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1. АНОТАЦИЯ. 
 
ПУП - ПЗ ще се реализира на територията на ПИ 06495.199.2; 199.3; 199.4; 199.5; 

199.7 и 199.8 по картата на с. Брестовец, местност „Найчовец“, община Плевен, област 
Плевен с обща площ 71 999 кв.м. Начинът на трайно ползване (НТП) на имотите е за 
животновъдна ферма с изключение на ПИ 06495.199.8, който е селскостопански път. С 
ПУП-ПЗ територията ще се отреди като Предимно производствена устройствена зона с 
начин на трайно ползване: „за производствени и складови дейности, фотоволтаична 
централа, подстанция и трафопост“, ще се установи начин на застрояване и параметри, 
отговарящи на устройствената зона. На по-късен етап след получаване на становище от 
„ЕСО“ – ЕАД ще се изработят схема за електрификация и парцеларен план за довеждащия 
ел. провод. Ел. захранването на имота ще се осъществи от ВЕЛ 110 кV, минаващ западно от 
имотите. С влизането в сила на предложения ПУП-ПЗ ще се обособят два нови имота. По-
големият, в който ще са разположени фотоволтаичните панели ще е с площ 66172 кв.м, а в 
югозападния край на площадката ще се отдели имот от 5827 кв.м, в който ще бъдат 
изградени подстанция и трафопост. Фотоволтаичните панели ще се монтират върху метална 
стационарна носеща конструкция (без изграждане на бетонен фундамент). Конкретното им 
разположение ще бъде окончателно определено на фаза Технически проект. Панелите се 
свързват последователно в стрингове. Захранващите кабели се отвеждат по надлъжни 
канали в носещата конструкция. Преобразуването на постоянния ток в променлив ще става 
в инвертори. Ще се монтира необходимият брой инверторни трансформатори. От 
инверторите към трансформаторите, захранващите кабели ще се отвеждат в изолационна 
тръба под земята. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна 
инфраструктура. Присъединяването към електропреносната мрежа ще се осъществи чрез 
електропреносна линия, включена в друго ИП на Възложителя – ПУП-ПЗ за поземлени 
имоти №№ 05921.280.9, 05921.280.10, 05921.280.11 и 05921.280.15, местност „Попово“ и за 
ПУП-ПЗ за поземлени имоти №№ 05921.500.6, 05921.500.7, 05921.500.10, 05921.500.13 в 
местността „Мало драго“ и 05921.170.27 в местността „Попово“, землище на с. Бохот, 
община Плевен. 

Разглежданите имоти са били част от птицезавод - Бохот. След прекратяване на 
дейността му територията на площадката е покрита със саморасла растителност, а от 
сградите е останала една полуразрушена селскостопанска сграда в ПИ 06495.199.2 и 
изоставена сграда за трафопост в ПИ 06495.199.5. 

При реализацията на обекта няма да се използва взрив, а краката на конструкцията 
ще бъдат набивани директно в почвата. След изграждането на обекта теренът ще бъде 
покрит с естествена ниска растителност. 

За достъп до имота ще се използват съществуващите пътища – площадката е свързана 
чрез полски път с асфалтов път, свързващ селата Брестовец и Бохот. 

 
2. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ, 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ/ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 
СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ, 
КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ С ОЦЕНЯВАНИЯ ПЛАН МОГАТ ДА ОКАЖАТ 
НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ. 

 
Съгласно Наредбата за ОС, “Кумулативни въздействия” са въздействия върху 

околната среда, които са резултат от увеличаване ефекта на оценявания план, програма и 
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проект/инвестиционно предложение, когато към него се прибави ефектът от други минали, 
настоящи и/или очаквани бъдещи такива, независимо от кого са осъществявани. 
Кумулативните въздействия могат да са резултат от отделни планове, програми и 
проекти/инвестиционни предложения с незначителен ефект, разглеждани сами по себе си, 
но със значителен ефект, разглеждани в съвкупност, и реализирани, нееднократно в рамките 
на определен период от време. 

Въздействията върху защитените зони, които осъществяването на настоящият ПУП-
ПЗ и свързаното с него ИП може да окаже, са (вж. т. III. за подробен анализ на потенциалните 
въздействия): 

1. Пряко унищожаване на местообитания на видове, предмет на опазване в зоната, 
в границите на имотите, предмет на ПУП-ПЗ. 

2. Безпокойство за индивиди от животински видове от движението и работата на 
строителна и транспортна техника и хора, по време на строителството. 

3. Смъртност на индивиди от животински видове при движението и работата на 
транспортната и строителна техника, по време на строителството.  

Следователно кумулативен ефект би възникнал от такива планове, програми и 
проекти/инвестиционни предложения, които са оказали, оказват или ще окажат същите 
въздействия върху видовете, предмет на опазване в разглежданите защитени зони, засегнати 
от настоящия план. Тъй като повечето от другите ИП, планове, програми и проекти са 
отдалечени от настоящия, и/или реализацията им е в различни времеви срокове, то 
кумулативен ефект по отношение на косвените въздействия не би могъл да възникне. 
Единственото ИП, разположено в непосредствена близост, е за ФВЕЦ в землището на с. 
Бохот. В решението за неговото одобряване (Решение № ПН ЕО 11/2021 г.) е предвидено 
оградата да е от такъв тип, че да позволява безпрепиятствено преминаване на дребни и 
средни животни (с отвори минимум 40Х40 см поне в долната ѝ част, до кота терен). Същата 
мярка се предвижда и за настоящето ИП. При спазване на това условие, нито едно от двете 
ИП не би предизвикало бариерен ефект. Следователно кумулативно въздействие в това 
отношение не би могло да възникне. Предвид кратките срокове за строителство, и поради 
сравнително ниската чувствителност към безпокойство на видовете, предмет на опазване в 
ЗЗ, засегнати от двете ИП, безпокойството е оценено като незначително. По отношение 
на него кумулативен ефект също не би могъл да възникне, тъй като строителството е 
поетапно, в отделни площи от територията на двата ФВЕЦ-а, а не на цялата едновременно. 
По отношение на смъртността кумулативен ефект би възникнал единствено ако друго ИП 
предполага висока смъртност на видове, идентифицирани като рискови при реализацията 
на настоящото ИП, което ще окаже пренебрежимо малко въздействие върху популациите на 
засегнатите видове. Ето защо кумулативно въздействие може да има единствено по 
отношение прякото унищожаване на местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ. 
Настоящото ИП не засяга природни местообитания по смисъла на ЗБР, вкл. такива, предмет 
на опазване в ЗЗ. Следователно кумулативни въздействие върху такива няма да има. 

Съгласно писмени справки от МОСВ и РИОСВ Плевен, както и според 
информацията на страниците им, в ЗЗ „Студенец”, код BG0000240, обявена по Директивата 
за местообитанията и Директивата за птиците, до настоящия момент са процедирани 49 ИП, 
планове, програми или проекти, можещи да окажат някакво въздействие върху нея 
(Приложение 2.1). Изключени са дублирани ИП, планове, програми или проекти (когато за 
един и същи имот или имоти са проведени две или повече процедури; в такъв случай 
оценката е извършена при сравняване на показателите на ИП от последната процедура със 
състоянието на терена отпреди първата процедура); такива, които са извън разглежданите 
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ЗЗ; такива, чиято процедура е прекратена; както и такива, които са в процедура от над 5 
години. 

Кумулативно въздействие не би могло да се очаква с лесоустройствени проекти 
(ЛУП) или промяна на такива, които по принцип не променят характера на местообитанията 
(съгласно съответните решения). Освен това настоящият план не засяга горски фонд, нито 
гори в екологичния смисъл на термина. Така също кумулативно въздействие не би могло да 
има и с ИП във вече урбанизирана среда (УПИ), такива, касаещи 
ремонтни/рехабилитационни работи по съществуващи обекти, като и други ИП, при които 
няма как да възникне пряко въздействие върху местообитания на видове, предмет на 
опазване в ЗЗ (напр. ИП за капково напояване на съществуващи земеделски култури, 
садкови инсталации в съществуващи язовири и пр.). Не са взети предвид и някои програми 
със стратегически характер, които не предвиждат конкретни ИП и не биха могли да окажат 
въздействие върху природни местообитания или видове, предмет на опазване в ЗЗ. 

Възможните въздействия или липсата на такива са описани в Приложение 2.1. Както 
се вижда от Приложението, 18 ИП, планове, програми или проекти засягат местообитанияна 
видове, предмет на опазване в ЗЗ, засягащи се от настоящия ПУП-ПЗ (вж. т. 5.1 за детайли). 
Конкретното кумулативно въздействие за всички природни местообитания и видове, 
предмет на опазване в зоната, засегнати от настоящия план, е оценено в т. 5.2. 

 
3. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПЛАНА, КОИТО САМОСТОЯТЕЛНО 

ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И 
ПРОЕКТИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ 
ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ИЛИ НЕЙНИТЕ 
ЕЛЕМЕНТИ. 

 
Потенциалните въздействия, които осъществяването на настоящият ПУП-ПЗ и 

свързаното с него ИП може да окаже върху защитените зону, са следните: 
 
- Пряко унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, 

вкл. птици, предмет на опазване в зоните. За засегнати се приемат всички имоти, с обща 
площ 71.999 дка.  

- Фрагментация на природни местообитания, предмет на опазване в зоната - 
когато територия (полигон), заета от дадено местообитание е засегната така, че оставащата 
част/части от същия са с недостатъчна площ, за да се запази/запазят характеристиките си на 
засегнатото природно местообитание, или тези характеристики са негативно повлияни. 
Влошаването или дори загубата на тези характеристики се дължи на т.н. “edge effect”, при 
който в ивицата непосредствено до границта на полигоните, заети от дадено местообитание, 
се променят абиотичните (напр. слънчево греене, въздушна влажност, почвена влажност и 
пр.) и/или биотичните фактори на средата (видов състав на дървесния, храстовия или 
тревния етаж) (по Andren 1994, Bennett & Saunders 2010, Didham 2010, Fahrig 2003, Franklin 
et al. 2002). 

- Фрагментация на местообитания на видове животни - когато територия 
(полигон), заета от местообитание на даден вид е засегната така, че оставащата част/части 
от същия са с недостатъчна площ, за да запази/запазят характеристиките си на 
местообитание за този вид. Много от видовете изискват определен размер на полигоните с 
потенциални местообитания, за да бъдат използвани от съответния вид, като този размер е 
видово специфичен. В границите на имотите не са установени местообитания на такива 
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видове. Освен това храстовите съобщества в имоти 06495.199.2 и ПИ 06495.199.3 по 
дефиниция имат фрагментарен характер – развиват се по окрайнините на горите, като ивици 
между обработваеми земи, при реколонизация на тревни съобщества от дървесна 
растителност (Davies et al. 2004), и се простира и извън границите на тези имоти. Овощните 
градини са антропогенни местообитания, които не зависят от определена площ, а 
характеристиките им се поддържат изкуствено, независимо от заеманата площ. 
Фрагментация на местообитания на животински видове на практика няма да има. 

- Бариерен ефект за видове животни - в резултат на строителството и 
експлоатацията на свързаното с плана ИП, при разделяне на полигони с местообитания на 
видове или биокоридори, така че индивиди от въпросните видове да нямат свободен достъп 
до отделните части на полигона или зоната. Той може да се дължи на невъзможност на 
индивиди от някои видове да преодолеят терена на ИП, или “нежелание” за това, породено 
от безпокойство. Резултатите са невъзможност за или затруднена миграция (в широкия 
смисъл на думата, може да бъде денонощна, свързана с храненето, или сезонна, свързана с 
определени абиотични фактори или с размножаване, или при разселване), и/или 
фрагментация на популациите на засегнатите видове. Характера на ИП, предвидено в ПУП-
ПЗ, не предполага бариерен ефект за птици, прилепи и летящи насекоми, поради малката си 
височина и високата мобилност на тези групи.  

- Безпокойство за по-чувствителните видове - в резултат от присъствие на техника 
и хора по време на строителството. Чувствителни в това отношение са средните и едри 
бозайници, както и някои видове птици, като напр. грабливите, щъркелите. Характера на 
инвестиционното предложение, предвидено в ПУП-ПЗ – за изграждане на фотоволтаична 
централа, не предполага мащабни строителни дейности. Освен това имотите, предмет на 
ПУП-ПЗ, са разположени във вече антропогенно натоварена среда – в близост до 
съществуващ път, и действащи стопански и/или производствени предприятия, което 
определя адаптираност на фауната в района към човешко присъствие. За най-
чувствителните видове максималния обхват на това въздействие, от генерирания шум, е 
определен (Ljunggren et al. 1984) на 40 м от границите на имотите при строителството (при 
изходни нива на шума от съответната техника 80 dВА). На това разстояние очакваните 
еквивалентни стойности са около 40 dВА, което е сравнимо с фоновия шум в района. 

- Смъртност на животински видове - при прегазване от използваната техника по 
време на строителството. Могат да се засегнат индивиди от дребни, бавноподвижни видове 
(безгръбначни, земноводни, влечуги), или гнезда с яйца и/или не добре придвижващи се 
малки на всички видове, обитаващи района на строителство.  

 
4. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, МЕСТООБИТАНИЯТА, 

ВИДОВЕТЕ И ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И 
МЕЖДУНАРОДНО НИВО И ТЯХНОТО ОТРАЗЯВАНЕ (ОТЧИТАНЕ) ПРИ 
ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА. 

 
ИП попада в границите на една защитена зона (ЗЗ) от Натура 2000 - ЗЗ „Студенец”, с 

код BG0000240, обявена и по двете директиви - Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна, и Директива 2009/147/ЕЕС за 
опазване на дивите птици. Разположена е на площ от 27946.0774 ха. 

 
Характеристика: 
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Зоната е най-добрата система от каньони в Централна Северна България, заедно с 
каньоните Карлуково и Реселец. Голяма зона с много различни ландшафти, местообитания, 
растителност и богата флора и фауна. Типичен карстов пейзаж, речни притоци, пасища и 
гори. Обширни сенокосни ливади, с доминиране на Chrysopogon gryllus. Интересни скални 
форми. Комплекс то различни защитени територии. Има много ниши и пещери. 
Многобройни колонии на прилепи. Пещерата Парниците е дълга два километра, с подземен 
поток. Много подземни карстови форми и езера. Над горния вход и долния по-нисък вход 
има карстови каньони със скални ниши и малки пещери. Пещерата Седларката е дълга един 
километър, с два входа и подземен поток. В миналото е използвана за мандра. 

 
Предмет на опазване (Съгласно Стандартния формуляр): 
 
Природни местообитания: 

Annex I Habitat types Site assessment 

Code PF NP Cover[ha] 
Cave 
[number] 

Data 
quality A|B|C|D A|B|C 

      
Representative Relative 

Surface Conservation Global 

1530 
  

71.82 
 

G C C B B 

3150 
  

269.40018 
  

B C B B 

3260 
  

31.58 
 

G A C B B 

40A0 
  

6.75 
 

G D 
   

6110 
  

29.31 
 

M A C A A 

6210 X 
 

2421.44 
 

M B B B B 

6240 
  

229.63 
 

M B C B B 

6250 
  

21.65 
 

G B C B B 

6430 
  

169.51 
 

M B B B B 

6510 
  

297.41 
 

G C C C B 

7220 
  

0.003 
 

G A C B B 

8210 
  

55.78 
 

G A C A A 

8310 
   

83 G B C B B 

91E0 
  

173.24 
 

G B C B B 

91G0 
  

290.5 
 

M B C C C 
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Annex I Habitat types Site assessment 

Code PF NP Cover[ha] 
Cave 
[number] 

Data 
quality A|B|C|D A|B|C 

      
Representative Relative 

Surface Conservation Global 

91H0 
  

226.54 
 

M B C C C 

91I0 
  

125.22 
 

G B C C B 

91M0 
  

5045.09 
 

M B C C C 

91Z0 
  

198.3 
 

M B C C B 

 
 
Видове: 

Species Population in the site Site assessment 

G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. 
D. qual. 

A|B|C|D A|B|C 

  
      

Min Max 
   

Pop. Con. Iso. Glo. 

B A402 Accipiter brevipes   r 1 1 p  G C B C C 

B A086 Accipiter nisus   w    P DD C B C C 

B A086 Accipiter nisus   c    P DD C B C C 

B A168 Actitis hypoleucos   r 7 9 p  G C B C C 

B A168 Actitis hypoleucos   c    P DD C B C C 

B A229 Alcedo atthis   p 10 15 p  G C B C C 

B A229 Alcedo atthis   c    P DD C B C C 

B A054 Anas acuta   c    P DD D    

B A056 Anas clypeata   c    P DD D    

B A052 Anas crecca   c    P DD D    

B A052 Anas crecca   w  8 i  G D    

B A050 Anas penelope   w    P DD D    

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Accipiter+brevipes&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Accipiter+nisus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Accipiter+nisus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Actitis+hypoleucos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Actitis+hypoleucos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Alcedo+atthis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+acuta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+clypeata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+crecca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+crecca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+penelope&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Species Population in the site Site assessment 

G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. 
D. qual. 

A|B|C|D A|B|C 

  
      

Min Max 
   

Pop. Con. Iso. Glo. 

B A050 Anas penelope   c    P DD D    

B A053 Anas platyrhynchos   w  27 i  G C B C C 

B A053 Anas platyrhynchos   p 10 10 p  G C B C C 

B A053 Anas platyrhynchos   c    P DD C B C C 

B A055 Anas querquedula   c    P DD D    

B A051 Anas strepera   c    P DD D    

B A255 Anthus campestris   r 15 20 p  G C B C B 

B A089 Aquila pomarina   r 1 2 p  G C B C C 

B A028 Ardea cinerea   w    P DD D    

B A028 Ardea cinerea   c    P DD D    

B A029 Ardea purpurea   c    P DD C B C C 

B A024 Ardeola ralloides   c 5 50 i  G C B C C 

F 1130 Aspius aspius   p 595740 595740 area P P C A B A 

I 1093 Austropotamobius torrentium 
  

p 
  

i P G D A C B 

M 1308 Barbastella barbastellus 
  

p 129 210 i R M C A C B 

F 1138 Barbus meridionalis   p 1253963 1253963 i C G B A C A 

I 4011 Bolbelasmus unicornis   p    P DD B B C B 

A 1188 Bombina bombina   p   localities P DD C A C A 

A 1193 Bombina variegata   p 2 2 localities V P C A B A 

B A215 Bubo bubo   p 8 12 p  G B A C A 

B A087 Buteo buteo   w    P DD C B C C 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+penelope&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+platyrhynchos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+querquedula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anas+strepera&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Anthus+campestris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aquila+pomarina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+cinerea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardea+purpurea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ardeola+ralloides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aspius+aspius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Austropotamobius+torrentium&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Austropotamobius+torrentium&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbastella+barbastellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbastella+barbastellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbus+meridionalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bolbelasmus+unicornis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+bombina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+variegata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bubo+bubo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Buteo+buteo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Species Population in the site Site assessment 

G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. 
D. qual. 

A|B|C|D A|B|C 

  
      

Min Max 
   

Pop. Con. Iso. Glo. 

B A087 Buteo buteo 
  

p 12 15 p 
 

G C B C C 

B A087 Buteo buteo 
  

c    
P 

DD C B C C 

B A403 Buteo rufinus 
  

p 13 16 p 
 

G B A C A 

B A224 Caprimulgus europaeus 
  

r 15 15 p 
 

G C B C C 

I 1088 Cerambyx cerdo 
  

p 94160 138933 i 
R 

M C C C C 

B A136 Charadrius dubius 
  

c    
P 

DD C B C C 

B A136 Charadrius dubius 
  

r    
P 

DD C B C C 

B A196 Chlidonias hybridus 
  

c    
P 

DD C B C C 

B A198 Chlidonias leucopterus 
  

c    
P 

DD C B C C 

B A197 Chlidonias niger 
  

c    
P 

DD C B C C 

B A031 Ciconia ciconia 
  

c    
P 

DD C B C C 

B A031 Ciconia ciconia 
  

r 3 4 p 
 

G C B C C 

B A030 Ciconia nigra 
  

r 4 5 p 
 

G C A C B 

B A030 Ciconia nigra 
  

c    
P 

DD C A C B 

B A080 Circaetus gallicus 
  

c    
P 

DD C A C C 

B A080 Circaetus gallicus 
  

r 3 3 p 
 

G C A C C 

B A081 Circus aeruginosus 
  

c    
P 

DD C B C C 

B A082 Circus cyaneus 
  

w 1 1 i 
 

G C B C C 

B A082 Circus cyaneus 
  

c    
P 

DD C B C C 

B A084 Circus pygargus 
  

c    
P 

DD C B C C 

F 2533 Cobitis elongata 
  

p 213165 213165 i 
R 

G B A B A 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Buteo+buteo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Buteo+buteo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Buteo+rufinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cerambyx+cerdo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+dubius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Charadrius+dubius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+hybridus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+leucopterus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Chlidonias+niger&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+ciconia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+ciconia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+nigra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ciconia+nigra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circaetus+gallicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circaetus+gallicus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+aeruginosus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+cyaneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+cyaneus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+pygargus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cobitis+elongata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Species Population in the site Site assessment 

G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. 
D. qual. 

A|B|C|D A|B|C 

  
      

Min Max 
   

Pop. Con. Iso. Glo. 

F 1149 Cobitis taenia 
  

p 286196 286196 i 
C 

G C A B A 

B A231 Coracias garrulus 
  

r 25 35 p 
 

G C A C B 

B A122 Crex crex 
  

r 15 15 p 
 

G C B C C 

B A036 Cygnus olor 
  

w    
P 

DD C B C C 

B A238 Dendrocopos medius 
  

p 10 15 p 
 

G C B C C 

B A429 Dendrocopos syriacus 
  

p 100 130 p 
 

G C B C C 

B A236 Dryocopus martius 
  

p 5 10 p 
 

G C B C C 

B A027 Egretta alba 
  

c    
P 

DD C B C C 

B A027 Egretta alba 
  

w  3 i 
 

G C B C C 

B A026 Egretta garzetta 
  

c 50 300 i 
 

G C B C C 

B A379 Emberiza hortulana 
  

r 1000 1000 p 
 

G B A C B 

R 1220 Emys orbicularis 
  

p 3 3 localities 
V 

P C A C A 

B A511 Falco cherrug 
  

c 1 1 i 
 

G B B B B 

B A098 Falco columbarius 
  

w 1 1 i 
 

G C B C C 

B A099 Falco subbuteo 
  

r 6 8 p 
 

G C B C C 

B A096 Falco tinnunculus 
  

c    
P 

DD C B C C 

B A096 Falco tinnunculus 
  

p 5 5 p 
 

G C B C C 

B A096 Falco tinnunculus 
  

w    
P 

DD C B C C 

B A097 Falco vespertinus 
  

c    
P 

DD C B C C 

B A125 Fulica atra 
  

w  15 i 
 

G C B C C 

B A125 Fulica atra 
  

c    
P 

DD C B C C 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cobitis+taenia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coracias+garrulus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Crex+crex&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cygnus+olor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dendrocopos+medius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dendrocopos+syriacus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dryocopus+martius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+alba&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Egretta+garzetta&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emberiza+hortulana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emys+orbicularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+cherrug&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+columbarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+subbuteo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+tinnunculus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+vespertinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fulica+atra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Fulica+atra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0


 

12 
 

Species Population in the site Site assessment 

G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. 
D. qual. 

A|B|C|D A|B|C 

  
      

Min Max 
   

Pop. Con. Iso. Glo. 

