала на оценка, която 

позволява да се отчетат различните параметри на значимостта на едно въздействие спрямо 

стандартните показатели за оценка на степента на въздействие (Таблицата). 
 

Таблицата  Десет степенна скала за оценка на въздействието 

Оценка Критерии 

0 Дейността не оказва въздействие 

1 Дейността има много слабо отрицателно въздействие 

2 Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия 

3 Дейността може да предизвика краткосрочни  отрицателни въздействия 

4 Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия 

5 Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия 

6 Дейността може да предизвика синергични въздействия 
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7 

Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, синергични отрицателни 

въздействия. Въздействието може да бъда премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни 

мерки. 

8 

Дейността може да предизвика значителни вторични, кумулативни, синергични отрицателни 

въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни 

мерки. 

9 

Дейността предизвиква значителни, средносрочни или дългострочни/постоянни отрицателни 

въздействия. Въздействието може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни 

мерки. 

10 
Дейността предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно въздействие. 

Въздействието не може да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. 

 

 Възприети са следните четири степени на въздействие в зависимост от баловите 

оценки: 

 0 – няма въздействие 

 от 1 до 3 – слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на 

специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация; 

 от 4 до 6 – средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в 

комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване; 

 от 7 до 10 – значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато чрез 

избор на алтернативи или прилагане на смекчаващи и компенсаторни мерки. 

Оценката се основава на изискванията на 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. 

За оценка на степента на въздействията върху целевите видове е приложена 

специфична скала за оценка на въздействието, тъй като методичният подход за тяхното 

оценяване (според резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, МОСВ 2013; вж. методиките за 

определяне БПС на съответните видове) се различават значително от тези при другите групи 

животни и природните местообитания. Възприетите тук степени при оценката на степента на 

въздействие са дефинирани по следния начин: 

Степен 0 – без въздействие. Не се очаква въздействие върху вида, тъй като той не се 

среща в границите на засегнатата защитена зона (не е регистриран по време на проведените 

собствени полеви изследвания; няма литературни данни за присъствието му в тази територия; 

няма потенциални местообитания на вида в защитената зона според съответния специфичен 

доклад по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“; МОСВ 2013). 

Степен 1 – незначително въздействие. Очакваното въздействие ще бъде 

краткосрочно, пространствено ограничено (в рамките на не повече от 1% от площта на 

потенциалните местообитания на вида в зоната, определена в съответния специфичен доклад, 

според резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и няма да доведе до промяна на 

природозащитното състояние на вида в рамките на защитената зона по нито един от 

критериите. Въздействието може да бъде естествено компенсирано от екосистемата или 

ограничено чрез прилагане на мерки. Необходимостта от прилагане на мерки се основава на 

експертна преценка, освен в случай, че ПС на вида в рамките на защитената зона е определено 

като „неблагоприятно - лошо“ (според съответния специфичен доклад по проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“; 

МОСВ 2013), когато прилагането на мерки и/или алтернативни решения е задължително. 
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Степен 2 – средно въздействие. Очакваното въздействие ще бъде дългосрочно и/или 

ще засегне значителна площ (повече от 1% от площта на потенциалните местообитания на 

вида в зоната, определена в съответния специфичен доклад, според резултатите от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I“ (МОСВ 2013), но няма да доведе до промяна на природозащитното състояние 

на вида в рамките на защитената зона по нито един от критериите. Задължително е 

прилагането на мерки (и/или алтернативни решения в случай, че ПС на вида в разглежданата 

защитена зона е „неблагоприятно - лошо“), които биха могли да сведат степента на 

въздействие до 1 - незначително въздействие. 

Степен 3 – значително въздействие. Очакваното въздействие ще бъде дългосрочно 

и/или ще засегне значителна площ (повече от 1% от площта на потенциалните местообитания 

на вида в зоната, определена в съответния специфичен доклад, според резултатите от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I“ (МОСВ 2013), като ще доведе до промяна на природозащитното състояние на 

вида в рамките на защитената зона по един или повече от критериите.  

При значително въздействие задължително се прилагат адекватни, изпълними и 

контролируеми мерки за смекчаването им. В случай, че оценката на ефекта от прилагането 

им покаже, че степента на въздействие не се променя, се предлагат и разглеждат 

алтернативни решения. 
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