B A153 Gallinago gallinago 
  

c 50 50 i 
 

G C B C C 

B A153 Gallinago gallinago 
  

w 1 1 i 
 

G C B C C 

B A123 Gallinula chloropus 
  

c    
P 

DD C B C C 

B A123 Gallinula chloropus 
  

w  2 i 
 

G C B C C 

B A092 Hieraaetus pennatus 
  

r 1 1 p 
 

G C A C A 

B A092 Hieraaetus pennatus 
  

c    
P 

DD C B C C 

P 2327 Himantoglossum caprinum 
  

p    
R 

DD C B C C 

B A022 Ixobrychus minutus 
  

c    
P 

DD C B C C 

B A338 Lanius collurio 
  

r 150 180 p 
 

G C B C C 

B A339 Lanius minor 
  

r 20 30 p 
 

G C B C C 

B A459 Larus cachinnans 
  

c    
P 

DD C B C C 

B A459 Larus cachinnans 
  

w    
P 

DD C B C C 

B A179 Larus ridibundus 
  

w 50 450 i 
 

G C B C C 

B A156 Limosa limosa 
  

c    
P 

DD C B C C 

I 1083 Lucanus cervus 
  

p 86546 170252 i 
R 

M C C C C 

B A246 Lullula arborea 
  

r 50 70 p 
 

G C B C C 

M 1355 Lutra lutra 
  

p 15 24 i 
 

G C A C A 

I 1060 Lycaena dispar 
  

p 2102 4204 i 
R 

M C A B B 

B A230 Merops apiaster 
  

c    
P 

DD C B C C 

B A230 Merops apiaster 
  

r 100 100 p 
 

G C B C C 

M 2609 Mesocricetus newtoni 
  

p    
V 

DD C A B B 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinago+gallinago&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinago+gallinago&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinula+chloropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinula+chloropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hieraaetus+pennatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hieraaetus+pennatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantoglossum+caprinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Himantoglossum+caprinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ixobrychus+minutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+collurio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+minor&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+cachinnans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+cachinnans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Larus+ridibundus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limosa+limosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lucanus+cervus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lullula+arborea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lutra+lutra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lycaena+dispar&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Merops+apiaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Merops+apiaster&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mesocricetus+newtoni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Species Population in the site Site assessment 

G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. 
D. qual. 

A|B|C|D A|B|C 

  
      

Min Max 
   

Pop. Con. Iso. Glo. 

B A073 Milvus migrans 
  

c    
P 

DD C B C C 

M 1310 Miniopterus schreibersii 
  

w 25000 30000 i 
C 

G A B C A 

M 1310 Miniopterus schreibersii 
  

r 2000 2500 i 
C 

G B B C A 

I 1089 Morimus funereus 
  

p    
P 

DD C C C C 

M 2633 Mustela eversmanii 
  

p    
R 

DD C B C A 

M 1323 Myotis bechsteinii 
  

p 111 220 i 
R 

M C A C C 

M 1307 Myotis blythii 
  

r 300 500 i 
C 

G C B C B 

M 1316 Myotis capaccinii 
  

r 300 500 i 
C 

G B B C B 

M 1316 Myotis capaccinii 
  

w 11000 15000 i 
C 

G A B C A 

M 1321 Myotis emarginatus 
  

p 101 250 i 
R 

G C B C B 

M 1324 Myotis myotis 
  

r 500 700 i 
C 

G B B C B 

B A023 Nycticorax nycticorax 
  

c 30 150 i 
 

G C B C C 

B A094 Pandion haliaetus 
  

c 1 1 i 
 

G C B C C 

B A072 Pernis apivorus 
  

r 3 3 p 
 

G C A C B 

B A072 Pernis apivorus 
  

c    
P 

DD C A C B 

B A017 Phalacrocorax carbo 
  

w  1 i 
 

G C B C C 

B A393 Phalacrocorax pygmeus 
  

c 10 200 i 
 

G C B C C 

B A393 Phalacrocorax pygmeus 
  

w  8 i 
 

G C B C C 

B A151 Philomachus pugnax 
  

c    
P 

DD C B C C 

B A234 Picus canus 
  

p 25 35 p 
 

G C A C A 

M 1306 Rhinolophus blasii 
  

p    
P 

DD D    

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Milvus+migrans&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Miniopterus+schreibersii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Morimus+funereus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Mustela+eversmanii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+bechsteinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+blythii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+capaccinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+capaccinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+emarginatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Myotis+myotis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Nycticorax+nycticorax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pandion+haliaetus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pernis+apivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pernis+apivorus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+carbo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+pygmeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+pygmeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+pygmeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phalacrocorax+pygmeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Philomachus+pugnax&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Picus+canus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+blasii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Species Population in the site Site assessment 

G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. 
D. qual. 

A|B|C|D A|B|C 

  
      

Min Max 
   

Pop. Con. Iso. Glo. 

M 1305 Rhinolophus euryale 
  

p 501 1000 i 
C 

G B B C A 

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum 
  

p 501 1000 i 
C 

G B B C A 

M 1303 Rhinolophus hipposideros 
  

p 101 250 i 
C 

G C B C C 

M 1302 Rhinolophus mehelyi 
  

p 51 100 i 
P 

P C B C C 

F 5339 Rhodeus amarus 
  

p 1216842 1216842 i 
C 

G C A C A 

F 6145 Romanogobio uranoscopus 
  

p 1301000 1301000 area 
V 

P C B A B 

I 1087 Rosalia alpina 
  

p    
P 

DD C C B C 

F 1146 Sabanejewia aurata 
  

p 465780 465780 i 
C 

G B A B A 

M 1335 Spermophilus citellus 
  

p 3 3 colonies 
R 

M C B C A 

B A193 Sterna hirundo 
  

c    
P 

DD C B C C 

B A307 Sylvia nisoria 
  

r 70 80 p 
 

G C  C A 

B A004 Tachybaptus ruficollis 
  

w  25 i 
 

G C B C C 

R 1219 Testudo graeca 
  

p   localities 
P 

DD C C C C 

R 1217 Testudo hermanni 
  

p 1 1 localities 
V 

P C A C A 

I 4064 Theodoxus transversalis 
  

p   i 
V 

G B A B A 

B A166 Tringa glareola 
  

c    
P 

DD C B C C 

B A165 Tringa ochropus 
  

w  1 i 
 

G C B C C 

B A165 Tringa ochropus 
  

c 10 70 i 
 

G C B C C 

B A165 Tringa ochropus 
  

r    
P 

DD C B C C 

A 1171 Triturus karelinii 
  

p   localities 
P 

DD C A B B 

I 1032 Unio crassus 
  

p 11205162 11205162 i 
R 

G B A C B 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+euryale&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+ferrumequinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+hipposideros&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhinolophus+mehelyi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhodeus+amarus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Romanogobio+uranoscopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Romanogobio+uranoscopus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rosalia+alpina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sabanejewia+aurata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Spermophilus+citellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sterna+hirundo&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+nisoria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tachybaptus+ruficollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Testudo+graeca&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Testudo+hermanni&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Theodoxus+transversalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Theodoxus+transversalis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+glareola&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+ochropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+ochropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tringa+ochropus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+karelinii&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Unio+crassus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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Species Population in the site Site assessment 

G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. 
D. qual. 

A|B|C|D A|B|C 

  
      

Min Max 
   

Pop. Con. Iso. Glo. 

B A142 Vanellus vanellus 
  

c    
P 

DD C B C C 

M 2635 Vormela peregusna 
  

p 1 1 localities 
P 

P C B C A 

 
 
 
 
5. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА И СТЕПЕНТА НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛАНА ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА 
ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ. 

 
5.1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение 

върху типовете природни местообитания и видовете – предмет на опазване в 
защитените зони 
 За определяне степента на въздействието са възприети четири степени за оценка, 
което позволява да се отчетат различните параметри на значимостта на въздействието:  

- без въздействие (0) - не се засягат типове природни местообитания, видове и 
техните местообитания, които са предмет на опазване в защитената зона. 

- незначително въздействие (1) - въздействие, което ще бъде краткосрочно и/или 
ще засегне незначителна площ от природно местообитание или вид, и засегнатата площ/част 
от популация е достатъчно малка, за да не предизвика промяна във функциите и/или 
структурата на природното местообитание/популация на вида в границата на защитената 
зона. 

При все това тези въздействия се вземат под внимание и по експертна оценка 
могат да се предложат мерки за да се предотвратят или смекчат, когато е възможно. 
 - средно въздействие (2) - въздействие, което ще бъде дългосрочно и/или ще засегне 
значителна площ от природно местообитание или вид, но няма да промени функциите и/или 
структурата на природното местообитание/популация на вида в границата на защитената 
зона. 

Тези въздействия се отчитат и в комбинация с други фактори, които са 
задължителни при определянето на смекчаващите мерки с цел предотвратяване или 
намаляване на въздействието. 

- значително въздействие (3) - въздействие, което ще бъде дългосрочно и/или ще 
засегне значителна площ от съответното природно местообитание/вид и би могло да 
промени функциите и/или структурата на природното местообитание/популация на вида в 
границата на защитената зона. 

При значително въздействие задължително се прилагат адекватни, изпълними и 
контролируеми мерки за смекчаването му. В случай, че оценката на ефекта от 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vanellus+vanellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Vormela+peregusna&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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прилагането им покаже, че степента на въздействие не се променя, се предлагат и 
разглеждат алтернативни решения. 
 

По отношение на земноводните и влечугите 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 гранците 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. 

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 
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прилагането им покаже, че степента на въздействие не се променя, се предлагат и 
разглеждат „алтернативни решения”. 

 
 
5.1.1. Описание и анализ на въздействието на ИП върху природни 

местообитания, предмет на опазване в ЗЗ 
 
Обектът на проучване е част от територията на Плевенския район на Дунавския 

хълмисто-равнинен окръг на Илирийската (Балканска) фитогеографска провинция (Бондев 
1991). Характерно за естествената растителност на Плевенския район е, че неговите най-
южни части са заети от благуново-церови остатъчни гори, а в северните му територии (на 
север от Плевен) горите са почти само от цер (Quercus cerris). 

 
Имотите, предмет на ПУП-ПЗ, без един, са с НТП За животновъдна ферма. ПИ 

06495.199.8 е с НТП селскостопански път. 
При теренните ни проучвания се установи, че ПИ 06495.199.8 представлява алейна 

мрежа, в по-голямата си част със запазена асфалтова покривка, обслужваща съществувалия 
тук птицезавод (Фиг. 5.1.1-1). Съгласно EUNIS класификацията (Davies et al. 2004), този 
имот може да се причисли към хабитат J4.1 Изоставени пътища с настилка (Disused road, rail 
and other constructed hard-surfaced areas). Хабитатът е без консервационна стойност. 

ПИ 06495.199.5, и част от ПИ 06495.199.2, са заети от рушащи се или разрушени 
сгради (Фиг. 5.1.1-1 и 5.1.1-2), част от административно-производствения сграден фонд на 
птицезавода. Съгласно EUNIS класификацията (Davies et al. 2004), те могат да се причислят 
към хабитат J1.51 Изоставени сгради и съоръжения (Urban and suburban derelict spaces). 
Подобни хабитати са без консервационна стойност. 

ПИ 06495.199.4 и 06495.199.7 са заети от овощни насаждения от сини сливи (Prunus 
domestica), съществуващи поне от 2007 г. (Фиг. 5.1.1-1 и 5.1.1-3). Те се поддържат редовно 
чрез машинно косене (Фиг. 5.1.1-4). В границите на двата имота, по протежение на 
разделящата ги алея, се наблюдават ивици, остатък от ландшафното оформление на 
птицезавода, доминирани от паркова дървесна растителност – Picea abies, Pinus spp., 
Pseudotsuga sp. Tilia platyphyllos, Juglans regia, Betula pendula, Gleditsia triacanthos. 
Овошките се класифицират (Davies et al. 2004) като хабитат G1.D Овощни градини (Fruit and 
nut tree orchards), докато двете ивици могат да се отнесат към хабитат I2.23 Малки паркове 
(Small parks and city squares). Подобни хабитати са без консервационна стойност. 
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Фигура 5.1.1-1: Характер на терена в границите на имотите, предмет на ПУП-ПЗ 

(червени полигони). Зелена линия – граница на ЗЗ.  
 

 
Фигура 5.1.1-2: Изоставена сграда в границите на ПИ 06495.199.2. 
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Фигура 5.1.1-3: Характер на терена в границите на имотите, предмет на ПУП-ПЗ, към 

2007 г. (легендата – както по-горе). 
 

 
Фигура 5.1.1-4: Овощна градина в границите на ПИ 06495.199.4. 
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Според данните от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), част от ПИ 06495.199.3, както 
и част от ПИ 06495.199.2 (Фиг. 5.1.1-5), са заети от природно местообитание 6210 (*) 
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) 
(*важни местообитания на орхидеи). Тези местообитания представляват ксеротермни до 
мезоксеротермни тревни съобщества, на варовикова основа, от разреда Festucetalia 
valesiacae. Представени са както от континентални или субконтинентални пасища или 
ливадни степи, така и от многогодишни тревни съобщества на каменисти склонове от 
субсредиземноморските региони. Много от тези съобщества са вторични – на мястото на 
унищожени гори. Видовият им състав е изключително разнообразен. Най-често доминират 
Chrysopogon gryllus, Dichanthium ischaemum, Stipa spp., Festuca valesiaca и по-рядко 
многогодишни Bromus spp. в предпланините на Западна България (Кавръкова и кол. 2009). 
 

 
Фигура 5.1.1-5: Разпространение на местообитание 6210 (светлосин контур) в 

границите на ПИ 06495.199.2 и ПИ 06495.199.3 според МОСВ (2013), и характер на терена. 
 
 
При теренната работа, общото впечатление от растителността на обсъждания терен 

бе, че неговата парциална флора е съставена изключително от нитрофилни и антропогенни 
видове. Това е резултат от провежданите в този район дейности през последните няколко 
десетилетия. ПИ 06495.199.3 е бил част от територията на птицезавода, с неясно 
предназначение, вероятно зелена площ с орнаментален характер. В подобни терени липсват 
условия за формиране на местообитание 6210, поради активна човешка намеса в тези площи 
– поливане, торене, постоянно окосяване, утъпкване. В границите на имотите, поне от 
създаването на птицезавода насам, не е имало природни местообитания по смисъла на ЗБР. 
По време на работата по горепосочения проект, полигона с местообитание 6210 в границите 
на разглежданите имоти е генериран чрез т. н. дедуктивен модел, при който, на практика 
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всички тревни и храстови местообитания, могат да се класифицират като местообитание 
6210 (вж. детайли в МОСВ 2013). При последващата теренна работа по проекта, полигона 
не е верифициран, но остава като такъв. Към 2007 г., както се вижда от Фигура 5.1.1-3, вече 
са започнали активни сукцесионни процеси, при което терена се заема от спонтанна флора, 
съставена от храстови растителни видове, които се срещат в околността. Към 2021 г. 
храстовата растителност е с проективно покритие почти 100% (Фиг. 5.1.1-6). Видовия състав 
е изключително разнороден, което показва, че сукцесионните процеси и към момента са в 
своя разгар. Срещат се глог (Crataegus monogyna), трънка (Prunus spinosa), шипка (Rosa 
canina), къпина (Rubus caesius), кучи дрян (Cornus sanguinea), чашкодрян (Euonymus 
europaeus). Макар и рядко се срещат отделни неголеми екземпляри от смрадлика (Cotinus 
coggygria) и люляк (Syringa vulgaris), които е възможно да са били част от декоративното 
озеленяване. Срещат се и семеначета от дървесни видове. Най-голямо е участието на 
джанката (Prunus cerasifera), поради факта, че този вид обилно плодоноси и неговите 
плодове са неотменна част от менюто на представителите на местната фауна. Има още липа 
(Tilia tomentosa), полски бряст (Ulmus minor), отделни екземпляри от орех (Juglans regia), 
круша (Pyrus communis), дива ябълка (Malus sylvestris), клен (Acer campestre), цер (Quercus 
cerris), както и борчета (Pinus sp.), които са били част от озеленяването, или са се 
самонастанили от съседните ивици. Целият изследван участък е покрит с обилна тревиста 
покривка, чиято височина варира между 0.6 и 1.7 м, и нерядко покрива дървесно-храстовите 
екземпляри. Най-силно е представена групата на Разнотревието. Тук има представители на 
различни екологични категории, но като цяло преобладават нитрофилите: видове от род 
Лопен (Verbascum sp. div.), коприва (Urtica dioica), метла (Conizia canadensis), див морков 
(Daucus carota), обикновен пелин (Artemisia vulgaris), щир (Amaranthus sp.), дива лобода 
(Chenopodium sp.),червено (Solanum dulcamara) и черно кучешко грозде (S. nigrum), пача 
трева (Polygonum aviculare), бъзуняк (Sambucus ebulus), киселец (Rumex sp.), бучиниш 
(Conium maculatum) и др. На места се формират обилни повлекла от кукувича прежда 
(Cuscuta europaea). Обилното присъствие на тези видове е съвсем нормално като се има 
предвид, че в миналото тези терени са принадлежали на голям птицекомплекс за 
производство на месо. Присъствието на големи ята от птици и човешката дейност, свързана 
с тяхното отглеждане, са повишили чувствително нивото на азотните бази в почвата, което 
се отразява и до днес върху количественото присъствие, изобилното развитие и видовото 
разнообразие на азотолюбивите тревисти растения. Добре е представена групата на сем 
Житни (Poaceae): ежова главица (Dactylis glomerata), безплодна овсига (Bromus sterilis), 
обикновен късокрак (Brachypodium pinnatum), глушица (Lolium perenne), троскот (Cynodon 
dactylon). Срещат се, макар и по-рядко, и видове като сребрист очиболец (Potentilla 
argentea), глухарче (Taraxacum officinale), видове млечки (Euphorbia cyparissias et E. 
amygdaloides), пчелинок (Marrubium vulgare), бял равнец (Achillea millefolium), еригерон 
(Erygeron canadensis), кощрява (Setaria viridis), козя брада (Tragopogon sp.), видове 
жиловляк (Plantago lanceolata et P. major), компасна салата (Lactuca serriola) и др. 

Подобен видов състав, и най-вече плътното обрастване с храстова растителност, 
изключва възможността терена да се класифицира като местообитание 6210. Картирането 
му като такова вероятно е станало по аналогия с имотите северно от ИП, които са с НТП 
„пасище“. 

Хабитата може условно да се причисли, макар и с нетипичен видов състав поради 
протичащите и в момента активни сукцесионни процеси, към категорията F3.11 
Средноевропейски храсталаци (Medio-European rich-soil thickets). При всички случаи терена 
е без консервационна стойност. 
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Фигура 5.1.1-6: Храстово съобщество в границите на ПИ 06495.199.3. 
 
 
 
Въздействия 
От така направените проучвания и анализи може да се заключи, че макар имотите да 

попадат в границите на защитената зона, те не засягат природни местообитания, включени 
в Приложение 1 на ЗБР, и предмет на опазване в нея. Характера на инвестиционното 
предложение, предвидено в ПУП-ПЗ – за изграждане на фотоволтаична централа, не 
предполага въздействия върху растителността извън границите на разглежданите имоти. 
Хабитатите, разпространени в границите на ИП, са без консервационна стойност. 
Въздействия върху природни местообитания, предмет на опазване в зоната – пряко 
унищожаване, фрагментация, няма да има. 

 
 
5.1.2. Описание и анализ на въздействието на плана върху видовете, предмет на 

опазване в ЗЗ 
 
2327 Пърчовка (Himantoglossum caprinum) 
Среща се ограничено в цялата страна, до 1100 m н.в. Сравнително по-често в 

карстовите райони на Предбалкана, Стара планина, Знеполски район, Източни Родопи. 
Среща се по открити, слънчеви места, по-често на варовити каменисти почви, по слабо 
използвани пасища, сред разредени гори и храсталаци, по горски поляни в светли 
широколистни гори, вкл. сред ивици дървета покрай пътища, сипеи и обрасли дюни (Пеев 
2011, лични набл.). 
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Оценка на вида в зоната.  
В стандартния формуляр липсват данни за числеността на полпулацията – видът е 

отбелязан като рядък (R). Липсва информация за вида от проект „Картиране и определяне 
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (МОСВ 
2013). 

Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 
изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, липсват подходящи местообитания, както и 
находища на вида.  

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват подходящи местообитания, както и находища на вида. 

ПУП-ПЗ е без въздействие върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 
 
Водни безгръбначни 
Съгласно Стандартният формуляр, предмет на опазване в зоната са три вида водни 

безгръбначни – бисерна мида (Unio crassus), ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis) и 
ручеен рак (Austropotamobius torrentium), като последният не е включен в заповедта за 
обявяване на зоната. Според данните от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) 
и теренните ни проучвания, в изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, липсват подходящи 
местообитания за тези видове – липсват каквито и да било водни тела, вкл. в близост до 
разглежданите имоти. Най-близкото такова – р. Тученица, отстои на над 1 км от границите 
на имотите. 

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват подходящи местообитания за водните безгръбначни, 

предмет на опазване в зоната. ПУП-ПЗ е без въздействие върху местообитанията и 
популациите на тези видове. 

 
1060 Голяма огневка (Lycaena dispar) 
Видът е широко разпространен в страната, в низините и предпланините докъм 1000 

m надморска височина (около Копривщица). Предпочита припечни влажни местообитания 
(влажни ливади) на плътна почва, предимно в низините, обрасли с естествена ливадна 
растителност с участие на лапад – Rumex hydrolapathum, R. crispus, R. aquaticus. Гъсеницата 
се храни основно със зелените листа на растения от семейство лападови. Пеперудите летят 
от май до октомври. Поколенията са две до три, от май до август, в зависимост от 
надморската височина (Бешков 2014, Зингстра и кол. 2009, МОСВ 2022, Tolman & Lewington 
1997). 

Оценка на вида в зоната.  
Според стандартния формуляр популацията в зоната е между 2102 и 4204 индивида. 

Видът е отбелязан като рядък (R). Според резултатите от проект „Картиране и определяне 
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (МОСВ 
2013), в ЗЗ е установено само едно находище. Срещаемостта на вида е много ниска – 1 
екземпляр на 150.81 ха. Общата площ на потенциалните местообитания е 6288.30 хa. 
Общата площ на териториите с оптимални условия за популациите на вида е 1639.31 хa. 
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Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 
изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, липсват подходящи местообитания за вида – влажни 
ливади.  

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват подходящи местообитания за вида. ПУП-ПЗ е без 

въздействие върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 
 
1083 Еленов рогач (Lucanus cervus) 
В северна България се среща от най-ниските и топли части до към 1000 m, докато в 

южните райони на страната има данни, че е намиран до 1500 m н. в. Предпочита стари 
дъбови, дъбово-габърови и борово-горунови гори в равнините и нископланински райони. 
Често обитава покрайнините на просветни широколистни и смесени гори. Имагото се среща 
по стволовете на стари и дебели дъбови (по-рядко други) дървета, където се храни със 
сокове, изтичащи от наранени участъци. Лети привечер с тромав и шумен полет. Женската 
снася яйцата си в стари пънове, а новоизлюпената ларва се храни с гниеща дървесина. 
Ларвата се развива нормално 5 (до 8) години в гнила дървесина на дънери, пънове и корени 
на Quercus, Tilia, Fagus, Salix, Populus, Corylus, Fraxinus, Castanea, много рядко е намиран в 
иглолистни дървета. Сезонното развитие на вида зависи от височината, географската 
ширина и климатичните условия. Възрастните обикновено се появяват в края на май, като 
мъжките завършват развитието си около седмица преди женските. Срещат се до края на 
септември (Зингстра и кол. 2009, Бекчиев и кол. 2017).  

Оценка на вида в зоната.  
Според стандартния формуляр популацията в зоната е между 86546 и 170252 

индивида. Видът е отбелязан като рядък (R). Според резултатите от проект „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” 
(МОСВ 2013), в ЗЗ досега са установени общо 15 геореферирани находища. Общата площ 
на оптималните местообитания е 8424.70 ха. Общата площ на потенциалните местообитания 
е 10773.70 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 
изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, липсват подходящи местообитания за вида. Макар 
и овощните градини, като местообитание, да съдържат дъвесен компонент, тези 
местообитания се поддържат изкуствено от човека в начални стадии на сукцесия, вкл. чрез 
подмяна на стареещи, болни или мъртви дървета с нови фиданки. По дефиниция в тези 
местообитания липсват условия за видове, специализирани към мъртва дървесина, каквито 
са сапроксилните бръмбари като еленовия рогач (Lucanus cervus). Характера на ИП не 
предполага косвени въздействия, извън границите на разглежданите имоти.  

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват подходящи местообитания за вида. ПУП-ПЗ е без 

въздействие върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 
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1087 Алпийска розалия (Rosalia alpina) 
Разпространен предимно в предпланините (Предбалкан) и планините (Стара 

планина, Витоша, Средна гора, Рила, Пирин, Малешевска планина, Западни и Централни 
Родопи, Странджа, Беласица и Славянка). Среща се до 1200 m н. в., като в района на южен 
Пирин и Славянка достига до 1500 m. Обитава стари широколистни гори. Развива се 
предимно по бук (Fagus), също по Carpinus, Fraxinus, Betula, Ulmus, Acer, Alnus, Castanea, 
Crataegus, Juglans, Larix, Quercus, Salix, Tilia. Ларвите са ксилофаги, живеят в гниеща 
дървесина на стари живи или мъртви дървета, като се хранят с нея. Яйцата се отлагат в 
цепнатините на кората. Възрастните са активни в слънчевите дни през юли - септември. 
Могат да бъдат открити около дърветата, от които са излезли, и по стари повалени дървета. 
Хранят се със сока от наранени дървета. Ларвите са ксилофаги, живеят в гниещата 
дървесина на стари живи или мъртви дървета и се хранят с нея. Пробиват ходове в 
отмиращата дървесина и след 2 - 3 години какавидират. Възрастното и неговите ларви са 
пряко свързани с широколистните гори, където се развиват много бавно и продължително. 
Видът е изцяло зависим от наличието на мъртва дървесина (Зингстра и кол. 2009, Бекчиев и 
кол. 2017). 

Оценка на вида в зоната.  
В стандартния формуляр липсват данни за числеността на полпулацията – видът е 

отбелязан като представен (Р). Според резултатите от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (МОСВ 2013), 
в ЗЗ не са установени находища на вида. Не е установено и присъствие на подходящи за 
развитието на вида дървета във фаза на старост. Общата площ на потенциалните 
местообитания е 295.32 хa. Общата площ на териториите с оптимални условия за 
популациите на вида е 36.80 хa. 

Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 
изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, липсват подходящи местообитания за вида – стари 
гори.  

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват подходящи местообитания за вида. ПУП-ПЗ е без 

въздействие върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 
 
1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) 
Представител на сапроксилните бръмбари. Широко разпространен вид в цялата 

страна. В северна България се среща до 800 m, в южна България – до 1000 m, а в района на 
Славянка – до към 1500 - 1600 m н.в. Обитател на стари широколистни гори. Развива се 
предимно по дъбове (Quercus), по-рядко се среща по Castanea, Betula, Salix, Fraxinus, Ulmus, 
Juglans и Corylus. Предпочита изложени на слънце, болни или умиращи стари дъбове (най-
вече летен дъб, по-рядко зимен дъб, бук или бряст), по-често овлажнени стволове на 
слънчеви места в гори на фаза на старост и разпадане. Ларвите са ксилофаги, живеят в 
гниеща дървесина на стари или мъртви дървета и се хранят с нея и се развиват 2 до 3 години. 
Яйцата се отлагат в цепнатините на кората на дървета. Възрастното насекомо лети през май-
август. Възрастното и неговите ларви са пряко свързани с широколистните гори, където се 
развиват много бавно и продължително. Видът е изцяло зависим от наличието на мъртва 
дървесина (Зингстра и кол. 2009, Бекчиев и кол. 2017). 
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Оценка на вида в зоната.  
Според стандартния формуляр популацията в зоната е между 94160 и 138933 

индивида. Видът е отбелязан като рядък (R). Според резултатите от проект „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” 
(МОСВ 2013), в ЗЗ досега са установени общо 7 геореферирани находища. Общата площ на 
оптималните местообитания е 7096.90 ха. Общата площ на потенциалните местообитания е 
8630.93 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 
изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, липсват подходящи местообитания за вида. Макар 
и овощните градини, като местообитание, да съдържат дъвесен компонент, тези 
местообитания се поддържат изкуствено от човека в начални стадии на сукцесия, вкл. чрез 
подмяна на стареещи, болни или мъртви дървета с нови фиданки. По дефиниция в тези 
местообитания липсват условия за видове, специализирани към мъртва дървесина, каквито 
са сапроксилните бръмбари като обикновения сечко (Cerambyx cerdo). Характера на ИП не 
предполага косвени въздействия, извън границите на разглежданите имоти.  

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват подходящи местообитания за вида. ПУП-ПЗ е без 

въздействие върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 
 
1089 Буков сечко (Morimus funereus) 
Представител на сапроксилните бръмбари. Разпространен е предимно в 

предпланините (Предбалкан, Краище) и планините (Стара планина, Витоша, Средна гора, 
Рила, Малешевска планина, Западни и Централни Родопи, Беласица и Славянка), както и в 
Лудогорието. Среща се от 50 до 1700 m н. в. Обитава предимно стари широколистни и 
смесени гори (Fagus, Populus, Tilia, Acer, Salix, Carpinus, Quercus и др.), с наличие на стояща 
и паднала мъртва дървесина, но също така се среща и в иглолистни гори. Бръмбарите са 
безкрили и не могат да летят, което обуславя слабите им разселителни възможности. 
Развиват се в гниеща, влажна дървесина (стволове, трупи, дънери, пънове, кори от дървета), 
лежаща на земната повърхност, най-често на дъб, бук, топола, кестен, ела. Възрастните 
бръмбари се срещат през април - септември по дънери и стволове, както и сред гниеща 
дървесина. Възрастното и неговите ларви са пряко свързани с широколистните гори, където 
се развиват много бавно и продължително. Видът е изцяло зависим от наличието на мъртва 
дървесина (Зингстра и кол. 2009, Бекчиев и кол. 2017). 

Оценка на вида в зоната.  
В стандартния формуляр липсват данни за числеността на полпулацията – видът е 

отбелязан като представен (Р). Според резултатите от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (МОСВ 2013), 
в ЗЗ не са установени находища на вида. Общата площ на потенциалните местообитания е 
9086.66 хa. Общата площ на териториите с оптимални условия за популациите на вида е 
8014.39 хa. 

Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 
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изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, липсват подходящи местообитания за вида – стари 
гори.  

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват подходящи местообитания за вида. ПУП-ПЗ е без 

въздействие върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 
 
4011 Еднорог болбелазмус (Bolbelasmus unicornis) 
У нас е известен от няколко находки от Дунавската равнина, Лудогорието, западното 

Средногорие и южното Черноморско крайбрежие. Стенотопен, подземен и мицетофил. 
Трофично е свързан с подземни гъби (Ascomycetes), най-вече трюфели (Tuberales). Обитава 
единствено първични растителни съобщества, които никога не са била използвани за 
земеделски цели. Среща се в топли и сухи покрайнини на разсветлени дъбови гори, тревисти 
пасища от екстензивен тип, брегове на реки и сечища. Често срещан елемент в хабитата му 
е леската (Corylus avellana). Имагото е активно привечер по здрач или в ранните часове на 
нощта. Микрохабитат – в почвата, върху гъби или мъртви корени на дървета. По време на 
размножителния период (юни-юли) мъжкият лети ниско над земята преди залез слънце и 
търси женската, която не лети, а чака мъжкия на земята. Възрастните са наблюдавани да 
летят на височина до около 0.5 м над земята, като полетът им е кратък. Той започва около 
40 - 45 минути след залез слънце и продължава между 15 до 30 минути. Според чешки 
специалист полети са регистрирани в интервала 21.00-22.00 ч. на последната седмица на май 
и първите три седмици на юни. Ларвата живее също в почвата, където се храни с мицели на 
гъби, живеещи по гниещи коренища на дървета (МОСВ 2013). 

Оценка на вида в зоната.  
В стандартния формуляр липсват данни за числеността на полпулацията – видът е 

отбелязан като представен (Р). Според резултатите от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (МОСВ 2013), 
в ЗЗ не са установени находища на вида. За вида няма оптимални местообитания в зоната, а 
потенциалните възлизат на 123.33ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 
изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, липсват подходящи местообитания за вида.  

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват подходящи местообитания за вида. ПУП-ПЗ е без 

въздействие върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 
 
Риби 
Съгласно Стандартният формуляр, предмет на опазване в зоната са 7 вида риби – 

распер (Aspius aspius), черна мряна (Barbus meridionalis), европейска горчивка (Rhodeus 
amarus), малка кротушка (Romanogobio uranoscopus), балкански (Sabanejewia aurata), 
обикновен (Cobitis taenia) и голям шипок (C. elongata). Според данните от проект 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в изследвания район - терена на 
ПУП-ПЗ, липсват подходящи местообитания за тези видове – липсват каквито и да било 
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водни тела, вкл. в близост до разглежданите имоти. Най-близкото такова – р. Тученица, 
отстои на над 1 км от границите на имотите. 

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват подходящи местообитания за рибите, предмет на 

опазване в зоната. ПУП-ПЗ е без въздействие върху местообитанията и популациите на тези 
видове. 

 
1171 Южен гребенест тритон (Triturus karelinii) 
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. Храни се с 
различни водни и сухоземни безгръбначни животни. 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 и се 
предшества от специфични брачни игри. Женската снася яйца, които залепва поединично 
по подводните растения. От яйцата се излюпват ларви, които до края на лятото 
метаморфозират и напускат водоемите. Голяма част от възрастните екземпляри напускат 
водоемите още през втората половина на пролетта, но някои остават във водата до средата 
или до края на лятото. Може да зимува както във водата, така и на сушата. 

Оценка на вида в зоната.  
В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

представен (Р). Според цифровите данни от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
площта на потенциалните му местообитания е 10873.40 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадат 2.39 ха, или 0.022% от потенциалните местообитания на вида в зоната. При 
теренните ни проучвания се установи, че в границите на тези имоти липсват подходящи за 
вида водни тела. Картираните полигони обхващат само сухоземни местообитания.  

 
Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадат 2.39 ха, или 0.022% от потенциалните местообитания на вида в зоната. При 
теренните ни проучвания се установи, че в границите на тези имоти липсват подходящи за 
вида водни тела. Картираните полигони обхващат само сухоземни местообитания, които, 
поради отдалечеността от водни тела, не се използват от вида (МОСВ 2022). Така или иначе, 
характера на ИП, предвидено в ПУП-ПЗ, няма да възпрепиятства ползването на тези 
местообитания. Пряко унищожаване на местообитания няма да има. 
 Бариерен ефект 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
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имоти попадат 2.39 ха, или 0.022% от потенциалните местообитания на вида в зоната. При 
теренните ни проучвания се установи, че в границите на тези имоти липсват подходящи за 
вида водни тела. Картираните полигони обхващат само сухоземни местообитания, които, 
поради отдалечеността от водни тела, не се използват от вида (МОСВ 2022). Така или иначе, 
видът е достатъчно дребен, така че ограждането на ИП няма да попречи на свободното 
придвижване на евентуално намиращи се в района индивиди. Бариерен ефект няма да има. 
 Безпокойство 

Видът е нечувствителен към безпокойство. Въздействие няма да има. 
 Смъртност 

В границите на разглежданите имоти липсват подходящи за вида водни тела. 
Картираните полигони обхващат само сухоземни местообитания. Съществува малка 
вероятност за присъствие на индивиди в границите на строителството и тяхната смъртност. 
Тъй имотите са отдалечени от водни местообитания, в които видът се концентрира в по-
голяма численост, и предвид малката засегната площ, риск съществува за единични 
екземпляри. Въздействието върху популацията на вида в зоната, ако такова изобщо се 
наблюдава, ще е незначително. 

 
1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina) 
Червенокоремната бумка се среща в низинните и равнините части на страната, както 

и в някой нискохълмисти райони на Дунавската равнина, Тракийската низина, 
Черноморското крайбрежие. Обитава блата, езера, язовири, бавнотечащи участъци на реки, 
крайречни водоеми, канали, оризища, корита на чешми, локви и др. Среща се от морското 
равнище до около 450 м надм. в. (на Деветашкото плато). За разлика от жълтокоремната 
бумка, видът е представител на низинната фауна у нас. Активен е предимно през деня и 
привечер. Силно привързан към водата – не се отдалечава от нея. Най-често женските снасят 
между 80 и 300 яйца (Бешков и Нанев 2002). Презимуването става на сушата, като за целта 
се търсят различни укрития. Храната се състои от различни безгръбначни животни: инсекти, 
червеи и охлюви.  

Оценка на вида в зоната.  
В стандартния формуляр липсват данни за числеността на полпулацията – видът е 

отбелязан като представен (Р). Според резултатите от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (МОСВ 2013), 
в ЗЗ не са установени находища на вида. Площта на потенциалните му местообитания е 
2740.06 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 
изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, липсват подходящи местообитания за вида.  

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват подходящи местообитания за вида. ПУП-ПЗ е без 

въздействие върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 
 
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) 
Среща се в планините и предпланините в западната и централната част на страната, 

до около 1500 м.н.в. (понякога и по-високо). Обитава планински потоци, малки блата, локви, 
канавки, корита на чешми и др., но като правило не се среща в големи стоящи водоеми 
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(язовири и езера) и реки. Рядко се отдалечава на повече от няколко метра от водата, но при 
пресъхване на водоемите или разселване на малките може да измине значително разстояние. 
Храни се с различни дребни безгръбначни животни. За разлика от много други земноводни, 
размножителният период е силно разтеглен във времето и може да продължи до средата на 
лятото. Женската снася яйцата поединично или на малки групи, и обикновено ги прикрепя 
към водните растения или към субстрата. Зимува на сушата.  

Оценка на вида в зоната.  
В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

много рядък (V). Според цифровите данни от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
площта на потенциалните му местообитания е 6092.54 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадат 0.41 ха, или 0.0068% от потенциалните местообитания на вида в зоната. При 
теренните ни проучвания се установи, че в границите на тези имоти липсват подходящи за 
вида водни тела. Картираните полигони обхващат само сухоземни местообитания, можещи 
да се използват единствено при пресъхване на водоеми, заети от вида в района, или 
разселване на малките.  

 
Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадат 0.41 ха, или 0.0068% от потенциалните местообитания на вида в зоната. При 
теренните ни проучвания се установи, че в границите на тези имоти липсват подходящи за 
вида водни тела. Картираните полигони обхващат само сухоземни местообитания, можещи 
да се използват единствено при пресъхване на водоеми, заети от вида в района, или 
разселване на малките. Така или иначе, характера на ИП, предвидено в ПУП-ПЗ, няма да 
възпрепиятства ползването на тези местообитания, при редките случаи, когато отделни 
индивиди може да се придвижат през тях. Пряко унищожаване на местообитания няма да 
има. 
 Бариерен ефект 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадат 0.41 ха, или 0.0068% от потенциалните местообитания на вида в зоната. При 
теренните ни проучвания се установи, че в границите на тези имоти липсват подходящи за 
вида водни тела. Картираните полигони обхващат само сухоземни местообитания, можещи 
да се използват единствено при пресъхване на водоеми, заети от вида в района, или 
разселване на малките. Така или иначе, видът е достатъчно дребен, така че ограждането на 
ИП няма да попречи на свободното придвижване на евентуално намиращи се в района 
индивиди. Бариерен ефект няма да има. 
 Безпокойство 

Видът е нечувствителен към безпокойство. Въздействие няма да има. 
 Смъртност 

В границите на разглежданите имоти липсват подходящи за вида водни тела. 
Картираните полигони обхващат само сухоземни местообитания, можещи да се използват 
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единствено при пресъхване на водоеми, заети от вида в района, или разселване на малките. 
Съществува много малка вероятност за присъствие на индивиди в границите на 
строителството и тяхната смъртност. Тъй имотите са отдалечени от водни местообитания, в 
които видът се концентрира в по-голяма численост, и предвид малката засегната площ, риск 
съществува за единични екземпляри. Въздействието върху популацията на вида в зоната, 
ако такова изобщо се наблюдава, ще е незначително. 

 
1193 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)  
Среща се в цялата страна до около 1400 м н.в., с изключение на Добруджа и високите 

полета (и околните планини) на Западна България. Вследствие на интензивното земеделие 
е почти напълно изчезнала от Тракийската низина и от много райони на Дунавската равнина. 
Обитава широколистни гори, храсталаци, пасища и ливади с разпръснати дървета и храсти 
и др. Най-многочислена е в разредени дъбови гори в хълмисти и нископланински райони. 
През пролетта и есента е активна почти целодневно, а през летните месеци само сутрин и 
привечер. На много места през лятото се наблюдават ежедневни миграции – към „дъното“ 
на речните долини (сутрин) и обратно към по-високите части на склоновете (привечер). 
Храни се с тревисти растения, по-рядко с опадали плодове и др. Обикновено се размножава 
двукратно през годината, като първата копулация е през април или май, а втората през юли 
или август. Малките са излюпват в края на лятото или през есента, като във втория случай 
понякога не напускат „гнездото“, а остават там да зимуват. 

Оценка на вида в зоната.  
В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

много рядък (V). Според цифровите данни от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
площта на потенциалните му местообитания е 13529.22 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 
границите на разглежданите имоти попадатат потенциални местообитания на вида. Не се 
засягат оптимални местообитания – храстовата растителност е твърде гъста, почти липсват 
по-разредени, по-топли места. Овощните градини се поддържат редовно чрез машинно 
косене, което също намалява качеството им като местообитание за вида. 

 
Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадат 0.71 ха, или 0.0052% от потенциалните местообитания на вида в зоната. Не 
се засягат оптимални местообитания. Характера на ИП, предвидено в ПУП-ПЗ, няма да 
промени качеството на територията като местообитание за вида. С прилагането на 
подходящи мерки, няма да се възпрепиятства евентуалното им ползване за хранене и 
придвижване. Пряко унищожаване на местообитания няма да има. 
 Бариерен ефект 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадат 0.71 ха, или 0.0052% от потенциалните местообитания на вида в зоната. Не 
се засягат оптимални местообитания – храстовата растителност е твърде гъста, почти 
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липсват по-разредени, по-топли места. Овощните градини се поддържат редовно чрез 
машинно косене, което също намалява качеството им като местообитание за вида. Предвид 
това, ограждането на ИП може да попречи на свободното придвижване на единични 
индивиди. Въздействието ще е незначително. С прилагане на смекчаващи мерки, бариерен 
ефект няма да има. 
 Безпокойство 

Видът е нечувствителен към типа безпокойство, което реализацията на плана може 
да окаже. Въздействие няма да има. 
 Смъртност 

В границите на разглежданите имоти попадат 0.71 ха, или 0.0052% от потенциалните 
местообитания на вида в зоната. Не се засягат оптимални местообитания. Съществува малка 
вероятност за присъствие на индивиди в границите на строителството и тяхната смъртност. 
Предвид малката засегната площ, риск съществува за единични екземпляри. Въздействието 
върху популацията на вида в зоната, ако такова изобщо се наблюдава, ще е незначително. 

 
Мерки: 
Оградата на имотите да е от такъв тип, който да позволява преминаване на дребни и 

средни животни, с отвори минимум 30Х30 см поне в долната ѝ част, до кота терен, 
разположени през 100 м. 

Ефект: Елиминиране на евентуален бариерен ефект за шипоопашатата костенурка 
(Testudo hermanni). 

 
1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) 
Среща се в цялата страна до около 1300 м н.в., с изключение на Северозападна 

България и високите полета (и околните планини) на Западна България. В следствие на 
интензивното земеделие е почти напълно изчезнала от Тракийската низина и от много 
райони на Дунавската равнина. Обитава както открити пространства с разпръсната дървесна 
и храстовидна растителност, така и разредени гори и храсталаци. През пролетта и есента е 
активна почти целодневно, а през летните месеци само сутрин и привечер. На много места 
се наблюдават сезонни миграции – в началото на лятото към по-гористи места, а в края на 
лятото към по-открити. Храни се с тревисти растения, по-рядко с опадали плодове и др. 
Копулацията обикновено е през април и първата половина на май. Яйцата се снасят в 
началото на лятото, а малките се излюпват в края на лятото или началото на есента. 

Оценка на вида в зоната.  
В стандартния формуляр липсват данни за числеността на полпулацията – видът е 

отбелязан като представен (Р). Според резултатите от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (МОСВ 2013), 
в ЗЗ не са установени находища на вида. Площта на потенциалните му местообитания е 
2125.72 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 
изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, липсват подходящи местообитания за вида.  

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват подходящи местообитания за вида. ПУП-ПЗ е без 

въздействие върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 
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1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)  
Среща се в цялата страна до около 1100 м 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 
се снасят обикновено през юни, като за целта женските могат значително да се отдалечат от 
водоема. Малките се излюпват през септември. Зимува на дъното на водоемите, по-рядко на 
сушата. 

Оценка на вида в зоната.  
В стандартния формуляр липсват данни за числеността на полпулацията – видът е 

отбелязан като много рядък (V). Според резултатите от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (МОСВ 2013), 
в ЗЗ са установени 3 находища на вида. Площта на потенциалните му местообитания е 
5823.78 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 
изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, липсват подходящи местообитания за вида.  

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват подходящи местообитания за вида. ПУП-ПЗ е без 

въздействие върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 
 
1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 
Известен от 29 находища в ниските части на страната, като тези в Северозападна 

България очертават част от северната граница на ареала. Обитава равнинни карстови 
райони. Изцяло е свързан с пещерите като убежища. Резидентен вид. Обитава предимно 
подземни (карстови) кухини, често в смесени колонии и с други видове подковоноси 
прилепи. Храни се главно с нощни пеперуди, които лови над открити местообитания, вкл. 
селскостопански площи, разредени храсталаци и окрайнини на гори. Образува "смесени" 
размножителни и зимни колонии с южния и средиземноморския подковонос с численост от 
няколкостотин до няколко хиляди индивида и видове от род Myotis. Единственото известно 
находище в постройка се намира в подземни тунели на изоставен строеж в резервата 
Ропотамо. Числеността им варира от 200 до около 3000 индивида. Предпочита открити 
местообитания - ливади и селскостопански площи. Известните до момента 6 размножителни 
колонии са в естествени пещери. Максимумът на ражданията е през периода 20 юни - 10 
юли. Зимува главно в пещери. Не извършва далечни миграции, но са установени редовни 
сезонни движения между летните и зимните убежища. Лятната дисперсия на екземплярите 
е вероятно в рамките на до 100 km от зимните убежища (Големански 2011, Петров 2015, 
Benda et al. 2003, Dietz & Kiefer 2016). 

Оценка на вида в зоната.  
Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е между 51 и 

100 индивида. Според цифровите данни от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
площта на потенциалните ловни местообитания на вида в зоната е 4037.72 ха. 
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Оценка на вида в изследвания район. 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадатат потенциални ловни местообитания на вида. При теренните ни проучвания 
се установи, че разглежданите имоти са заети от гъста храстова растителност и овощни 
градини, което ги прави непригодни като ловни местообитания, но видът ловува и в 
окрайнини на гори, каквито има на североизток от разглежданите имоти. 

 
Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадат 0.24 ха, или 0.0061% от потенциалните ловно местообитания на вида в 
зоната. Липсват потенциални убежища. Видът не използва храстови местообитания и 
овощни градини, но ловува в окрайнини на гори, каквито има на североизток от 
разглежданите имоти (на около 40 м). Характера на ИП, предвидено в ПУП-ПЗ, няма да 
възпрепиятства ползването на тези местообитания. Пряко унищожаване на местообитания 
няма да има. 
 Безпокойство 

В границите на разглежданите имоти, както и в близост до тях, липсват потенциални 
убежища на вида, където прилепите са по-чувствителни. Безпокойство в ловните 
местообитания също няма да има, тъй като всички строителни дейности ще се извършват 
през деня, докато прилепите са нощно активни. 

Смъртност 
В границите на разглежданите имоти липсват потенциални убежища на вида, където 

прилепите са по-чувствителни. Риск от смъртност в ловните местообитания също няма да 
има, тъй като всички строителни дейности ще се извършват през деня, докато прилепите са 
нощно активни. 

 
1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 
Малкият подковонос е един от най-често-често срещаните у нас видове с над 270 

находища. Обитава територията на цялата страна, като най-често е намиран в карстови 
райони. Не е установяван в най-високите части на планините. Повечето находища са 
разположени между 100-600 м, но се среща относително често до около 1300 м. Първично 
пещерен вид, свързан преди всичко с богати на растителност карстови райони. Среща се 
често и в населените места. Използва много разнообразни убежища - постройки, мазета, 
изкуствени галерии, пещери и т.н., като предпочита такива с широк отвор. Относително 
социален вид, но през лятото мъжките се отделят и живеят поединично. Размножаването е 
слабо проучено у нас. Формира размножителни групи през май-юни. Размножителните 
колонии най-често са в тавани и мазета на жилищни постройки, въпреки че обитава и малки 
пещерички и скални цепки. Зимните убежища са изключително подземни - пещери, минни 
галерии и тунели. Зимува поотделно или на редки групи с разстояние между отделните 
индивиди. Малкият подковонос е стационарен вид. Разстоянието между летните и зимни 
убежища обикновено не надвишава 15 км. Ловува в широк спектър от местообитания - 
широколистни и смесени гори, храсталаци, окрайнини на гори, край обрасли с растителност 
реки, около скали в карстовите райони, вкл. в селища. Храни се с летящи насекоми. 
Хранителната биология на вида у нас е слабо проучена, но малкото известни данни показват, 
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че малките подковоноси използват алтернативни убежища и хранителни местообитания в 
радиус от около 5 - 10 км от лятното убежище (Големански 2011, Зингстра и кол. 2009, 
Попов & Седефчев 2003, Dietz & Kiefer 2016). 

Оценка на вида в зоната.  
Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е между 101 и 

250 индивида. Според цифровите данни от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
площта на потенциалните ловни местообитания на вида в зоната е 4955.01 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти липсват потенциални ловни местообитания на вида. При теренните ни проучвания се 
установи, че цялата площ на имотите може да се разглежда като потенциално ловно 
местообитание, тъй като видът ловува вкл. в храстови съобщества и овощни градини.  

 
Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти липсват потенциални ловни местообитания на вида. При теренните ни проучвания се 
установи, че цялата площ на имотите може да се разглежда като потенциално ловно 
местообитание, тъй като видът ловува вкл. в храстови съобщества и овощни градини. Така 
засегнатата площ ще възлезе на 6.85 ха, или 0.1382%. Тъй като наличието на по-голяма площ 
в границите на имотите индикира подценяване на площта на потенциалните ловни 
местообитания на вида в зоната, процентното съотношение е много по-ниско. В границите 
на разглежданите имоти липсват потенциални убежища на вида. Въздействието върху 
потенциалните ловни местообитания ще е незначително. 
 Безпокойство 

В границите на разглежданите имоти, както и в близост до тях, липсват потенциални 
убежища на вида, където прилепите са по-чувствителни. Безпокойство в ловните 
местообитания също няма да има, тъй като всички строителни дейности ще се извършват 
през деня, докато прилепите са нощно активни. 
 Смъртност 

В границите на разглежданите имоти липсват потенциални убежища на вида, където 
прилепите са по-чувствителни. Риск от смъртност в ловните местообитания също няма да 
има, тъй като всички строителни дейности ще се извършват през деня, докато прилепите са 
нощно активни. 

 
1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) 
В България е обикновен и често срещан вид в цялата страна, без най-високите части 

на планините. Повечето находища са между 100 и 500 m н.м.в. Обитава предимно карстови 
райони, обрасли с дървесна и храстова растителност. Използва различни подземни убежища 
(пещери, изкуствени галерии, бункери, катакомби), мазета и тавани на жилищни постройки. 
Често големите подковоноси обитават едно и също убежище заедно с други пещеролюбиви 
видове. Големият подковонос се храни в радиус от 2 до 10 km от убежището като използва 
открити пространства, ливади, окрайнини на горички и храсталаци, гори, често в близост до 
водни площи. В хранителния спектър преобладават едри твърдокрили (Coleoptera) и 
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пеперуди (Lepidoptera, особено сем. Noctuidae) и в по-малка степен ципокрили 
(Hymenoptera) и двукрили (Diptera). През лятото големите подковоноси използват 
алтернативни убежища и хранителни местообитания в радиус от около 15 km от лятното 
убежище. От средата на април до края на май женските формират размножителни колонии. 
Тяхната численост достига от няколко десетки до 700 екземпляра. Раждането на малките 
става в периода 1-25 юни, рядко по-късно. Зимува поединично или в колонии, които могат 
да достигнат от 50 до 600-800 екземпляра. Почти във всяка българска пещера през зимата 
могат да бъдат наблюдавани един до няколко зимуващи големи подковоноси. В България, 
големият подковонос не извършва далечни миграции. Сезонните предвижвания между 
летните и зимни убежища са на разстояние от 20 до 100 km (МОСВ 2013, Петров 2015, Dietz 
& Kiefer 2016). 

Оценка на вида в зоната.  
Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е между 501 и 

1000 индивида. Според цифровите данни от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
площта на потенциалните ловни местообитания на вида в зоната е 4171.65 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 
изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, липсват подходящи ловни местообитания за вида – 
той ловува в тревисти местообитания или гори. В близост лпсват убежища, където видът е 
по-чувствителен към безпокойство. В ловните местообитания такова няма да има, тъй като 
прилепите ловуват през нощта, докато строителните дейности се извършват през деня. 

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват подходящи местообитания за вида. В близост лпсват 

убежища, където видът е по-чувствителен към безпокойство. ПУП-ПЗ е без въздействие 
върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 

 
1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) 
Най-широко разпространеният и най-многоброен от трите вида "средни" 

подковоноси на територията на страната. Известен е от над 100 находища, като повечето от 
тях са между 0 - 700 m н.в., но има зимни убежища и на по-голяма височина. Срещаемостта 
му намалява на юг. Обитава гористи равнинни карстови райони в близост до вода. Почти 
изцяло е свързан с пещерите, но в некарстови райони през лятото се заселва и в постройки. 
Храни се главно с нощни пеперуди. Ловува в широколистни гори, включително крайречни, 
храсталаци, овощни градини. Не използва иглолистни гори и открити площи. От известните 
до момента размножителни колонии 18 са в естествени пещери и една в подземни тунели на 
постройка. Максимумът на ражданията е през периода 20 юни - 10 юли. Зимните колонии 
са многочислени – в пещери и по-рядко изкуствени галерии. Не мигрира на далечни 
разстояния, но извършва редовни сезонни придвижвания между летните и зимни убежища 
(10 - 100 km) (Големански 2011, Петров 2015, Dietz & Kiefer 2016). 

Оценка на вида в зоната.  
Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е между 501 и 

1000 индивида.. Според цифровите данни от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
площта на потенциалните ловни местообитания на вида в зоната е 2954.76 ха. 
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Оценка на вида в изследвания район. 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти липсват потенциални ловни местообитания на вида. При теренните ни проучвания се 
установи, че цялата площ на имот 06495.199.3 може да се разглежда като потенциално ловно 
местообитание, тъй като видът ловува вкл. в храстови съобщества.  

 
Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти липсват потенциални ловни местообитания на вида. При теренните ни проучвания се 
установи, че цялата площ на имот 06495.199.3 може да се разглежда като потенциално ловно 
местообитание, тъй като видът ловува вкл. в храстови съобщества. Засегнатата площ ще 
възлезе на 0.97 ха, или 0.0328% от потенциалните ловни местообитания на вида в границите 
на зоната. Тъй като наличието на такива в границите на имотите индикира подценяване на 
площта им в границите на зоната, процентното съотношение най-вероятно е още по-ниско. 
В границите на разглежданите имоти липсват потенциални убежища на вида. Въздействието 
върху потенциалните ловни местообитания ще е незначително. 
 Безпокойство 

В границите на разглежданите имоти, както и в близост до тях, липсват потенциални 
убежища на вида, където прилепите са по-чувствителни. Безпокойство в ловните 
местообитания също няма да има, тъй като всички строителни дейности ще се извършват 
през деня, докато прилепите са нощно активни. 
 Смъртност 

В границите на разглежданите имоти липсват потенциални убежища на вида, където 
прилепите са по-чувствителни. Риск от смъртност в ловните местообитания също няма да 
има, тъй като всички строителни дейности ще се извършват през деня, докато прилепите са 
нощно активни. 

 
1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 
В южните части на страната видът е относително обикновен и с по-висока 

срещаемост и обилие. Западната и централна част на Предбалкана и линията Велико 
Търново-Котел-Приморско очертават част от северната граница на ареала. Обитава 
карстови райони в равнинните и хълмисти части на страната. Ловува в открити пространства 
и храсталаци, вкл. с наличие на единични и групи дървета. Изцяло е свързан с подземни 
убежища - пещери и минни галерии. Образува колонии с численост от няколкостотин до 
няколко хиляди индивида, често заедно с южния подковонос (Rh. euryale) и подковоноса на 
Мехели (Rh. mehelyi). Максимумът на ражданията е през периода 20 юни - 10 юли. Зимуващи 
колонии са известни само от пещерите Айна Ини и Самара (с. Рибино, Източни Родопи), 
Парниците (с. Бежаново) и Моровица (с. Гложене). Не мигрира, но извършва редовни 
сезонни придвижвания между летните и зимните убежища (Големански 2011, Dietz & Kiefer 
2016). 

Оценка на вида в зоната.  
В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

представен (Р). Според цифровите данни от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
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площта на потенциалните ловни местообитания на вида в зоната е 12572.58 ха. Видът не е 
включен в заповедта за обявяване на зоната. 

Оценка на вида в изследвания район. 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти липсват потенциални ловни местообитания на вида. При теренните ни проучвания се 
установи, че цялата площ на имот 06495.199.3 може да се разглежда като потенциално ловно 
местообитание, тъй като видът ловува вкл. в храстови съобщества.  

 
Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти липсват потенциални ловни местообитания на вида. При теренните ни проучвания се 
установи, че цялата площ на имот 06495.199.3 може да се разглежда като потенциално ловно 
местообитание, тъй като видът ловува вкл. в храстови съобщества. Засегнатата площ ще 
възлезе на 0.97 ха, или 0.0077% от потенциалните ловни местообитания на вида в границите 
на зоната. Тъй като наличието на такива в границите на имотите индикира подценяване на 
площта им в границите на зоната, процентното съотношение най-вероятно е още по-ниско. 
В границите на разглежданите имоти липсват потенциални убежища на вида. Въздействието 
върху потенциалните ловни местообитания ще е незначително. 
 Безпокойство 

В границите на разглежданите имоти, както и в близост до тях, липсват потенциални 
убежища на вида, където прилепите са по-чувствителни. Безпокойство в ловните 
местообитания също няма да има, тъй като всички строителни дейности ще се извършват 
през деня, докато прилепите са нощно активни. 
 Смъртност 

В границите на разглежданите имоти липсват потенциални убежища на вида, където 
прилепите са по-чувствителни. Риск от смъртност в ловните местообитания също няма да 
има, тъй като всички строителни дейности ще се извършват през деня, докато прилепите са 
нощно активни. 

 
1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) 
Най-често e установяван в Централна и Западна Стара планина и в Западните Родопи. 

Най-много убежища са установени над 500 м н.в. В по-ниските части са регистрирани 
единични индивиди (Кресненски пролом; с. Жернов, Плевенско; Черноморец, Бургаско). 
Вероятно се размножава в повечето от установените находища в планините, но засега 
липсват конкретни данни. Единственото сигурно сведение за размножаване у нас е в лонгоза 
на р. Камчия. Най-предпочитани са влажните горски местообитания в среднопланинския 
пояс (700 - 1400 м н.в.). През летните месеци живее под отлепена, мъртва кора или в 
цепнатини на широколистни дървета, по-често мъртви, но и живи, като избягва тези, близо 
до края на гората (под 30 м). През този период мъжките живеят поединично, а женските са 
социални, живеят в колонии, които могат да се делят на по-малки или да се събират отново. 
И двата пола редовно сменят убежищата си, мъжките по-често, а най-рядко - кърмещите 
женски, които при това носят малките на корема си. Разстоянието между отделните 
убежища може да достигне до 1 - 3 км. Ловува в гори, покрай реки, в открити площи. 
Ловните територии могат да са отдалечени до 20 км от убежищата (обикновено между 5 и 
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7), и са сравнително постоянни за отделните индивиди (но могат да се припокриват). Площта 
им варира от 450 до 950 дка. Липсват данни за хранителния спектър в България. В Централна 
Европа се храни с дребни нощни пеперуди и мухи. През зимата е намиран поединично или 
на групи до 30 индивида в най-студените, привходни части на пещерите при температури 
около 0 - 2°С. Понякога зимува и в летните убежища (Големански 2011, Cornes 2005, Ganser 
2013, Russo et al. 2005, Zeale et al. 2012). 

Оценка на вида в зоната 
Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е 129-210 

индивида. Според цифровите данни от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 6449.03 ха.  

Оценка на вида в изследвания район. 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадат 0.37 ха, или 0.0058% от потенциалните местообитания на вида в зоната. При 
теренните ни проучвания се установи, че в границите на тези имоти липсва горска 
растителност – терена е зает от храстови съобщества и овощни градини, а дървесната 
растителност представлява две малки групировки от парково озеленяване, предимно с 
нетипични за района видове, които са неподходящи за обитаване от вида. Липсват стари 
дървета, подходящи за убежища. Може да се заключи, че ПУП-ПЗ не засяга местообитания 
на вида. Най-близките горски местообитания отстоят на около 40 м от границите на имотите. 
Това е около 70 годишна гора от цер (WWF), сравнително млада за вида. Безпокойство в 
потенциални убежища няма да има, тъй като те се разполагат на около 30 м навътре в гората. 

 
Въздействия: 
ПУП-ПЗ не засяга популации и местообитания на вида, и е без въздействие върху 

местообитанията и популациите на вида в зоната. 
 
1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) 
Дългоухият нощник е обитател на стари, по-влажни широколистни и смесени гори. 

Известен е от 63 находища у нас, в планините до 2500 м н.в. Най-голяма е концентрацията 
на находища в пояса 0-300 m (24 находища, 42%) и в пояса 301-600 m (12 находища, 21%). 
Най-голям брой индивиди са установени в буковите и смесени гори в пояса 800-1450 м. 
Горите с преобладание на цер (Quercus cerris), полски ясен (Acer campestre) и по-рядко от 
обикновен габър (Carpinus betulus) или източен бук (Fagus orientalis) в Странджа са 
предпочитаните местообитания в низинните находища на вида у нас. Видът е известен като 
стационарен и у нас не е известно да извършва сезонни миграции. В Западна Стара планина 
са установени вертикални миграции с цел размножаване и swarming, по входовете на 
пещери или изоставени минни галерии с цел намиране на партньори. Най-често в края на 
май и началото на юни женските формират малки размножителни колонии (5-35 женски) в 
хралупи на дървета и раждат по едно малко. Кърменето продължава около 3 седмици, след 
което до около края на август младите прилепи живеят заедно с родителите си. Възрастните 
мъжки обикновено живеят поединично в различни убежища (най-често малки дупки в 
дървета). Характерна особеност и за двата пола е честата смяна/редуване на убежището в 
един и същи район/участък от гората преди и след размножителния сезон. Известно е, че 
женските са силно привързани към района, откъдето произхождат, а мъжките са значително 
по-мобилни и много рядко остават да живеят в района, където са се родили. Наблюдения 
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върху хранителното поведение в България показват, че видът се храни недалеч от 
убежището си (50-450 м, много рядко по-далече). Според изследвания в други части на 
ареала (Люксембург, Англия) - до 700 - 1400 м. Ловува предимно в стари широколистни 
гори, но също и в иглолистни. Индивидуалният ловен участък е малък, 0.6 – 4.7 ха, често 
припокриващ се между индивидите от една колония. Зимува в пещери, понякога – и в 
летните убежища (Големански 2011, МОСВ 2013, Пешев и кол. 2004, Dietz and Pir 2009, 
Fitzsimons et al. 2002, Fuszara et al. 1996, Napal et al. 2010, Schofield and Morris 2000). 

Оценка на вида в зоната 
Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е 111-220 

индивида. Според цифровите данни от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 5190.94 ха.  

Оценка на вида в изследвания район. 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадат 5.33 ха, или 0.1028% от потенциалните местообитания на вида в зоната. При 
теренните ни проучвания се установи, че в границите на тези имоти липсва горска 
растителност – терена е зает от храстови съобщества и овощни градини, а дървесната 
растителност представлява две малки групировки от парково озеленяване, предимно с 
нетипични за района видове, които са неподходящи за обитаване от вида. Липсват стари 
дървета, подходящи за убежища. Може да се заключи, че ПУП-ПЗ не засяга местообитания 
на вида. Най-близките горски местообитания отстоят на около 40 м от границите на имотите. 
Това е около 70 годишна гора от цер (WWF), сравнително млада за вида. Безпокойство в 
потенциални убежища няма да има, тъй като те са достатъчно отдалечени. 

 
Въздействия: 
ПУП-ПЗ не засяга популации и местообитания на вида, и е без въздействие върху 

местообитанията и популациите на вида в зоната. 
 
1307 Остроух нощник (Myotis blythii) 
В България се счита като обикновен и често срещан вид. Известен е от 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. Максимумът на ражданията е през периода 20 май - 10 юни. 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, често в прясно окосени ливади, 
окрайнини на гори. 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. През този период е установен в много пещери. 
Миграцията към местата за размножаване вероятно става след 10-20 април (МОСВ 2013, 
Dietz & Kiefer 2016). 
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Оценка на вида в зоната.  
Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е между 300 и 

500 индивида. Според цифровите данни от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
площта на потенциалните ловни местообитания на вида в зоната е 17862.74 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадатат потенциални ловни местообитания на вида. При теренните ни проучвания, 
свързани с другото ИП на Възложителя, в землището на с. Бохот, се установиха индивиди 
от групата на големите нощници – Myotis sp. Поради близките честоти на Myotis myotis и 
Myotis blythii, не може да се изрази категорично мнение за видовата принадлежност, но 
остроухия нощник ловува в окрайнини на гори, с каквито имотите при с. Бохот са 
заобиколени. Пр настоящото ИП също се наблюдават широколистни гори, на около 40 м на 
североизток, чийто окрайнини могат да се приемат за потенциално ловно местообитание на 
вида. 

 
Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадат 0.55 ха, или 0.0031% от потенциалните ловно местообитания на вида в 
зоната. Липсват потенциални убежища. Видът не използва храстови местообитания, но 
ловува в окрайнини на гори, каквито има на североизток от разглежданите имоти (на около 
40 м). Характера на ИП, предвидено в ПУП-ПЗ, няма да възпрепиятства ползването на тези 
местообитания. Пряко унищожаване на местообитания няма да има. 
 Безпокойство 

В границите на разглежданите имоти, както и в близост до тях, липсват потенциални 
убежища на вида, където прилепите са по-чувствителни. Безпокойство в ловните 
местообитания също няма да има, тъй като всички строителни дейности ще се извършват 
през деня, докато прилепите са нощно активни. 
 Смъртност 

В границите на разглежданите имоти липсват потенциални убежища на вида, където 
прилепите са по-чувствителни. Риск от смъртност в ловните местообитания също няма да 
има, тъй като всички строителни дейности ще се извършват през деня, докато прилепите са 
нощно активни. 

 
1324 Голям нощник (Myotis myotis) 

 В България се счита като обикновен и често срещан вид. Известен е от над 200 
находища на територията на цялата страна, без най-високите части на планините. Повечето 
находища са между 100 и 800 м н.в. Среща се във всички карстови райони у нас. В повечето 
обитава едни и същи убежища с вида-двойник Myotis blythii. Целогодишно обитава 
подземни убежища – карстови, вулкански и морски пещери и минни галерии. Формира 
големи размножителни колонии с численост от няколкостотин до около 7000 индивида. 
Често те са смесени с M. blythii. В Швейцария е установено, че над 46% от храната му се 
състои от едри бръмбари-бегачи (сем. Carabidae). По данни от Западна Европа големият 
нощник най-често ловува в овощни градини и широколистни гори, а по-рядко в смесени 
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гори, лозя, обработваеми полета с малка площ, смърчови гори. Хранителните 
местообитания най-често се намират в радиус 2-6 km, максимум до 15 km от убежището. 
Женските показват изключително висока филопатрия, като над 90% се връщат и се 
размножават в убежището, в което са се родили. Ражда в края на май - началото на юни. 
Максимумът на ражданията е през периода 20 май - 10 юни. Малкото започва да лети след 
40 - 50 дни, а става самостоятелно след 2 месеца. Вероятно у нас извършват редовни сезонни 
миграции между зимните и летните убежища от 20 до ок. 100 км. У нас зимуването започва 
в края на ноември и продължава до към средата на март (МОСВ 2013). 

Оценка на вида в зоната.  
Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е между 500 и 

700 индивида. Според цифровите данни от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
площта на потенциалните ловни местообитания на вида в зоната е 17862.74 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадатат 0.55 ха, или 0.0031% от потенциалните ловни местообитания на вида в 
зоната. При теренните ни проучвания се установи, че цялата площ на имоти 06495.199.4 и 
06495.199.7 може да се разглежда като потенциално ловно местообитание, тъй като видът 
ловува вкл. в овощни градини. 

 
Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадатат 0.55 ха, или 0.0031% от потенциалните ловни местообитания на вида в 
зоната. При теренните ни проучвания се установи, че цялата площ на имоти 06495.199.4 и 
06495.199.7 може да се разглежда като потенциално ловно местообитание, тъй като видът 
ловува вкл. в овощни градини. Засегнатата площ ще възлезе на 5.885 ха, или 0.0329% от 
потенциалните ловни местообитания на вида в границите на зоната. В границите на 
разглежданите имоти липсват потенциални убежища на вида. Въздействието върху 
потенциалните ловни местообитания ще е незначително. 
 Безпокойство 

В границите на разглежданите имоти, както и в близост до тях, липсват потенциални 
убежища на вида, където прилепите са по-чувствителни. Безпокойство в ловните 
местообитания също няма да има, тъй като всички строителни дейности ще се извършват 
през деня, докато прилепите са нощно активни. 
 Смъртност 

В границите на разглежданите имоти липсват потенциални убежища на вида, където 
прилепите са по-чувствителни. Риск от смъртност в ловните местообитания също няма да 
има, тъй като всички строителни дейности ще се извършват през деня, докато прилепите са 
нощно активни. 

 
1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 
Известни са 73 находища, разположени в цялата страна. Най-много убежища и 

колонии са установени в ниско-планинския пояс (до 400 - 500 м н.в.). Единични индивиди 
са регистрирани до около 1600 m н.в. в Централна Стара планина, 1550 м н.в. в Рила, 1560 
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м н.в. в Западните Родопи. Характерен обитател на нископланинските карстови райони. 
Заселва се в пещери, изоставени постройки, стари военни бункери и др. Термофилен вид. 
Температурата в размножителните убежища може да стигне до 35°С. Размножителните 
колонии се състоят предимно от женски индивиди, най-често смесени с подковоноси. 
Сформират се през май. Малките се раждат през юни. Самостоятелни полети на младите са 
регистрирани най-рано на 20 юли. Преди средата на август, скоро след като всички малки 
могат да летят, колонията напуска убежището и се заселва в друго близко или по-далечно 
укритие. В България е установена една от най-дългите миграции на вида (105 км) – от с. 
Муселиево, Никополско до пещерата Водните дупки в Централен Балкан. Храни се 
предимно с паяци, мухи, мрежокрили и по-рядко пеперуди. Ловува в широколистни гори, 
вкл. разредени такива, паркове, овощни градини, храсти. Понякога ловува над водни площи. 
Лови мухи в животновъдни ферми. През зимата у нас са установени само единични 
индивиди в пещери (Големански 2011, Dietz & Kiefer 2016).  

Оценка на вида в зоната.  
Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е между 101 и 

250 индивида. Според цифровите данни от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
площта на потенциалните ловни местообитания на вида в зоната е 10051.54 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти липсват потенциални ловни местообитания на вида. При теренните ни проучвания се 
установи, че цялата площ на имотите може да се разглежда като потенциално ловно 
местообитание, тъй като видът ловува вкл. в храстови съобщества и овощни градини.  

 
Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти липсват потенциални ловни местообитания на вида. При теренните ни проучвания се 
установи, че цялата площ на имотите може да се разглежда като потенциално ловно 
местообитание, тъй като видът ловува вкл. в храстови съобщества и овощни градини. 
Засегнатата площ ще възлезе на 6.85 ха, или 0.0682% от потенциалните ловни 
местообитания на вида в границите на зоната. Тъй като наличието на такива в границите на 
имотите индикира подценяване на площта им в границите на зоната, процентното 
съотношение най-вероятно е още по-ниско. Характера на ИП, предвидено в ПУП-ПЗ, ще 
влоши, но няма да възпрепиятства ползването на тези местообитания, тъй като видът ловува 
вкл. паяци и мухи от повърхността на изк. структури (Dietz & Kiefer 2016). В границите на 
разглежданите имоти липсват потенциални убежища на вида. Въздействието върху 
потенциалните ловни местообитания ще е незначително. 
 Безпокойство 

В границите на разглежданите имоти, както и в близост до тях, липсват потенциални 
убежища на вида, където прилепите са по-чувствителни. Безпокойство в ловните 
местообитания също няма да има, тъй като всички строителни дейности ще се извършват 
през деня, докато прилепите са нощно активни. 
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 Смъртност 
В границите на разглежданите имоти липсват потенциални убежища на вида, където 

прилепите са по-чувствителни. Риск от смъртност в ловните местообитания също няма да 
има, тъй като всички строителни дейности ще се извършват през деня, докато прилепите са 
нощно активни. 

 
 1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 
 Дългопръстият нощник е типичен обитател на карстовите райони. Среща се на 
територията на цялата страна, в планините до около 1500 m. Повечето находища са между 
100 и 600 m н.в. Обитава целогодишно само подземни убежища – карстови и вулкански 
пещери, минни галерии, по изключение влажни мазета на необитаеми сгради. Формира 
размножителни колонии с численост от няколко десетки до няколко хиляди (50 до 3000, 
най-често 200-500, винаги смесени с Miniopterus schreibersii). Максимумът на ражданията е 
през периода 20-25 май. Зимува само в подземни убежища. Дългопръстите нощници 
извършват редовни сезонни миграции между убежищата си от порядъка на 50 до 150 км. У 
нас зимуването започва в края на ноември и продължава до към средата на март. През този 
период е установен в много пещери. Миграцията към местата за размножаване вероятно 
става след 10-20 април. Ловува над водна повърхност (бавно течащи реки с вирове, богати 
на хранителни вещества), рядко някои животни ловуват в гори и храсталаци, отдалечени от 
водни тела. Индивидуалната ловна територия варира от 3 до 100 дка (МОСВ 2013, Almenar 
et al. 2006, Dietz & Kiefer 2016).  

Оценка на вида в зоната.  
Според стандартния формуляр размножителната полпулация в зоната е между 300 и 

500 индивида, а зимуващата – между 11000 и 15000. Според цифровите данни от проект 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I“ (МОСВ 2013), площта на потенциалните ловни местообитания на вида в 
зоната е 8093 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 
изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, липсват подходящи ловни местообитания за вида – 
той ловува над водни площи и прилежащата им растителност. В близост лпсват убежища, 
където видът е по-чувствителен към безпокойство. В ловните местообитания такова няма да 
има, тъй като прилепите ловуват през нощта, докато строителните дейности се извършват 
през деня. 

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват подходящи местообитания за вида. В близост лпсват 

убежища, където видът е по-чувствителен към безпокойство. ПУП-ПЗ е без въздействие 
върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 

 
1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii) 
Видът се среща из цялата страна, без най-високите части на планините. Известни са 

около 170 находища, повечето от които са между 100 и 600 м н.в. Среща се в карстови 
ландшафти в цялата страна. Обитава целогодишно само подземни убежища – пещери и 
минни галерии. Образува многобройни размножителни колонии. Известни са 19 
размножителни колонии и 5 летни неразмножителни колонии. Максимумът на ражданията 



 

45 
 

е през периода 20 юни - 10 юли. Зимува само в подземни убежища. Известни са 14 зимни 
убежища, но над 95% от зимуващата популация е в три пещери – Парниците, Деветашката, 
Дяволкото гърло. Извършват редовни сезонни миграции между убежищата (50 - 150 км). 
Хранителните местообитания включват преди всичко брегове на реки, езера и язовири, най-
разнообразни открити хабитати като ливади и пасища, окрайнини на гори, населени места 
(около улични лампи), разредени гори, екстензивни обработваеми площи, до около 5 - 20 км 
от убежищата. Избягва склопени, гъсти гори. Ловната територия е голяма, достига до 
хиляди хектари (Големански 2011, МОСВ 2013, Rainho and Palmeirim 2011, Russo and Jones 
2003, Vincent et al. 2011). 

Оценка на вида в зоната.  
Според стандартния формуляр размножителната полпулация в зоната е между 2000 

и 2500 индивида, а зимуващата – между 25000 и 30000. Според цифровите данни от проект 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I“ (МОСВ 2013), площта на потенциалните ловни местообитания на вида в 
зоната е 8093.31 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 
изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, липсват подходящи ловни местообитания за вида – 
видът избягва гъста растителност. В близост лпсват убежища, където видът е по-
чувствителен към безпокойство. В ловните местообитания такова няма да има, тъй като 
прилепите ловуват през нощта, докато строителните дейности се извършват през деня. 

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват подходящи местообитания за вида. В близост лпсват 

убежища, където видът е по-чувствителен към безпокойство. ПУП-ПЗ е без въздействие 
върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 

 
1335 Лалугер (Spermophilus citellus) 
Среща се в цялата страна, в планините до 2500 m н.в. Обитава необработваеми земи 

(целини, пасища, ливади и др.), покрити с ниска тревиста растителност, върху еднородни, 
слабоуплътнени водопропускливи почви. Не заселва обработваеми площи, макар да навлиза 
в тях за хранене. Наземен вид с дневна активност. Образува вътрепопулационни локални 
групировки ("колонии"), заемащи площ 3–5 ha, в редки случаи 100–150 ha, в рамките на 
които отделните животни обитават припокриващи се индивидуални участъци и поддържат 
система от гнездови и убежищни дупки. Годишният жизнен цикъл е с ясно изразена 
периодичност: зимен сън (хибернация), събуждане и чифтосване, бременност и лактация, 
подготовка за зимен сън. Размножава се веднъж годишно. Женските раждат до 7 малки, 
рядко до 9. Храни се със зелени части на тревисти растения, луковици, семена, насекоми и 
рядко гръбначни животни (Големански 2011). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр на зоната, в нея има 3 колонии. Видът е отбелязан 

като рядък (R). Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), площта на 
оптималните му местообитания е 2644.47 ха, а на субоптималните – 10450.3 ха. 
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Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 
изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, липсват подходящи местообитания за вида. Най-
близките такива отстоят на около 80 м от границите на имота – достатъчно отдалечени, за 
да се очаква безпокойство. 

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват подходящи местообитания за вида. Такива липсват и в 

близост. ПУП-ПЗ е без въздействие върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 
 
2609 Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni) 
Видът обитава тревисти места, целини, синори, каменисти или захрастени места, 

люцернови площи, лозя, овощни и зеленчукови градини, житни култури, слънчоглед. 
Вероятно изисква дълбоки почви над 50-100 cм. В България най-подходящи са районите с 
дълбоки льосови почви. Активен е предимно през нощта, но търси храна и през деня. 
Вероятно не спи истински зимен сън, но е слабо активен в зимния период, изпада в периоди 
на зимен сън, които се прекъсват от периодични хранения и даже отваряне на дупките. 
Живее самостоятелно. Териториален вид (индивидуална територия около 1 ha). Дава 2-3 
поколения на година. У нас се среща в Северна България, изолирани находища има на юг от 
Стара планина (Големански 2011, Зингстра и кол. 2009, Macdonald and Barrett 1993). 

Оценка на вида в зоната. 
В стандартния формуляр липсват данни за числеността на популацита в зоната. 

Видът е отбелязан като много рядък (V). Според данните от проект „Картиране и определяне 
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 
2013), видът не е регистриран в зоната, но има данни за присъствието му в близост до нея. 
Площта на потенциалните му местообитания е 2608.48 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 
изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, липсват подходящи местообитания за вида. Най-
близките такива отстоят на над 200 м от границите на имота – достатъчно отдалечени, за да 
се очаква безпокойство. 

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват подходящи местообитания за вида. Такива липсват и в 

близост. ПУП-ПЗ е без въздействие върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 
 
1355 Видра (Lutra lutra) 
Среща се в равнините, по морското крайбрежие и в планините – до 1500 m н.в. Най-

плътна е популацията в Югоизточна България. Обитава естествени речни течения и 
затворени водоеми с дължина поне 15-20 km, със старици и изобилна крайбрежна 
растителност – лонгози, елшаци и тръстики (ниски брегове), разнообразна и обилна рибна 
фауна, изобилие от раци, жаби, гръбначни, мекотели. Участъкът на мъжкия може да 
припокрива този на 1 или повече женски. Бърлогите са в корените на крайбрежни дървета. 
Малките (2-4) се раждат през март-август и следват майка си година. В Югоизточна 
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България рибата заема до 93% от плячката, като спомагателна храна лови ракообразни, 
жаби, бозайници, птици, влечуги. Улавя плячката до 4 m дълбочина (Големански 2011). 

Оценка на вида в зоната. 
Според стандартния формуляр популацита на вида в зоната е между 15 и 24 

индивида. Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), плътността на 
популацията на видът в зоната е 0.16 индивида на километър водно течение. Площта на 
потенциалните му местообитания е 2134.55 ha. 

Оценка на вида в изследвания район. 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 
изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, липсват подходящи местообитания за вида – 
липсват каквито и да било водни тела, вкл. в близост до разглежданите имоти. Най-близкото 
такова – р. Тученица, отстои на над 1 км от границите на имотите.  

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват подходящи местообитания за вида. Такива липсват и в 

близост. ПУП-ПЗ е без въздействие върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 
 
2633 Степен пор (Mustela eversmanii) 
Разпространен в равнините и хълмистите райони на Северна България от крайморска 

Добруджа до долината на река Искър, на юг до Предбалкана. Най-южното находище в 
Източна Стара Планина са селата Бероново и Дъскотна и Айтоския проход. Обитава 
остепнени пространства, също и земеделски земи, където прави скривалища в синурите и 
крайречните храсти и горички. Използва речните долини и проходи като екологични 
коридори. Полигамен. Полово зрял на 10 - 11 месеца. Разгонването е през февруари – март. 
Бременността е 36 - 38 дена. Ражда 7 - 12 малки. Използва дупките на лалугери, хомяци, 
слепи кучета (които разширява), на лисици и язовци, или прави свои леговища; по-рядко – 
в скални цепнатини, коренища, сеновали. Изминава 4 - 7 km на денонощие. През зимата 
обитава до 3 km2. Основна плячка – лалугери, хомяци, мишевидни гризачи (Големански 
2011, Зингстра и кол. 2009). 

Оценка на вида в зоната.  
В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

рядък (R). Според цифровите данни от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ (МОСВ 2013), 
площта на потенциалните му местообитания е 8208.94 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове – фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадат 2.17 ха, или 0.0265% от потенциалните местообитания на вида в зоната. При 
теренните ни проучвания се установи, че разглежданите имоти са заети от гъста храстова 
растителност и регулярно поддържани чрез машинно косене овощни градини, което ги 
прави непригодни за този типичен степен вид. Най-близките такива отстоят на около 80 м 
от границите на имота – достатъчно отдалечени, за да се очаква безпокойство. Може да се 
заключи, че ПУП-ПЗ не засяга местообитания на вида. 
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Въздействия: 
ПУП-ПЗ не засяга популации и местообитания на вида, и е без въздействие върху 

местообитанията и популациите на вида в зоната. 
 
2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) 
Обитава мозаечно равнини, котловинни полета, безлесни терени в полупланински 

райони. По-често се среща в Североизточна и Югоизточна България и във високите полета 
на Западна България. Обитава ливади, пасища, каменисти терени, пустеещи земи, 
включително по речни долини, суходолия, каньони. Установяван е и в обработваеми площи, 
овощни градини, вкл. окрайнини на населени места. Предпочитани са местата с едри 
колониални гризачи. Основна плячка – лалугери, хомяци, слепи кучета, мишевидни гризачи, 
рядко жаби, влечуги, мекотели. Ловната му територия е от 10 до 100 ha. Скитащ в границите 
на територията си, и обикновено използва дадено укритие само веднъж. Разгонването е 
основно през април - юни. Бременността е 8 - 11 месеца (с латентен период). Ражда средно 
4 - 5 малки от януари до май. (Големански 2011, Gorsuch and Lariviere 2005, Macdonald and 
Barrett 1993, Murariu et al. 2009). 

Оценка на вида в зоната.  
В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

представен (Р). Според цифровите данни от проект „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 
площта на потенциалните му местообитания е 6618.33 ха. Видът не е регистриран в зоната 
с преки наблюдения, а по анкетен метод. 

Оценка на вида в изследвания район.  
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадатат потенциални местообитания на вида – северозападния ъгъл на ПИ 
06495.199.7, който е зает от овошна градина. Доколкото видът ловува в широк спектър от 
местообитания, присъствието му в границите на имотите не е изключено. Те обаче могат да 
се разглеждат като субоптимално местообитание, тъй като липсват по-едри гризачи, които 
са основната му храна, и чийто дупки използва за убежище. 

 
Въздействия: 
Пряко унищожаване на местообитания 
Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадат 0.35 ха, или 0.0053% от потенциалните местообитания на вида в зоната. 
Характерът на ИП обаче, при отсъствие на лалугери, не предполага трайно 
унищожаване/увреждане на местообитанията на вида. Имотите ще могат да се ползват за 
лов – в случая, на мишевидни гризачи, за които единствено има условия за присъствие в 
границите на имотите. Освен това, видът е адаптивен и мобилен хищник, ловуващ в 
разнообразни местообитания, вкл. в населени места. Може да се заключи че въздействие 
върху местообитанията на вида няма да има. 
 Бариерен ефект 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 
на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в границите на разглежданите 
имоти попадат 0.35 ха, или 0.0053% от потенциалните местообитания на вида в зоната. Не 
се засягат оптимални местообитания – липсват едри колониални гризачи, чиито дупки 
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уширява и използва като убежища. Предвид това, ограждането на ИП може да попречи на 
свободното придвижване на единични, евентуално ловуващи индивиди. Въздействието ще 
е незначително. С прилагане на смекчаващи мерки, бариерен ефект няма да има. 
 Безпокойство 
 В района на ИП попадатат потенциални трофични местообитания на вида. Видът по 
принцип е по-слабо чувствителен към безпокойство от по-едрите бозайници (ловува вкл. и 
в населени места, и е активен предимно нощем). Тъй като липсват по-едри гризачи, чийто 
дупки използва за убежище, и тъй като местообитанията не са подходящи, размножаването 
му в района е изключено. Освен това имотите, предмет на ПУП-ПЗ, са разположени във вече 
антропогенно натоварена среда – в близост до съществуващ път, и действащи стопански 
и/или производствени предприятия, което определя адаптираност на фауната в района към 
човешко присъствие. Безпокойството, дори такова да се наблюдава, ще е за единични 
ловуващи в района индивиди, и ще е временно и незначително.  

Смъртност  
 В границите на разглежданите имоти попадат потенциални трофични местообитания 
на вида. Тъй като липсват по-едри гризачи, чийто дупки използва за убежище, и тъй като 
местообитанията не са подходящи, размножаването му в района е изключено, което 
определя липса на риск за слабо подвижни малки. Възрастните са достатъчно бързи и 
предпазливи, за да избегнат сравнително бавната строителна и транспортна техника. 
Смъртност няма да има. 

 
Мерки: 
Оградата на имотите да е от такъв тип, който да позволява преминаване на дребни и 

средни животни, с отвори минимум 30Х30 см поне в долната ѝ част, до кота терен, 
разположени през 100 м. 

Ефект: Елиминиране на евентуален бариерен ефект за пъстрия пор (Vormela 
peregusna). 

 
 
5.1.3. Описание и анализ на въздействието на плана върху птиците, предмет на 

опазване в ЗЗ 
 
Водолюбиви птици 
Съгласно Стандартният формуляр, предмет на опазване в зоната са 31 вида 

водолюбиви птици – Tachybaptus ruficollis, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax pygmeus, 
Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, 
Cygnus olor, Anas penelope, Anas strepera, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anas acuta, Anas 
querquedula, Anas clypeata, Gallinula chloropus, Fulica atra, Charadrius dubius, Philomachus 
pugnax, Gallinago gallinago, Limosa limosa, Tringa ochropus, Tringa glareola, Actitis 
hypoleucos, Larus ridibundus, Sterna hirundo, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Chlidonias 
leucopterus, Alcedo atthis, от които 6 вида патици (без зеленоглавата) не са включени в 
заповедта за обявяване на зоната. Всеки един от тези видове е свързан в голяма степен с 
водни тела, или бреговете в непосредствена близост до такива, и може да бъде забелязан 
само прелитайки транзитно над други типове местообитания. При теренните ни проучвания, 
в изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, не бяха установени подходящи местообитания за 
тези видове – липсват каквито и да било водни тела, вкл. в близост до разглежданите имоти. 
Най-близкото такова – р. Тученица, отстои на над 1 км от границите на имотите. Подобна 



 

50 
 

отдалеченост не предполага каквито и да било въздействия върху тези видове – както преки, 
така и косвени. 

 
Въздействия: 
В изследвания район - терена на ПУП-ПЗ, както и в близост до него, липсват 

подходящи местообитания за водолюбиви видове птици, предмет на опазване в зоната. 
ПУП-ПЗ е без въздействие върху местообитанията и популациите на тези видове. 

 
А027 Голяма бяла чапла (Egretta alba) 

 Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. От 1956 г. насам гнезди редовно 
само в резервата "Сребърна". Отделни двойки гнездят епизодично и в Бургаските езера. По 
време на миграцията и през зимата се среща по Черноморското крайбрежие и по-рядко в 
ниски части от вътрешността на страната. Обитава сладководни езера и блата, язовири и 
микроязовири, рибарници и рибовъдни стопанства. По време на миграции и зимуване се 
среща и в крайбрежни бракични водоеми, незамръзващи язовири, канали за напояване, 
обработваеми площи и др. Храни се основно с риба, попови лъжички, водни насекоми и 
ларвите им (Големански 2011). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната видът е установен по време на зимуване 

(до няколко екземпляра). Представен е (категория Р) и по време на миграция. Като 
местообитания на вида в зоната трябва да се разглеждат водните тела (само плитките части 
на по-големите такива), съгласно стандартния формуляр, хабитат с код N06. В зоната 
липсват други подходящи хабитати (според Стандартния формуляр). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида – водни тела, 

влажни тревисти места, и обработваеми земи. Такива се наблюдават западно от имота – 
обширни интензивно обработвани ниви, но те са разположени извън ЗЗ, като в близост (до 
40 м) попада тясна ивица, заета от суха, синорна растителност. Въздействие върху 
популацията и местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 

 В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида. Тези, 
разположени в близост, са извън ЗЗ. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от 
вида в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки – видът не гнезди в 
зоната. Въздействие върху вида и неговите местообитания няма да има. 

 
A028 Сива чапла (Ardea cinerea) 
Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Размножителния период е от 

началото на март до края на юли. Гнезди в самостоятелни или в смесени колонии от чапли, 
блестящи ибиси, лопатарки и малки корморани. Гнездата са разположени в тръстикови 
масиви, по дървета (бяла върба, бяла и хибридна топола, дъб, ясен, липа, бук) и рядко на 
скали в и около сладководни езера и блата, заливни гори, язовири и микроязовири, 
рибарници и рибовъдни стопанства, по-големи реки. Храни се с риба, земноводни, влечуги, 
мишевидни гризачи. Храната си търси, вкл. по време на миграции и зимуване, в крайбрежни 
бракични водоеми, езера, блата, язовири и микроязовири, рибарници и рибовъдни 
стопанства, реки, а също в ниви, оризища, канали за напояване, главно в ниските части на 
страната. Миграцията е от февруари до април и през септември - октомври (Големански 
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2011, Симеонов и кол. 1990, лични набл.). 
Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната видът е установен по време на зимуване и 

по време на миграция (категория Р - представен). Като местообитания на вида в зоната 
трябва да се разглеждат водните тела (само плитките части на по-големите такива), съгласно 
стандартния формуляр, хабитат с код N06. В зоната липсват други подходящи хабитати 
(според Стандартния формуляр). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида – водни тела, 

влажни тревисти места, и обработваемите земи. Такива се наблюдават западно от имота – 
обширни интензивно обработвани ниви, но те са разположени извън ЗЗ, като в близост (до 
40 м) попада тясна ивица, заета от суха, синорна растителност. Въздействие върху 
популацията и местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида. Тези, 

разположени в близост, са извън ЗЗ. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от 
вида в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки – видът не гнезди в 
зоната. Въздействие върху вида и неговите местообитания няма да има. 

 
A030 Черен щъркел (Ciconia nigra) 
Прелетен вид. Среща се от морското равнище до около 1600 м н.в. Обитава различни 

типове гори - крайречни, широколистни, равнинни и планиниски, и отвесни скални масиви. 
Тези райони винаги са в близост до водоеми (реки, язовири, рибарници и др.) с наличие на 
обилна храна за вида. Гнездата са разположени на скали или дървета. Характерно при тези 
два типа гнездене за вида е, че гнездата по скали обикновено са лесно видими - не рядко 
близо до човешка дейност, а двойките, гнездящи в горите са много по-предпазливи и 
избират райони, рядко посещавани от хора. Гнездовия период започва през април. През май 
снася 2-5 яйца, най-често 3. Мътенето продължава 35-38 дни. Малките излитат от гнездото 
след около 63-71 дни. Храни се почти изцяло с водни животни - риба, земноводни, влечуги 
(Големански 2011, Симеонов и кол. 1990, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят между 4 и 5 двойки. Представен е 

(категория Р) и по време на миграция. Като потенциални гнездови местообитания на вида в 
зоната могат да се разглеждат широколистните гори (съгласно стандартния формуляр, 
местообитание с код N16). Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат 
водните тела (само плитките части на по-големите такива), съгласно стандартния формуляр, 
хабитат с код N06. В зоната липсват други подходящи трофични хабитати (според 
Стандартния формуляр). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват както гнездови, така и трофични местообитания на вида 

– широколистни гори и водни тела. Най-близките горски местообитания отстоят на около 
40 м от границите на имотите. Това е около 70 годишна гора от цер (WWF), сравнително 
млада за вида, и разположена непосредствено до асфалтов път, което я прави неподходяща 
за гнездене за този предпазлив вид. Въздействие върху популацията и местообитанията на 
вида в зоната няма да има. 
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Въздействия: 
В изследвания район, включително в близост, липсват както гнездови, така и 

трофични местообитания на вида. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от вида 
в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки. Въздействие върху вида и 
неговите местообитания няма да има. 

 
A031 Бял щъркел (Ciconia ciconia) 
Белия щъркел е синантропен вид – гнезди в населени места (без централните части 

на по-големите градове) върху електрически стълбове, комини, камбанарии на църкви, по-
големи дървета. По време на размножаване и миграция обитава влажни зони от естествен и 
изкуствен произход, мочурища, блата, ливади, пасища, обработваеми площи (люцернови 
ниви, оризища, разорани места), покрай канали. Храни се с жаби и техните ларви, гущери, 
змии, риби, водни насекоми, скакалци, личинки, червеи, гризачи, млади птици. 
Размножаването е от началото на април до края на юли – началото на август. Малките са 
гнездожилци. Прелета е от началото на март докъм средата на април и от началото на август 
до края на септември (Симеонов и кол. 1990, Симеонов и Мичев 1991, Jonsson 2006, лични 
набл.). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 3 - 4 двойки. Представен е 

(категория Р) и по време на миграция. Като потенциални гнездови местообитания на вида в 
зоната могат да се разглеждат населените места (съгласно стандартния формуляр, 
местообитание с код N23). Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат 
водните тела (само плитките части на по-големите такива), всички типове тревисти места, и 
обработваемите земи (кодове N06, N09, N15). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват както гнездови, така и трофични местообитания на вида 

– населените места, водни тела, тревисти места, и обработваеми земи. Такива се наблюдават 
западно от имота – обширни интензивно обработвани ниви, но те са разположени извън ЗЗ, 
като в близост (до 40 м) попада тясна ивица, заета от суха, синорна растителност. Видът 
обаче е нечувствителен към типа безпокойство, каквото ИП предполага. Въздействие върху 
популацията и местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида. Тези, 

разположени в близост, са извън ЗЗ. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от 
вида в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки. Въздействие върху 
вида и неговите местообитания няма да има. 

 
A072 Осояд (Pernis apivorus) 
Прелетен вид. Разпространен от морското равнище до около 1700 м н.в., като най-

често се среща в топли предпланински и ниско планински райони. Обитава райони със 
запазени високостъблени широколистни, предимно букови, но и в смесени и иглолистни 
гори, изпъстрени с поляни или в близост до открити пространства. Двойките заемат 
гнездовите територии през април. Гнездовият участък е над 1000 hа, но търси храна до 7 km 
от гнездото. Строи собствено гнездо по дървета или използва чужди гнезда на други едри 
видове птици - хищни, гарван. Гнездото е на дървета, на 4 - 25 m височина. През април-май 
снася най-често 2 яйца, много рядко 1, 3, 4. Мътенето продължава 28-37 дни. Малките 
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излитат от гнездото след около 40-45 дни, но стават самостоятелни на 75 - 100 дневна 
възраст. Пролетната миграция е от средата на март до края на април, а есенната – от началото 
на август до края на октомври. По време на прелета се среща и в открити пространства с 
малки гори и единични дървета. Храни се основно с ларви на земни оси, пчели, стършели и 
др. насекоми, яде и гризачи, влечуги, дребни птици (Големански 2011, Симеонов и кол. 
1990). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 3 двойки. Представен е (категория 

Р) и по време на миграция. Като потенциални гнездови местообитания на вида в зоната 
могат да се разглеждат широколистните гори (съгласно стандартния формуляр, 
местообитание с код N16). Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат 
по-обширните открити хабитати (кодове N09, N15). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват както гнездови, така и трофични местообитания на вида 

– широколистни гори и по-обширни открити хабитати. Най-близките горски местообитания 
отстоят на около 40 м от границите на имотите. Това е около 70 годишна гора от цер (WWF), 
сравнително млада за вида, и разположена непосредствено до асфалтов път, което я прави 
неподходяща за гнездене за този предпазлив вид. Въздействие върху популацията и 
местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 
В изследвания район, включително в близост, липсват както гнездови, така и 

трофични местообитания на вида. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от вида 
в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки. Въздействие върху вида и 
неговите местообитания няма да има. 

 
A073 Черна каня (Milvus migrans) 
Гнездещо-прелетнен, преминаващ и отчасти зимуващ вид. През размножителния 

сезон е най-чест по р. Дунав и притоците му, по поречието на реките Марица, Тунджа и 
техните притоци, Сакар, Дервенски възвишения. По време на скитания и миграции е 
навсякъде из страната, но по-значима е миграцията по Черноморското крайбрежие. Обитава 
равнинни и хълмисти райони на страната, без планинската зона над 1000 m н. в. Има 
предпочитание към места в близост до влажни зони, дори при засилен антропогенен натиск. 
Гнезди поединично или в разредени колонии до 30 двойки, в гори и групи дървета в големи 
речни долини и край изкуствени водоеми. Събира се на групи по време на хранене, скитане, 
почивка и миграция. По това време се среща и в открити пространства. Полифаг, храни се с 
мърша, често отнема плячката на други птици, лови насекоми и дребни гръбначни животни, 
вкл. риба. Ловува предимно в и около влажни зони, но също в открити пространства, вкл. 
обработваеми площи (Големански 2011, Симеонов и кол. 1990, Sergio & Boto 1999, Sergio et 
al. 2003, Zawadzka 1999). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната видът е представен е (категория Р) по 

време на миграция. Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат по-
обширните открити хабитати и водни тела (кодове N06, N09, N15). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида – водни тела, по-

обширни открити хабитати. Такива се наблюдават западно от имота – обширни интензивно 
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обработвани ниви, но те са разположени извън ЗЗ, като в близост (до 40 м) попада тясна 
ивица, заета от суха, синорна растителност. Въздействие върху популацията и 
местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 

 В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида. Тези, 
разположени в близост, са извън ЗЗ. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от 
вида в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки – видът не гнезди в 
зоната. Въздействие върху вида и неговите местообитания няма да има. 

 
A080 Орел змияр (Circaetus gallicus) 
Прелетен вид. Пролетната миграция е през март, а есенната – от втората половина на 

август до края на октомври. Среща се основно в предпланински и ниско планински райони, 
рядко до около 1400 м н.в. Гнезди в стари разредени широколистни, по-рядко иглолистни 
гори в близост до сухи пустеещи терени, ерозирани склонове, пасища, ливади, скалисти 
терени, селскостопански площи. Размножителния период започва в края на април. Гнездото 
е разположено на дървета, на височина 6-10 m. През май снася 1-2 яйца. Мъти през втората 
половина на май в продължение на 45-47 дни. Малките напускат гнездото на 70-75 дневна 
възраст, или в първата половина на август. По време на прелет се среща и в открити 
обработваеми площи с еденични дървета. Храни се почти изцяло със змиии, гущери и жаби, 
рядко с дребни бозайници и насекоми (Симеонов и кол. 1990). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 3 двойки. Представен е (категория 

Р) и по време на миграция. Като потенциални гнездови местообитания на вида в зоната 
могат да се разглеждат широколистните гори (съгласно стандартния формуляр, 
местообитание с код N16). Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат 
по-обширните открити хабитати (кодове N09, N15). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват както гнездови, така и трофични местообитания на вида 

– широколистни гори и по-обширни открити хабитати. Най-близките горски местообитания 
отстоят на около 40 м от границите на имотите. Това е около 70 годишна гора от цер (WWF), 
сравнително млада за вида, и разположена непосредствено до асфалтов път, което я прави 
неподходяща за гнездене за този предпазлив вид. Въздействие върху популацията и 
местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 
В изследвания район, включително в близост, липсват както гнездови, така и 

трофични местообитания на вида. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от вида 
в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки. Въздействие върху вида и 
неговите местообитания няма да има. 

 
A081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) 
Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ. Пролетния прелет е през март, а есенния 

– от началото на август до края на октомври. Обитава блата, езера и устия на реки с гъста 
растителност от тръстика и папур. По време на миграции и зимуване се среща около 
различни естествени и изкуствени влажни зони, ливади, обработваеми площи в ниските 
части на страната. Храни се с водолюбиви птици (водни кокошки, патици, дъждосвирцови), 
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дребни бозайници, жаби, водни змии (Големански 2011, Симеонов и кол. 1990, Jonsson 2006, 
лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната видът е представен е (категория Р) по 

време на миграция. Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат по-
обширните открити хабитати и водни тела (кодове N06, N09, N15). 

Оценка на вида в изследвания район. 
Видът е установяван при теренните ни проучвания по време на пролетна миграция, 

на около 1 км север-северозападно от терена на ПУП-ПЗ. В изследвания район липсват 
потенциални местообитания на вида – водни тела, по-обширни открити хабитати. Такива се 
наблюдават западно от имота – обширни интензивно обработвани ниви, но те са 
разположени извън ЗЗ, като в близост (до 40 м) попада тясна ивица, заета от суха, синорна 
растителност. Въздействие върху популацията и местообитанията на вида в зоната няма да 
има. 

 
Въздействия: 

 В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида. Тези, 
разположени в близост, са извън ЗЗ. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от 
вида в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки – видът не гнезди в 
зоната. Въздействие върху вида и неговите местообитания няма да има. 

 
A082 Полски блатар (Circus cyaneus) 
Преминаващ, зимуващ и вероятно гнездещ вид. През размножителния период има 

наблюдения в Горнотракийската низина, Дунавската равнина и Добруджа, но без 
доказателства за гнездене. Размерът на гнездова популация в страната е от 0 до 6 двойки. 
Броят на зимуващите в България индивиди през отделните години варира от няколко 
десетки до няколко стотици. Обитава тревни съобщества, обработваеми земи, стоящи 
сладководни водоеми с постоянен или сезонен характер. Гнездото е на земята, сред гъста 
тревна или блатна растителност, храсталаци, житни култури. През размножителния период 
се храни основно с дребни бозайници (полевки, мишки) и птици, в по-малка степен с 
насекоми (скакалци), влечуги и земноводни, през зимата и с мърша (Големански 2011). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната видът е установен по време на зимуване 

(единични екземпляри). Представен е (категория Р) и по време на миграция. Като трофични 
местообитания в зоната трябва да се разглеждат по-обширните открити хабитати и водни 
тела (кодове N06, N09, N15). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида – водни тела, по-

обширни открити хабитати. Такива се наблюдават западно от имота – обширни интензивно 
обработвани ниви, но те са разположени извън ЗЗ, като в близост (до 40 м) попада тясна 
ивица, заета от суха, синорна растителност. Въздействие върху популацията и 
местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 

 В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида. Тези, 
разположени в близост, са извън ЗЗ. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от 
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вида в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки – видът не гнезди в 
зоната. Въздействие върху вида и неговите местообитания няма да има. 

 
A084 Ливаден блатар (Circus pygargus) 
Прелетен вид. Обитава влажни и мочурливи ливади, тресавища, блата, речни брегове, 

а също така по-обширни сухи тревисти места, пасища, обработваеми площи. Гнезди на 
земята, по влажни ливади или сред тръстикови масиви, недалеч от вода. Снася в първата 
половина на май. Мътенето продължава 27-30 дни. Малките започват да летят на 28-35 
дневна възраст. Храни се с дребни бозайници, нелетящи добре птици, гущери, насекоми 
(Симеонов и кол. 1990, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната видът е представен е (категория Р) по 

време на миграция. Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат по-
обширните открити хабитати и водни тела (кодове N06, N09, N15). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида – водни тела, по-

обширни открити хабитати. Такива се наблюдават западно от имота – обширни интензивно 
обработвани ниви, но те са разположени извън ЗЗ, като в близост (до 40 м) попада тясна 
ивица, заета от суха, синорна растителност. Въздействие върху популацията и 
местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 

 В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида. Тези, 
разположени в близост, са извън ЗЗ. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от 
вида в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки – видът не гнезди в 
зоната. Въздействие върху вида и неговите местообитания няма да има. 

 
A086 Малък ястреб (Accipiter nisus) 
Гнезди в широколистни, смесени и иглолистни гори, техните окрайнини, открити 

пространства с групи дървета. През есента и зимата се среща в разнообразни местообитания, 
вкл. открити места, обработваеми площи, паркове, окрайнини на селища. Гнездото е на 
дърво на височина 4-22 m. Снася през май. Мътенето продължава 30 - 35 дни. Малките 
напускат гнездото на 30 - 35 дневна възраст. Постоянен и прелетен вид. Храни се основно с 
птици, по-малко с бозайници (Симеонов и кол. 1990). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната видът е представен е (категория Р) по 

време на миграция и зимуване. Като трофични местообитания в зоната трябва да се 
разглеждат всички типове хабитати без водните басейни (кодове N08, N09, N15, N16, N21, 
N23), тъй като видът ловува практически навскъде, където има птици. Съгласно стандартния 
формуляр, площта им е 27666.62 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 
Видът е установяван при теренните ни проучвания по време на пролетна миграция, 

на около 0.5 км източно от терена на ПУП-ПЗ. Почти целият изследван район – овощните 
градини и храстите, представлва потенциално трофично местообитание за вида. 
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Въздействия: 
 Пряко унищожаване на местообитания 

В границите на пряко въздействие попадат 6.85 ха, или 0.025% от трофичните 
местообитания на вида в зоната. Предвид малката засегната площ, въздействието ще е 
незначително, още повече че, поради адаптивността му, видът ще може да използва терена 
за ловуване. 
 Безпокойство 

Видът е по-чувствителен към безпокойство в гнездовите си местообитания, които 
липсват в границите на потенциалното въздействие. Целия изследван район е потенциално 
трофично местообитание на вида. По време на строителството е възможно то да не може да 
се използва от вида, поради присъствие на техника и хора. Предвид временния му характер, 
въздействието ще е незначително. Видът освен това ловува вкл. в населени места, така че 
е възможно безпокойство да няма.  
 Смъртност 

В границите на потенциално въздействие липсват гнездови местообитания на вида. 
Липсват предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в 
границите на строителство. Смъртност няма да има. 

 
A402 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)  
Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Есенната миграция е основно през септември, 

а пролетната започва в края на април. Гнезди в разредени широколистни гори, залесени 
речни долини, групи дървета сред открити пространства в равнини и предпланини до около 
700 m н.в. Гнездото е на дърво, разположено близо до ствола на височина 6-12 m. Снася през 
май. Мъти само женската в продължение на 30-35 дни. Малките остават в гнездото около 45 
дни. Напускат го преди маховите и кормилните пера да са израсли напълно. Придържат се 
близо до гнездото, като прекарват голяма част на земята. Храни се най-често с мишевидни 
гризачи, пойни птици, гущери, скакалци. Ловува и в открити пространства и 
селскостопански площи (Големански 2011, Симеонов и кол. 1990, Янков 2007, Jonsson 
2006). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнезди една двойка. Като потенциални 

гнездови местообитания на вида в зоната могат да се разглеждат широколистните гори 
(съгласно стандартния формуляр, местообитание с код N16). Като трофични местообитания 
в зоната трябва да се разглеждат всички типове хабитати без водните и антропогенните 
такива (кодове N08, N09, N15, N16, N21). Съгласно стандартния формуляр, площта им е 
26828.23 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват както гнездови, така и трофични местообитания на вида 

– широколистни гори и водни тела. Най-близките горски местообитания отстоят на около 
40 м от границите на имотите. Това е около 70 годишна гора от цер (WWF), сравнително 
млада и гъста за вида, и разположена непосредствено до асфалтов път, което я прави 
неподходяща за гнездене за този предпазлив вид. Почти целият изследван район – овощните 
градини и храстите, представлва потенциално трофично местообитание за вида. 
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Въздействия: 
 Пряко унищожаване на местообитания 

В границите на пряко въздействие попадат 6.85 ха, или 0.026% от трофичните 
местообитания на вида в зоната. Предвид малката засегната площ, въздействието ще е 
незначително. 
 Безпокойство 

Видът е по-чувствителен към безпокойство в гнездовите си местообитания, които 
липсват в границите на потенциалното въздействие. Целия изследван район е потенциално 
трофично местообитание на вида. По време на строителството е възможно то да не може да 
се използва от вида, поради присъствие на техника и хора. Предвид временния му характер, 
въздействието ще е незначително.  
 Смъртност 

В границите на потенциално въздействие липсват гнездови местообитания на вида. 
Липсват предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в 
границите на строителство. Смъртност няма да има. 

 
A087 Обикновен мишелов (Buteo buteo) 
Гнезди в широколистни, смесени и иглолистни гори с поляни, в техните окрайнини, 

в открити пространства с групи или дори с единични дървета. Гнездото е на дърво на 
височина 6 - 20 m. Снася през май. Мътенето продължава 28 - 33 дни. Малките напускат 
гнездото на 40 - 49 дневна възраст. Постоянен и прелетен вид. Храни се предимно с дребни 
гризачи (мишки, полевки, лалугери), по-малко с птици, рядко с влечуги, земноводни и 
безгръбначни. Ловува най-често по обработваеми площи, но също така по разнообразни 
тревисти местообитания – ливади, пасища, тръстикови масиви и пр. (Симеонов и кол. 1990, 
Янков 2007, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят между 12 и 15 двойки. Представен 

е (категория Р) и по време на миграция и зимуване. Като потенциални гнездови 
местообитания на вида в зоната могат да се разглеждат широколистните гори (съгласно 
стандартния формуляр, местообитание с код N16). Като трофични местообитания в зоната 
трябва да се разглеждат по-обширните открити хабитати (кодове N09, N15). 

Оценка на вида в изследвания район. 
Видът е установяван при теренните ни проучвания, с вероятно заета територия на 

около 1 км север-североизточно от терена на ПУП-ПЗ, като наблюдаваните птици ловуваха 
в нивите западно от разглежданите имоти. В изследвания район липсват както гнездови, 
така и трофични местообитания на вида – широколистни гори и по-обширни открити 
хабитати. Най-близките горски местообитания отстоят на около 40 м от границите на 
имотите. Това е около 70 годишна гора от цер (WWF), разположена непосредствено до 
асфалтов път. Видът е адаптивен към човешко присъствие, така че безпокойство за 
евентуално гнездящи там двойки няма да има. Въздействие върху популацията и 
местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 
В изследвания район, включително в близост, липсват както гнездови, така и 

трофични местообитания на вида. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от вида 
в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки. Въздействие върху вида и 
неговите местообитания няма да има. 
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A403 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 
Постоянен, гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. Разпространен от 

морското равнище до около 1500 м н.в. в планините. Типичните гнездови местообитания на 
вида са по-топли райони - скалисти проломни долини, открити терени с южно изложение и 
т.н. Гнездата са разположени на скали или дървета сред обширни открити територии, където 
птиците ловуват. Рядко гнезди в изоставени кариери и по електрически стълбове. Гнездовия 
период започва през март. Снася 3-4 яйца през март-април. Мътенето продължава около 26 
дни. Малките излитат от гнездото след около 42 дни. Храни се с различни видове гризачи - 
в някои райони основно с лалугери, влечуги, земноводни и птици. Ловува в открити 
пространства – ливади, пасища, орни земи. Избягва овощни градини (Големански 2011, 
Симеонов и кол. 1990, Demerdzhiev et al. 2014). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 13 - 16 двойки. Като потенциални 

гнездови местообитания на вида в зоната могат да се разглеждат по-обширните тревисти 
местообитания (съгласно стандартния формуляр, местообитание с код N09), тъй като 
гнезденето му е микрохабитатно обусловено, и е достатъчно да има едно дърво, за да може 
видът да гнезди. Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат по-
обширните открити хабитати (кодове N09, N15). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват както гнездови, така и трофични местообитания на вида 

– по-обширни открити хабитати. Най-близките такива отстоят на около 80 м от границите 
на имота – достатъчно отдалечени, за да се очаква безпокойство. Освен това в тях липсват 
по-големи дървета, на които видът да гнезди. Най-близките скални местообитания 
(неотразени в стандартния формуляр) отстоят на над 1 км. Въздействие върху популацията 
и местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 
В изследвания район, включително в близост, липсват както гнездови, така и 

трофични местообитания на вида. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от вида 
в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки. Въздействие върху вида и 
неговите местообитания няма да има. 

 
A089 Малък креслив орел (Aquila pomarina) 
Гнезди в широколистни и смесени гори в близост до речни долини, пасища, ливади, 

блата. Гнездото е разположено на дървета в окрайнините на горите на височина 6 - 25 m. 
Снася в началото на май. Мътенето продължава 38-41 дни. Малките напускат гнездото на 
около 55 дневна възраст. Прелетен вид. Пролетната миграция е от средата на февруари до 
началото на април, а есенната – от началото на август до средата на октомври. По време на 
прелет се среща повсеместно в открити пространства. Храни се с дребни бозайници, гущери, 
жаби, насекоми, като ловува в открити пространства – ливади, пасища, ниви, често в 
съседство с гори (Симеонов и кол. 1990, Jonsson 2006, Zawadzka 1999). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 1- 2 двойки. Като потенциални 

гнездови местообитания на вида в зоната могат да се разглеждат широколистните гори 
(съгласно стандартния формуляр, местообитание с код N16). Като трофични местообитания 
в зоната трябва да се разглеждат по-обширните открити хабитати (кодове N09, N15). 

 



 

60 
 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват както гнездови, така и трофични местообитания на вида 

– широколистни гори и по-обширни открити хабитати. Най-близките горски местообитания 
отстоят на около 40 м от границите на имотите. Това е около 70 годишна гора от цер (WWF), 
сравнително млада за вида, и разположена непосредствено до асфалтов път, което я прави 
неподходяща за гнездене за този предпазлив вид. Въздействие върху популацията и 
местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 
В изследвания район, включително в близост, липсват както гнездови, така и 

трофични местообитания на вида. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от вида 
в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки. Въздействие върху вида и 
неговите местообитания няма да има. 

 
Малък орел (Hieraaetus pennatus) 
Прелетен вид. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – от втората 

половина на август до края на октомври. Среща се основно в ниско разположени равнинни 
райони, предпланини и планините до около 1400 м н.в. Разпространен у нас предимно в 
Югоизточна и Североизточна България, много по-рядък или напълно отсъства в другите 
части на страната. Гнезди в стари широколистни и смесени гори, вкл. крайречни, или 
запазени групи стари дървета сред по-млади гори, в близост до обширни открити 
простраства, в които ловува. По време на миграция се среща и в открити пространства с 
единични и групи от дървета. Гнездовия период започва в началото на април. Строи 
собствени гнезда или използва гнезда на други хищни птици, разположени да дървета, 
много рядко на скали. В края на април-началото на май снася 2-3 яйца. Мътенето 
продължава около 36-39 дни. Малките напускат гнездото на около 45-55 дни. Храни се с 
различни видове дребни бозайници, птици, влечуги и т.н. (Големански 2011, Симеонов и 
кол. 1990, Янков 2007, Martinez et al. 2007). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнезди 1 двойка. Представен е (категория 

Р) и по време на миграция. Като потенциални гнездови местообитания на вида в зоната 
могат да се разглеждат широколистните гори (съгласно стандартния формуляр, 
местообитание с код N16). Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат 
по-обширните открити хабитати (кодове N09, N15). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват както гнездови, така и трофични местообитания на вида 

– широколистни гори и по-обширни открити хабитати. Най-близките горски местообитания 
отстоят на около 40 м от границите на имотите. Това е около 70 годишна гора от цер (WWF), 
сравнително млада за вида, и разположена непосредствено до асфалтов път, което я прави 
неподходяща за гнездене за този предпазлив вид. Най-близките скални местообитания 
(неотразени в стандартния формуляр) отстоят на над 1 км. Въздействие върху популацията 
и местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 
В изследвания район, включително в близост, липсват както гнездови, така и 

трофични местообитания на вида. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от вида 
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в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки. Въздействие върху вида и 
неговите местообитания няма да има. 

 
A094 Орел рибар (Pandion haliaetus)  
Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Среща се в ограничен и непостоянен брой 

находища. Обитава разнообразни естествени и изкуствени влажни зони със стоящи или 
течащи води. Основно изискване към местообитанието е наличие на значителни хранителни 
ресурси (предимно риба), в съчетание с подходящи места за гнездене (стари дървета в 
заливни гори, стълбове на далекопроводи и др.). При търсене на храна се отдалечава до 10-
20 km. Снася от втората половина на април до началото на май. Инкубационният период е 
34-40 дни. До есенната миграция младите птици са свързани с възрастните. Мигрира на 
широк фронт. Храни се изключително с риба (Големански 2011).  

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната е установен по време на прелет, с 

единичини екземпляри. Като местообитания на вида в зоната трябва да се разглеждат по-
големите водни тела, съгласно стандартния формуляр, хабитат с код N06. 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район, както и в близост, липсват потенциални местообитания на вида 

– водни тела. Най-близкото такова – яз. Тотлебенов вал, отстои на над 1 км от границите на 
имотите. Въздействие върху популацията и местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 

 В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида. Липсват 
предпоставки за присъствие на индивиди от вида в района на ИП. Въздействие върху вида 
и неговите местообитания няма да има. 

 
A096 Обикновена ветрушка (Falco tinnunculus) 
Постоянен, скитащ и прелетен вид. У нас заедно с обикновения мишелов, това е най-

често срещаната хищна птица. Има широко хоризонтално и вертикално разпространение, от 
морското равнище до високопланинската безлесна зона. Обитава открити места – скалисти 
и карстови терени, пасища, долини на реки, окрайнини на разредени гори, групи дървета, 
обработваеми площи, населени места, вкл. големи градове. Гнезди по вертикални скали и 
земни откоси, дървета, стълбове на далекопроводи, сгради, силози и др. Не строи собствено 
гнездо, а използва чужди такива - най-често на вранови птици, или гнезди направо върху 
върху субстрата в ниши на скали, сгради и др. Размножителния период започва през месец 
април. През април-май снася 4-6 яйца. Мътенето продължава 28 - 31 дни. Престоят на 
малките в гнездото е около 28 - 30 дни. Прелетен и постоянен вид. Пролетната миграция е 
през март, есенната – септември - октомври. Храни се с мишевидни гризачи, едри насекоми, 
влечуги - особено гущери, дребни птици и др., като ловува в открити местообитания – 
ливади, пасища, орни земи (Симеонов и кол. 1990, Casagrande et al. 2008, Korpimaki 1986, 
лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 5 двойки. Представен е (категория 

Р) и по време на миграция и зимуване. Като потенциални гнездови местообитания на вида в 
зоната могат да се разглеждат по-обширните тревисти местообитания (съгласно 
стандартния формуляр, местообитание с код N09), тъй като гнезденето му е микрохабитатно 
обусловено, и е достатъчно да има едно дърво или стълб високо напрежение, за да може 
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видът да гнезди. Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат по-
обширните открити хабитати (кодове N09, N15). 

Оценка на вида в изследвания район. 
Видът е установяван при теренните ни проучвания, прелитащ на около 0.5 км източно 

от терена на ПУП-ПЗ, както и ловуващ в нивите западно и северозападно от разглежданите 
имоти. В изследвания район липсват както гнездови, така и трофични местообитания на 
вида – по-обширни открити хабитати. Най-близките такива отстоят на около 80 м от 
границите на имота – достатъчно отдалечени, за да се очаква безпокойство, към което видът 
така или иначе е нечувствителен – гнезди вкл. в големи градове. Най-близките скални 
местообитания (неотразени в стандартния формуляр) отстоят на над 1 км. Въздействие 
върху популацията и местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 
В изследвания район, включително в близост, липсват както гнездови, така и 

трофични местообитания на вида. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от вида 
в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки. Въздействие върху вида и 
неговите местообитания няма да има. 

 
A097 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus) 
Обитава открити пространства и обработваеми площи с единични дървета и малки 

горички, разредени гори с обширни поляни, пасища, ливади, често в съседство с влажни 
зони. Храни се с дребни мишевидни гризачи и земеровки, насекоми, предимно правокрили 
и твърдокрили, но също така водни кончета, гущери, по време на размножаването – и млади 
птици и жаби. По време на миграции често ловува в угари или стърнища. Пролетния прелет 
е април-май, а есенния – от края на август до октомври (Симеонов и кол. 1990, Jonsson 2006, 
лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната видът е представен е (категория Р) по 

време на миграция. Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат по-
обширните открити хабитати (кодове N09, N15). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида – по-обширни 

открити хабитати. Такива се наблюдават западно от имота – обширни интензивно 
обработвани ниви, но те са разположени извън ЗЗ, като в близост (до 40 м) попада тясна 
ивица, заета от суха, синорна растителност. Въздействие върху популацията и 
местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 

 В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида. Тези, 
разположени в близост, са извън ЗЗ. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от 
вида в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки – видът не гнезди в 
зоната. Въздействие върху вида и неговите местообитания няма да има. 

 
A098 Малък сокол (Falco columbarius) 
Мигриращ и зимуващ в страната вид. Есенния прелет започва в началото на 

октомври, през пролетта се среща до края на април, рядко до началото на май. Обитава 
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открити пространства с единични дървета, оазисни горички, полезащитни пояси, крайречни 
насаждения (Симеонов и кол. 1990). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната видът зимува, с единични екземпляри. 

Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат по-обширните открити 
хабитати (кодове N09, N15). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида – по-обширни 

открити хабитати. Такива се наблюдават западно от имота – обширни интензивно 
обработвани ниви, но те са разположени извън ЗЗ, като в близост (до 40 м) попада тясна 
ивица, заета от суха, синорна растителност. Въздействие върху популацията и 
местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 

 В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида. Тези, 
разположени в близост, са извън ЗЗ. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от 
вида в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки – видът не гнезди в 
зоната. Въздействие върху вида и неговите местообитания няма да има. 

 
A099 Сокол орко (Falco subbuteo) 
Обитава редки, просветлени широколистни, смесени и иглолистни гори с поляни, в 

близост до пасища, ливади, обработваеми площи и други открити пространства, малки 
оазисни и крайречни гори, полезащитни пояси, групи дървета. Използва стари гнезда на 
други птици – основно вранови. Рядко гнезди по стълбове за високо напрежение и скали. 
Снася през май. Мътенето продължава 28 дни. Малките напускат гнездото на около 30 
дневна възраст. Прелетен вид. Пролетната миграция е от началото на април до средата на 
май, есенната – от последната десетдневка на август до края на октомври. Храни се главно 
с дребни птици и едри насекоми, които улавя във въздуха, по-рядко с прилепи, малки 
наземни бозайници и влечуги (Големански 2011, Симеонов и кол. 1990, Симеонов и Мичев 
1991, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 6 - 8 двойки. Като потенциални 

гнездови местообитания на вида в зоната могат да се разглеждат по-обширните тревисти 
местообитания (съгласно стандартния формуляр, местообитание с код N09), тъй като 
гнезденето му е микрохабитатно обусловено, и е достатъчно да има едно дърво или стълб 
високо напрежение, за да може видът да гнезди. Като трофични местообитания в зоната 
трябва да се разглеждат всички типове хабитати без антропогенните такива, тъй като видът 
ловува във въздушното пространство навсякъде, където има плячка. 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват както гнездови, така и трофични местообитания на вида 

– по-обширни открити хабитати. Най-близките такива отстоят на около 80 м от границите 
на имота – достатъчно отдалечени, за да се очаква безпокойство. Най-близките скални 
местообитания (неотразени в стандартния формуляр) отстоят на над 1 км. Въздействие 
върху популацията и местообитанията на вида в зоната няма да има. 
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Въздействия: 
В изследвания район, включително в близост, липсват както гнездови, така и 

трофични местообитания на вида. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от вида 
в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки. Въздействие върху вида и 
неговите местообитания няма да има. 

 
A511 Ловен сокол (Falco cherrug) 
Прелетен, преминаващ, рядко постянен вид. Последното потвърдено гнездене в 

страната е от 1998 г. Въпреки усилени теренни проучвания в периода 2006 – 2013, гнездене 
не е установено. Наблюденията през размножителния период са на еденични, вероятно 
неразмножаващи се/скитащи птици. Среща се в райони с широк вертикален диапазон - от 
морското равнище до алпийската зона на планините. Гнезди в два типа хабитати – по 
дървета в крайречни или оазисни гори или групи дървета в обширни открити местообитания 
в равнини, или по скали, в близост до обширни пасища в равнини и планини. Не строи гнезда 
– използва такива на други едри птици, или направо без постелка по скали - в ниши и върху 
площадки. Гнездовия период започва в края на февруари-началото на март. В края на март 
снася 2-6 яйца. Мътенето продължава 30 дни. Малките напускат гнездото след около 45 дни. 
Храни се с различни видове гризачи - особено лалугери, а също и различни видове птици - 
гълъбови, вранови, пойни и др., които ловува в открити местообитания, вкл. обработваеми 
земи (Големански 2011, Gorman 1998, Nemček et al. 2016, Ragyov et al. 2009, Ragyov et al. 
2014). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, през зоната видът прелита, с единични екземпляри. 

Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат по-обширните открити 
хабитати (кодове N09, N15). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида – по-обширни 

открити хабитати. Такива се наблюдават западно от имота – обширни интензивно 
обработвани ниви, но те са разположени извън ЗЗ, като в близост (до 40 м) попада тясна 
ивица, заета от суха, синорна растителност. Въздействие върху популацията и 
местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 

 В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида. Тези, 
разположени в близост, са извън ЗЗ. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от 
вида в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки – видът не гнезди в 
зоната. Въздействие върху вида и неговите местообитания няма да има. 

 
А122Ливаден дърдавец (Crex crex) 
Прелетен вид. В България се среща основно във височинния диапазон между 500-

1800 м н.в., има и отделни случаи на установени птици на 2500 м н.в. Видът е по-многоброен 
в западните части на страната - Софийско, Пернишко, Западна Стара планина и др. Обитава 
открити тревни пространтства с по-голяма височина на тревния етаж и присъствие на петна 
от ниски храсти и др. обрасли места - влажни ливади, изоставени ниви, сенокосни ливади, 
отводнени блата или по-сухите части на такива, с площ над 1 ха. Избягва твърде заблатени 
места, брегове на реки и езера, и открити каменисти места. По време на прелет се среща и в 
люцернови площи, угари, лозя, ниви с житни култури, голф-игрища. Размножаването е от 
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края на април до юни, често се наблюдава второ люпило след това. През гнездовия период 
мъжките издават характерен звук. Вокалната активност на видът е най-силно изразена през 
нощта и рано сутрин, понякога и през деня. Мъжките са силно териториални. Площта на 
индивидуалните участъци е средно 8.9 ha. Територията на един мъжки обхваща няколко 
гнезда. Гнездото е разположено на земята, прикрито сред гъста растителност. Пълното 
мътило е от 7-8 яйца. Мътенето продължава 15-18 дни. Малките са гнездобегълци и се 
изхранват предимно от женската. В Софийско масовия прелет е през втората половина на 
април и края на октомври. Мигрира основно през ноща. Храни се със насекоми, охлюви, 
паяци, многоножки, земни червеи, млади жаби, зелени части на растения, семена (Симеонов 
и кол. 1990, Стоянов и Дончев 2013, Янков 2007, BirdLife International 2012, Jonsson 2006) 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 15 двойки. Като потенциални 

местообитания на вида в зоната (гнездови и трофични) могат да се разглеждат част от 
тревистите местообитания (съгласно стандартния формуляр, местообитание с код N09), тъй 
като видът не обитава много сухи места.  

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват местообитания на вида – ливади, изоставени ниви. Най-

близките такива отстоят на около 80 м от границите на имота – достатъчно отдалечени, за 
да се очаква безпокойство. Въздействие върху популацията и местообитанията на вида в 
зоната няма да има. 

 
Въздействия: 
В изследвания район, включително в близост, липсват местообитания на вида. 

Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от вида в района на ИП, вкл. на гнезда с 
яйца или недобре летящи малки. Въздействие върху вида и неговите местообитания няма 
да има. 

 
 A142 Калугерица (Vanellus vanellus) 

Гнездещо-прелетен вид. Предпочита влажни ливади, блата и заблатени участъци, но 
обитава и поляни, пасища, брегове на канали, селскостопански площи, оризища, по време 
на прелет и покрай реки. Строи гнезда на земята, строежа започва през април. Мъти около 
26-27 дни. Малките се излюпват към средата на май. Нелетящи малки се срещат до началото 
на юли. Прелета е от началото на февруари до края на април и от юли до декември. Храни 
се с червеи, охлюви, насекоми и ларвите им, растения (Нанкинов и кол. 1997, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната видът е представен е (категория Р) по 

време на миграция. Като местообитания на вида в зоната трябва да се разглеждат водните 
тела (само плитките части на по-големите такива), съгласно стандартния формуляр, хабитат 
с код N06. В зоната липсват други подходящи хабитати (според Стандартния формуляр). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида – водни тела, 

влажни тревисти места, и обработваеми земи. Такива се наблюдават западно от имота – 
обширни интензивно обработвани ниви, но те са разположени извън ЗЗ, като в близост (до 
40 м) попада тясна ивица, заета от суха, синорна растителност. Въздействие върху 
популацията и местообитанията на вида в зоната няма да има. 
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Въздействия: 
 В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида. Тези, 
разположени в близост, са извън ЗЗ. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от 
вида в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки – видът не гнезди в 
зоната. Въздействие върху вида и неговите местообитания няма да има. 

 
 A459 Каспийска чайка (Larus cachinnans) 

Постоянен, преминаващ и зимуващ вид. Гнезди по недостъпни отвесни брегове, 
малки островчета или скали по крайбрежието на Черно море, също по сгради в 
черноморските градове, рядко – във вътрешността на страната (напр. Пловдив). Извън 
гнездовия период се среща в разнообразни местообитания – езера, блата, разливи на реки, 
язовири, оризища, ниви, градски сметища, населени места и др. – навсякъде, където може 
да намери храна (Нанкинов и кол. 1997, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната видът е представен е (категория Р) по 

време на миграция и зимуване. Като местообитания на вида в зоната трябва да се разглеждат 
водните тела (само плитките части на по-големите такива), съгласно стандартния формуляр, 
хабитат с код N06. В зоната липсват други подходящи хабитати (според Стандартния 
формуляр). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида – водни тела, 

влажни тревисти места, и обработваеми земи. Такива се наблюдават западно от имота – 
обширни интензивно обработвани ниви, но те са разположени извън ЗЗ, като в близост (до 
40 м) попада тясна ивица, заета от суха, синорна растителност. Въздействие върху 
популацията и местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 

 В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида. Тези, 
разположени в близост, са извън ЗЗ. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от 
вида в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки – видът не гнезди в 
зоната. Въздействие върху вида и неговите местообитания няма да има. 

 
Бухал (Bubo bubo) 
Обитава целогодишно карстови и вулканични скали, проломи, дефилета, ерозирали 

терени, като гнезди по скалите или в ниши в земни брегове. Токуването започва през март. 
Снася в началото на април 2 - 4 бели яйца. Мътенето продължава 33 - 36 дни. Излюпването 
е в средата на май. Малките могат да напуснат гнездото и са способни да се отдалечат от 
него на 40 - 49 дневна възраст, или най-късно в края на юни. Възрастните птици се грижат 
за малките до октомври. Храни се с бозайници, птици, жаби и безгръбначни, като ловува в 
открити пространства – ливади, пасища, орни земи. Ловния район, където най-активно 
ловува, е с радиус 1-2 km от гнездото (Големански 2011, Симеонов и кол. 1990, Penteriani et 
al. 2005, Sándor & Bugariu 2008, Simeonov et al. 1998, Van Nieuland et al. 2018). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 8 - 12 двойки. Като потенциални 

гнездови местообитания на вида в зоната могат да се разглеждат скалните местообитания 
(неотразени в стандартния формуляр). Като трофични местообитания в зоната трябва да се 
разглеждат по-обширните открити хабитати (кодове N09, N15). 
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Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват както гнездови, така и трофични местообитания на 

вида. Най-близките скални местообитания (неотразени в стандартния формуляр) отстоят на 
над 1 км. Най-близките трофични местообитания се наблюдават западно от имота – 
обширни интензивно обработвани ниви, но те са разположени извън ЗЗ, като в близост (до 
40 м) попада тясна ивица, заета от суха, синорна растителност. Така или иначе, предвид 
нощната активност на вида, строителството няма да възпрепиятства тяхното ползване. 
Въздействие върху популацията и местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 
В изследвания район, включително в близост, липсват както гнездови, така и 

трофични местообитания на вида. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от вида 
в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки. Въздействие върху вида и 
неговите местообитания няма да има. 

 
A224 Козодой (Caprimulgus europaeus) 
Прелетен вид. С петнисто разпространение у нас, среща се от морското равнище до 

около 1800 м н.в. в планините. Обитава разредени и/или нискостъблени широколистни, по-
рядко смесени и иглолистни гори с поляни, просеки, сечища, групи дървета сред открити 
пространства, хълмисти склонове с храсти. Брачни полети са регистрирани от последната 
десетдневка на април до началото на юни. Гнездото е ямка на земята, често неразличима, 
без постилка. През май-юни снася 2 яйца. Мътенето продължава 17-21 дни. Малките 
напускат гнездото още преди да могат да летят, на 17 дневна възраст. Пролетната миграция 
е в началото на май, а есенната - от август до средата на октомври. Храни се с насекоми, 
които лови нощем във въздуха. Ловува в разнообразни хабитати, вкл. населени места около 
улични лампи (Нанкинов и кол. 1997, Jonsson 2006, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 15 двойки. Като потенциални 

гнездови местообитания на вида в зоната могат да се разглеждат част от широколистните 
гори и част от сухите тревисти места (съгласно стандартния формуляр, местообитания с 
кодове N09 и N16), тъй като горите трябва да са по-разредени, а тревистите места – с добре 
представен храстов етаж. Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат 
освен горните две, също и храсталаци, овощни градини и лозя (кодове N08, N09, N16, N21). 
Съгласно стандартния формуляр, площта им е 20680.10 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 
Почти целият изследван район – овощните градини и храстите, представлява 

потенциално трофично местообитание за вида. 
 
Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 
В границите на пряко въздействие попадат 6.85 ха, или 0.033% от трофичните 

местообитания на вида в зоната. Предвид малката засегната площ, въздействието ще е 
незначително, още повече че, поради адаптивността му, видът ще може да използва терена 
за ловуване. 
 Безпокойство 

Видът е по-чувствителен към безпокойство в гнездовите си местообитания, които 
липсват в границите на потенциалното въздействие. Целия изследван район е потенциално 
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трофично местообитание на вида, но видът е нощно активен, докато строителните дейности 
се извършват през деня. Безпокойство няма да има.  
 Смъртност 

В границите на потенциално въздействие липсват гнездови местообитания на вида. 
Липсват предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в 
границите на строителство. Смъртност няма да има. 

 
A230 Пчелояд (Merops apiaster) 
Гнездещо-прелетен вид. Гнезди колониално в дупки в отвесни глинести, льосови и 

песъчливи брегове в открити песъчливи и сухи места, по брегове на различни водоеми, 
свлачища, ерозирали долове, понякога и в каменни кариери. Снася през последната 
десетдневка на май и началото на юни. Мътенето продължава 30 дни. Малките напускат 
гнездото на 26-31 дневна възраст. Прелетен вид. Пролетната миграция е през май, есенната 
– от август до средата на септември. Храни се с насекоми, в края на размножителния период 
и извън него основно с пчели, а през размножителния период и с други, като ловува в 
разнообразни местообитания, вкл. обработваеми площи и населени места, особено по време 
на прелет (Нанкинов и кол. 1997, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 100 двойки. Представен е 

(категория Р) и по време на миграция. Гнездовите му местообитания са микрохабитатно 
обусловени. Като трофични местообитания в зоната трябва да се разглеждат всички типове 
хабитати без водните басейни (кодове N08, N09, N15, N16, N21, N23), тъй като видът ловува 
практически навскъде, където има насекоми. Съгласно стандартния формуляр, площта им е 
27666.62 ха.  

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район, както и в близост до него, липсват гнездови местообитания на 

вида – отвесни глинести, льосови и песъчливи брегове. Почти целият изследван район – 
овощните градини и храстите, представлва потенциално трофично местообитание за вида. 

 
Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 
В границите на пряко въздействие попадат 6.85 ха, или 0.025% от трофичните 

местообитания на вида в зоната. Предвид малката засегната площ, въздействието ще е 
незначително, още повече че, поради адаптивността му, видът ще може да използва терена 
за ловуване. 
 Безпокойство 

Видът е по-чувствителен към безпокойство в гнездовите си местообитания, които 
липсват в границите на потенциалното въздействие. Целия изследван район е потенциално 
трофично местообитание на вида. По време на строителството е възможно то да не може да 
се използва от вида, поради присъствие на техника и хора. Предвид временния му характер, 
въздействието ще е незначително. Видът освен това ловува вкл. в населени места, така че 
е възможно безпокойство да няма.  
 Смъртност 

В границите на потенциално въздействие липсват гнездови местообитания на вида. 
Липсват предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в 
границите на строителство. Смъртност няма да има. 
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A231 Синя гарга (Coracias garrulus) 
Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. Обитава открити полета и обработваеми 

площи с единични стари дървета, крайречни гори, окрайнини на гори и по-рядко скалисти 
брегове, проломи, дефилета ждрела в ниско разположени равнинни и хълмисти райони. 
Гнезди в хралупи на дървета, непристъпни земни и скални дупки, различни кухини в 
електрически стълбове, силози и др. Гнедовия период започва в края на април. Снася 3-7 
яйца в началото на май, като мътеното трае около 20 дни. Малките напускат гнездото след 
около 25-30 дни. Пролетната миграция е от втората половина на април до края на май, а 
есенната – от края на юли до втората половина на септември. Храни се с нсекоми, червеи, 
малки жаби, влечуги, дребни бозайници. Ловува в открити пространства (Големански 2011, 
Нанкинов и кол. 1997, Jonsson 2006, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 25 - 35 двойки. Като потенциални 

местообитания на вида в зоната могат да се разглеждат всички типове тревисти места и 
обработваеми площи (кодове N09, N15), като гнезденето му е микрохабитатно обусловено. 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида – по-обширни 

открити хабитати. Такива се наблюдават западно от имота – обширни интензивно 
обработвани ниви, но те са разположени извън ЗЗ, като в близост (до 40 м) попада тясна 
ивица, заета от суха, синорна растителност. Липсват големи дървета, както и земни и скални 
брегове. Въздействие върху популацията и местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 

 В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида. Тези, 
разположени в близост, са извън ЗЗ. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от 
вида в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки – видът не гнезди в 
зоната. Въздействие върху вида и неговите местообитания няма да има. 

 
A234 Сив кълвач (Picus canus) 
Постоянен вид. Обитава първични букови и дъбови гори до 1000 - 1200 m н. в., 

лонгози. Вторично – по-обширни крайречни и други гори със стари дървета. Гнезди в 
издълбани от него хралупи в стари широколистни дървета, като предпочита такива с по-
мека дървесина. Снася през май. Мътенето продължава 15-17 дни. Малките напускат 
гнездото на 24-27 дневна възраст. Уседнал вид. Храни се с яйца, ларви и възрастни на 
мравки, и различни насекоми, срещащи се по кората на дърветата и под нея. Яде и семена 
на различни широколистни дървета и храсти (Големански 2011, Нанкинов и кол. 1997, 
Jonsson 2006, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 25 - 35 двойки. Като потенциални 

местообитания на вида (гнездови и трофични) в зоната могат да се разглеждат 
широколистните гори (съгласно стандартния формуляр, местообитание с код N16). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват местообитания на вида – широколистни гори. Най-

близките горски местообитания отстоят на около 40 м от границите на имотите. Това е около 
70 годишна гора от цер (WWF), сравнително млада за вида. Така или иначе, видът е 
сравнително по-слбо чувствителен към безпокойство, така че такова за евентуално гнездящи 
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там двойки няма да има. Въздействие върху популацията и местообитанията на вида в зоната 
няма да има. 

 
Въздействия: 
В изследвания район, включително в близост, липсват както гнездови, така и 

трофични местообитания на вида. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от вида 
в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки. Въздействие върху вида и 
неговите местообитания няма да има. 

 
A236 Черен кълвач (Dryocopus martius) 
Постоянен вид, през есенно-зимния период извършва скитания. У нас се среща от 

морското равнище до горната граница на гората, предимно в планините. По-често срещан 
вид е в Стара планина, Средна гора, Рила, Пирин, Родопите, равнинни гори в Лудогорието, 
поречието на р. Дунав и др. Обитава стари планински букови, смесени и иглолистни гори, 
по-рядко нископланински и равнинни гори, понякога гнезди и в градски паркове със стари 
дървета. Участъците на двойките в стари иглолистни гори е около 300 ha, в букови – 400 и 
в дъбови 500 - 600 ha. В гори с малко отмиращи и едроразмерни дървета участъкът е на площ 
1000 - 1600 hа. Размножителният период започва от средата на февруари до средата на март. 
Гнезди в големи хралупи по дървета с елипсовиден отвор, които сам издълбава в ствола на 
дърво с диаметър над 40 cm и на височина над 4 m, или се използват стари гнездови камери 
и хралупи за нощуване. Снася през април 3-6 яйца. Мътенето продължава 12-14 дни. 
Малките напускат гнездото след 24-31 дни. Гнезди повторно при загуба на люпилото. През 
зимния период се среща и в равнинни гори и в обширни паркове. Храни се с яйца, ларви и 
възрастни короеди, ликоеди, хоботници, сечковци, листояди, мравки и др., по-рядко семена 
на различни широколистни и иглолистни дървета (Големански 2011, Нанкинов и кол. 1997). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 5 - 10 двойки. Като потенциални 

местообитания на вида (гнездови и трофични) в зоната могат да се разглеждат 
широколистните гори (съгласно стандартния формуляр, местообитание с код N16). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват местообитания на вида – широколистни гори. Най-

близките горски местообитания отстоят на около 40 м от границите на имотите. Това е около 
70 годишна гора от цер (WWF), сравнително млада за вида. Така или иначе, видът е 
сравнително по-слбо чувствителен към безпокойство, така че такова за евентуално гнездящи 
там двойки няма да има. Въздействие върху популацията и местообитанията на вида в зоната 
няма да има. 

 
Въздействия: 
В изследвания район, включително в близост, липсват както гнездови, така и 

трофични местообитания на вида. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от вида 
в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки. Въздействие върху вида и 
неговите местообитания няма да има. 

 
A238 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) 

 Постоянен вид. Обитава изключително обширни масиви от стари широколистни гори 
– от дъбово-габърови до букови, по-рядко обширни, стари крайречни гори в дъбово-
габъровия пояс. Гнезди в издълбани от него хралупи в широколистни дървета. Брачно 
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поведение е наблюдавано от края на февруари до края на април. Размножителния период 
започва през април. През април-май снася 4-7 яйца. Мътенето продължава 12-14 дни. 
Малките напускат гнездото на 20-25 дневна възраст. През зимния период се среща и в 
равнинни гори и в обширни паркове. Храни се с насекоми – бръмбари, мравки и пр. и 
ларвите им, както и други членестоноги, като ги търси предимно под кората на стари и/или 
загниващи дървета. През зимата семената и др. растителна храна е по-честа (Нанкинов и 
кол. 1997, BirdLife International 2016, Jonsson 2006).  

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 10 - 15 двойки. Като потенциални 

местообитания на вида (гнездови и трофични) в зоната могат да се разглеждат 
широколистните гори (съгласно стандартния формуляр, местообитание с код N16). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват местообитания на вида – широколистни гори. Най-

близките горски местообитания отстоят на около 40 м от границите на имотите. Това е около 
70 годишна гора от цер (WWF), сравнително млада за вида. Така или иначе, видът е 
сравнително по-слбо чувствителен към безпокойство, така че такова за евентуално гнездящи 
там двойки няма да има. Въздействие върху популацията и местообитанията на вида в зоната 
няма да има. 

 
Въздействия: 
В изследвания район, включително в близост, липсват както гнездови, така и 

трофични местообитания на вида. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от вида 
в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки. Въздействие върху вида и 
неговите местообитания няма да има. 

 
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 
Постоянен вид. С широко хоризонтално и вертикално разпространение в цялата 

страна, от морското равнище до около 1700 м в планините. Това е един от най-често 
срещаните видове кълвачи в България. Обитава по-проредени горски участъци (избягва 
гъсти и обширни гори), паркове и градини в селища, вкл. големи градове, крайречни гори, 
групи дървета в открити пространства, крайпътни насаждения, полезащитни пояси и др. 
Размножителния период започва през април. Гнезди в хралупи по дървета, които сам 
издълбава. Снася 4-7 яйца. Мътенето продължава около 12 дни. Малките напускат гнездото 
след около 25 дни. Храни се с различни видове насекоми и техните ларви, семена, плодове 
(Нанкинов и кол. 1997, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 100 - 130 двойки. Като 

потенциални гнездови местообитания на вида в зоната могат да се разглеждат част от 
широколистните гори и населените места (съгласно стандартния формуляр, местообитание 
с код N16 и N23), тъй като горите трябва да са по-разредени, а в населените места гнезденето 
му е микрохабитатно обусловено, от наличие на по-големи дървета. Като трофични 
местообитания в зоната трябва да се разглеждат освен горните две, също и овощни градини 
и лозя (кодове N16, N21, N23). Съгласно стандартния формуляр, площта им е 9222.21 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват гнездови местообитания на вида – овощните градини 

са съставени от сравнително млади, маломерни дървета, но те са подходящи като трофично 
местообитание за вида. 
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Въздействия: 
 Пряко унищожаване на местообитания 

В границите на пряко въздействие попадат 5.89 ха, или 0.064% от трофичните 
местообитания на вида в зоната. Предвид малката засегната площ, въздействието ще е 
незначително. 
 Безпокойство 

Видът е нечувствителен към безпокойство, включително в гнездовите си 
местообитания – гнезди и в големи градове, сред междублокови пространства. Безпокойство 
няма да има.  
 Смъртност 

В границите на потенциално въздействие липсват гнездови местообитания на вида. 
Липсват предпоставки за присъствие на гнезда с яйца или недобре летящи малки в 
границите на строителство. Смъртност няма да има. 

 
A246 Горска чучулига (Lullula arborea) 
Прелетен и зимуващ вид. Има широко хоризонтално и вертикално разпространение, 

от морското равнище до алпийската зона на планините. Обитава окрайнини на планински и 
предпланински гори, горски поляни, просеки и сечища, тревисти, скалисти и каменисти 
места с редки дървета и храсти, храсталаци с единични дървета. Гнездовия сезон започва 
през март. Гнезди на земята. Гнездото е разположено сред по-гъста растителност, в основата 
на дърво, храст или тревна туфа. През април снася 3-6 яйца. Мътенето продължава около 11 
дни. Малките напускат гнездото на 11-13 дневна възраст. Храни се с гъсеници, бръмбари, 
паяци и др. дребни безгръбначни, семена, които търси в участъци с ниска тревиста 
растителност или лишени от такава (Мичев и кол. 2012, Нанкинов 2009, Bowden 1990, 
Jonsson 2006, Mallord et al. 2007, лични набл.). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 50 - 70 двойки. Като потенциални 

местообитания на вида (гнездови и трофични) в зоната могат да се разглеждат част от 
широколистните гори, храстовите и тревистите местообитания (съгласно стандартния 
формуляр, местообитания с кодове N08, N09 и N16), тъй като обитава само окрайнините на 
горите, храстите не трябва да са прекалено гъсти, а тревистите места трябва да са с добре 
представен храстов етаж. 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват местообитания на вида – широколистни гори и 

тревисти местообитания. Храстовите местообитания са твърде гъсти за вида. Най-близките 
горски местообитания отстоят на около 40 м от границите на имотите, но видът е слбо 
чувствителен към безпокойство, така че такова за евентуално гнездящи там двойки няма да 
има. Въздействие върху популацията и местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват местообитания на вида. Липсват предпоставки за 

присъствие на индивиди от вида в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи 
малки. Въздействие върху вида и неговите местообитания няма да има. 

 
A255 Полска бъбрица (Anthus campestris)  
Гнездящ и мигриращ вид. Среща се в сухи, горещи, открити терени и пасища с рядка 

тревиста растителност и често песъклива почва, неголеми екстензивно използвани ниви или 
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пустеещи земи. Понякога и в големи, интензивно използвани земедески площи с окопни 
култури. Избягва стръмни, силно каменисти или обрасли с храсти терени. Обитава 
предимно равнините, от морското равнище до около 500 m н.в., по-рядко в планините до 
около 1300 m н.в. Гнездото се разполага в ямка на земята и е добре прикрито отгоре от 
тревна растителност. Има 1-2 люпила годишно. Снасянето на яйцата от първото люпило у 
нас започва през втората половина на май и началото на юни. Снасят 3-6 яйца. Малките 
напускат гнездото на около 14 дни, а на възраст около 30 дни са напълно самостоятелни. По 
време на миграции не образува големи струпвания. Пролетната миграция протича главно 
през април-май, а в най-южните райони на страната първите птици долитат през втората 
половина на март. Есенния прелет в някои райони започва още през август, но основно той 
протича през септември-октомври. Храни се с различни видове насекоми. През есента и 
зимата се храни и със семена на различни тревисти растения (Иванов 2011, Янков 2007).  

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 15 - 20 двойки. Като потенциални 

местообитания на вида (гнездови и трофични) в зоната могат да се разглеждат сухите 
тревисти местообитания (съгласно стандартния формуляр, местообитание с код N09). 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват местообитания на вида – сухи тревисти местообитания. 

Най-близките такива отстоят на около 80 м от границите на имота – достатъчно отдалечени, 
за да се очаква безпокойство. 

 
Въздействия: 
В изследвания район липсват местообитания на вида. Липсват предпоставки за 

присъствие на индивиди от вида в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи 
малки. Въздействие върху вида и неговите местообитания няма да има. 

 
A307 Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 
Обитава окрайнини на широколистни и смесени гори с обилен подлес, храсталаци, 

живи плетове, в равнини и покрай речни брегове. Гнездото е разположено най-често ниско, 
на ниски дървета и храсти. Снася през май-юни. Малките напускат гнездото през юли. 
Прелетен вид. Пролетната миграция е вероятно през април, есенната – август-септември. 
Храни се с членестоноги, които събира от храстите и дърветата, и с плодове (Мичев и кол. 
2012, Kuźniak et al. 2001, Payevsky 1999, Pearson and Lack 1992, Polak 2012).  

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 70 - 80 двойки. Като потенциални 

местообитания на вида (гнездови и трофични) в зоната могат да се разглеждат част от 
широколистните гори и храстовите местообитания (съгласно стандартния формуляр, 
местообитания с кодове N08 и N16), тъй като обитава само окрайнините на горите, а 
храстите не трябва да са прекалено гъсти. 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват местообитания на вида – храстовите местообитания са 

твърде гъсти за него. Най-близките горски местообитания отстоят на около 40 м от 
границите на имотите, но видът е слбо чувствителен към безпокойство, така че такова за 
евентуално гнездящи там двойки няма да има. Въздействие върху популацията и 
местообитанията на вида в зоната няма да има. 
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Въздействия: 
В изследвания район липсват местообитания на вида. Липсват предпоставки за 

присъствие на индивиди от вида в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи 
малки. Въздействие върху вида и неговите местообитания няма да има. 

 
A338 Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
Широкоразпростаренен и често срещан вид. Във високите планини на България 

достига до около и над горната граница на гората – 1800-2200 м н.в. Обитава открити 
пространства с храсти, силно разредени окрайнини на гори, сечища, полезащитни пояси, 
градини, дворове, паркове. Моногамна. Гнезди на отделни двойки. Рзмножителния период 
е май - юли, рядко до август. Към построяване на гнездото птиците пристъпват около две 
седмици след пристигане в гнездовите територии. Разполага гнездото в храсти, най-често 
бодливи. Снасянето на яйцата започва обикновено през втората половина на май и 
продължава до началото на юли, с максимум края на май-началото на юни. Снася от 4 до 7 
яйца. Инкубационният период е 12-15 дни. Малките са гнездожилци. За тях се грижат и 
двамата родители в продължение на 9-17 дни. В България най-рано излетели малки са 
наблюдавани в края на май, а най-късно през август са наблюдавани малки, хранени от 
възрастните птици. Прелетен вид. Пролетната миграция е от втората половина на април и 
през май, есенната – от края на август до края на октомври. Храни се с насекоми и други 
безгръбначни, влечуги, птици и дребни мишевидни гризачи. Понякога птиците правят 
запаси от храна, като набучват на тръни жертвите си (Иванов 2011, Стоянов и Дончев 2013). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 150 - 180 двойки. Като 

потенциални местообитания (гнездови и трофични) на вида в зоната могат да се разглеждат 
храсталаците, сухите тревисти места, овощните градини (съгласно стандартния формуляр, 
местообитания с код N08, N09, N21), с площ в зоната 12575.73 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 
Почти целият изследван район – овощните градини и храстите, представлява 

потенциално местообитание за вида.  
 
Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 
В границите на пряко въздействие попадат 6.85 ха, или 0.055% от местообитанията 

на вида в зоната. Предвид малката засегната площ, въздействието ще е незначително, още 
повече че, поради адаптивността му, видът ще може да използва терена за ловуване. 
 Безпокойство 

Видът е нечувствителен към безпокойство, включително в гнездовите си 
местообитания – гнезди и в населени места. Безпокойство извън границите на имотите няма 
да има.  
 Смъртност 

В границите на потенциално въздействие попадат гнездови местообитания на вида. 
Предвид високата гъстота на храстовата растителност, то може да се приеме за 
субоптимално (Стоянов и Дончев 2013). По време на строителството, риск ще има за гнезда 
с яйца/нелетящи малки, но той ще е минимален. Дори да възникне загуба, засегнати ще са 
единични екземпляри. Въздействието върху популацията в зоната ще е незначително. 
Въздействието може да се елиминира с прилагане на подходящи мерки. 

 



 

75 
 

Мерки: 
Разчистването на дървесно-храстовата растителност да започне извън 

размножителния период на вида. 
Ефект: Елиминиране на риска от разрушаване на гнезда с яйца/нелетящи малки. 
 
A339 Черночела сврачка (Lanius minor) 
Обитава открити пространства и пасища с дървета и храсти или групи дървета в тях, 

естествени и изкуствени крайречни гори, окрайнини на гори, граничещи с пасища или 
обработваеми площи, ивици от дървета (вкл. покрай пътища), полезащитни пояси, овощни 
градини, лозя с единични дървета, или граничещи с неголеми горски масиви, редки 
изкуствени насаждения, окрайнини на по-малки населени места. Разполага гнездото високо 
(5 - 6 до 12 m) в основното разклонение на дървета. При липса на дървета – и по-ниско. 
Снася през втората половина на май и продължава до юни. Инкубацията е 15-16 дни. 
Малките напускат гнездото на 16-18 дневна възраст. Прелетен вид. Пролетната миграция е 
от втората половина на април до края на май, есенната – август - септември. Храни се с едри 
насекоми, по-рядко с дребни бозайници, птици, гущери, плодове (Иванов 2011, лични 
набл.). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 20 - 30 двойки. Като потенциални 

местообитания на вида в зоната могат да се разглеждат всички типове тревисти места и 
обработваеми площи (кодове N09, N15), като гнезденето му е микрохабитатно обусловено. 

Оценка на вида в изследвания район. 
В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида – по-обширни 

открити хабитати. Такива се наблюдават западно от имота – обширни интензивно 
обработвани ниви, но те са разположени извън ЗЗ, като в близост (до 40 м) попада тясна 
ивица, заета от суха, синорна растителност. Липсват големи дървета. Въздействие върху 
популацията и местообитанията на вида в зоната няма да има. 

 
Въздействия: 

 В изследвания район липсват потенциални местообитания на вида. Тези, 
разположени в близост, са извън ЗЗ. Липсват предпоставки за присъствие на индивиди от 
вида в района на ИП, вкл. на гнезда с яйца или недобре летящи малки – видът не гнезди в 
зоната. Въздействие върху вида и неговите местообитания няма да има. 

 
A379 Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 
Обитава пасища и други открити тревни пространства с храсти и силно разредени 

групи дървета, обработваеми земи със синори и храсти между тях, овощни градини. Гнезди 
на земята, в основата на храсти и дървета. Снася през май-юни. Малките се излюпват след 
11 - 12 дни и напускат гнездото след 12 - 13 дни, но не могат да летят добре. Стават 
независими след още около седмица. Прелетен вид. Пролетната миграция е от края на март 
до началото на май, есенната – през август и септември. Храни се с безгръбначни (малките 
се изхранват изключително с тях) и семена, които събира както по земята, така и в короните 
на дървета и храсти (Иванов 2011, Стоянов и Дончев 2013). 

Оценка на вида в зоната. 
Съгласно стандартния формуляр, в зоната гнездят 1000 двойки. Като потенциални 

местообитания (гнездови и трофични) на вида в зоната могат да се разглеждат храсталаците, 
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сухите тревисти места, овощните градини (съгласно стандартния формуляр, местообитания 
с код N08, N09, N21), с площ в зоната 12575.73 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 
Почти целият изследван район – овощните градини и храстите, представлява 

потенциално местообитание за вида.  
 
Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 
В границите на пряко въздействие попадат 6.85 ха, или 0.055% от местообитанията 

на вида в зоната. Предвид малката засегната площ, въздействието ще е незначително. 
 Безпокойство 

Видът е слабо чувствителен към безпокойство, включително в гнездовите си 
местообитания. Безпокойство извън границите на имотите няма да има.  
 Смъртност 

В границите на потенциално въздействие попадат гнездови местообитания на вида. 
Предвид високата гъстота на храстовата растителност, то може да се приеме за 
субоптимално (Стоянов и Дончев 2013). По време на строителството, риск ще има за гнезда 
с яйца/нелетящи малки, но той ще е минимален. Дори да възникне загуба, засегнати ще са 
единични екземпляри. Въздействието върху популацията в зоната ще е незначително. 
Въздействието може да се елиминира с прилагане на подходящи мерки. 

 
Мерки: 
Разчистването на дървесно-храстовата растителност да започне извън 

размножителния период на вида. 
Ефект: Елиминиране на риска от разрушаване на гнезда с яйца/нелетящи малки. 
 
 
5.2. Описание и анализ на въздействието на плана 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, хидрогеоложки и геоложки промени и др.) 

 
Структура 
Съгласно възприетия подход, за засегнати се приемат всички имоти, с обща площ 

71.999 дка. Така ПУП-ПЗ засяга 0.026% от териториалната цялост на ЗЗ „Студенец”. 
Разглежданите имоти са урбанизирана територия (макар и изоставена), с НТП 
„животновъдна ферма“ и „селскостопански път“. Предвид този факт, както и малката 
засегната площ, може да се заключи, че реализацията на плана няма да окаже значително 
въздействие върху структурата на зоната. 

 
Функции и природозащитни цели 
Загуба на природни местообитания 
Екипът, разработил ДОСВ, е извършил собствено картиране, обхващащо цялата 

площ на разглежданите имоти, и е направена класификация на хабитатите по EUNIS (Davies 
et al. 2004). В границите на имотите са установени 5 типа хабитати, като нито един от тях не 
може да се класифицира като ливада или пасище, дори силно охрастени. ПИ 06495.199.3, в 
който, според данните от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние 
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на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013), е разпространено природно 
местообитание 6210, е бил част от територията на птицезавода, вероятно зелена площ с 
орнаментален характер. В подобни терени липсват условия за формиране на местообитание 
6210, поради активна човешка намеса в тези площи – поливане, торене, постоянно 
окосяване, утъпкване. В границите на имотите, поне от създаването на птицезавода насам, 
не е имало природни местообитания по смисъла на ЗБР. По време на работата по 
горепосочения проект, полигона с местообитание 6210 в границите на разглежданите имоти 
е генериран чрез т. н. дедуктивен модел, при който, на практика всички тревни и храстови 
местообитания, могат да се класифицират като местообитание 6210 (вж. детайли в МОСВ 
2013). При последващата теренна работа по проекта, полигона не е верифициран, но остава 
като такъв. 

Съгласно собственото ни картиране, ПУП-ПЗ и последващото изграждане на ФВЕЦ 
няма да засегне природни местообитания по смисъла на ЗБР, включително такива, 
предмет на опазване в зоната. 

 
Загуба на местообитания на видове 
ПУП-ПЗ засяга пряко местообитания на 5 вида животни, предмет на опазване в 

зоната по Директивата за хабитатите (Табл. 5.2-1), и на 7 вида птици, предмет на опазване 
по Директивата за птиците (Табл. 5.2-2). Въздействието е оценено като незначително, 
поради малката засегната площ, спрямо площта на местообитанията на тези видове в зоната. 
За някои от тях е възможно дори да няма загуба – местообитанията е възможно да продължат 
да се ползват, дори да са с по-ниско качество за някои видове. 

 
 
Таблица 5.2-1: Пряко въздействие върху местообитания на видове, предмет на 

опазване по Директивата за хабитатите. 
Вид Площ ЗЗ/ha Пряко /ха Пряко /% 
M. emarginatus 10051.54 6.8541 0.0682 
M. myotis 17862.74 5.8850 0.0329 
R. blasii 12572.58 0.9691 0.0077 
R. euryale 2954.76 0.9691 0.0328 
R. hipposideros 4955.01 6.8541 0.1383 

 
 
Таблица 5.2-2: Пряко въздействие върху местообитания на видове птици, предмет на 

опазване по Директивата за птиците. 
Вид Хабитат/код Площ в ЗЗ/ха Пряко /ха Пряко /% 

Lanius collurio N08, N09, N21 12575.73 6.85 0.05 
Emberiza hortulana N08, N09, N21 12575.73 6.85 0.05 
Caprimulgus europaeus N08, N09, N16, N21 20680.10 6.85 0.03 
Accipiter brevipes N08, N09, N15, N16, N21 26828.23 6.85 0.03 
Accipiter nisus N08, N09, N15, N16, N21, N23 27666.62 6.85 0.02 
Merops apiaster N08, N09, N15, N16, N21, N23 27666.62 6.85 0.02 
Dendrocopos syriacus N16, N21, N23 9222.21 5.89 0.06 
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Фрагментация 
 
Природни местообитания: 
ПУП-ПЗ и последващото изграждане на ФВЕЦ няма да засегне природни 

местообитания по смисъла на ЗБР, включително такива, предмет на опазване в зоната. 
Следователно фрагментация на природни местообитания също няма да има. 

Видове: 
В границите на имотите не са установени местообитания на видове, изискващи 

определен размер на полигоните с потенциални местообитания. Освен това храстовите 
съобщества в имоти 06495.199.2 и ПИ 06495.199.3 по дефиниция имат фрагментарен 
характер – развиват се по окрайнините на горите, като ивици между обработваеми земи, при 
реколонизация на тревни съобщества от дървесна растителност (Davies et al. 2004), и се 
простира и извън границите на тези имоти. Овощните градини са антропогенни 
местообитания, които не зависят от определена площ, а характеристиките им се поддържат 
изкуствено, независимо от заеманата площ. Фрагментация на местообитания на животински 
видове на практика няма да има. 

 
Бариерен ефект 
Реализацията на инвестиционното предложение може да окаже бариерен ефект за 2 

вида, предмет на опазване в зоната – шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и пъстър 
пор (Vormela peregusna). И за двата вида той се оценява като незначителен, предвид липсата 
на оптимални местообитания в границите на разглежданите имоти. С прилагането на 
смекчаващи мерки (вж. по-долу), той ще бъде елиминиран. 

 
Унищожаване на индивиди 
По време на инсталирането на фотоволтраичните панели може да се наблюдава 

инцидентна смъртност на индивиди от 3 вида, предмет на опазване в зоната – южен 
гребенест тритон (Triturus karelinii), жълтокоремна бумка (Bombina variegata) и 
шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). И за трите вида риска е минимален – не се 
засягат водни тела, в които първите два вида се срещат в по-голяма численост, а за 
шипоопашатата костенурка хабитатите в имотите са субоптимални. Дори да се наблюдава 
смъртност, засегнати ще са единични екземпляри. Въздействието върху популациите на тези 
видове в зоната, ако такова изобщо се наблюдава, ще е незначително. 

 
Обезпокояване на видове 
По време на инсталирането на фотоволтраичните панели може да се наблюдава 

безпокойство за 4 вида, предмет на опазване в зоната – пъстър пор (Vormela peregusna), 
късопръст (Accipiter brevipes) и малък ястреб (Accipiter nisus), и пчелояд (Merops apiaster). 
И за четирите вида безпокойството ще е за евентуално ловуващи в и непосредствено около 
границите на разглежданите имоти. Няма да има безпокойство в местообитания за 
размножаване. Два от видовете – малкия ястреб и пчелояда, ловуват включително в 
населени места, така че дейностите по инсталирането на ФВЕЦ може да са и без 
въздействие. Същото се отнася и за пъстрия пор, който е нощно активен, докато 
строителството се извършва през дена. Дори и да има някакво безпокойство, то ще е 
временно, само при строителството, и незначително. 
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Нарушаване на видовия състав 
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на 

видовия състав на ЗЗ. 
 
Кумулативен ефект 
Както се вижда от Приложение 2.1, общо 40 ИП, планове, програми или проекти 

може да окажат въздействие върху природните местообитания, засегнати от настоящото ИП 
(вж. т. 2 и 5.1 за детайли). Конкретните засегнати площи от всяко едно от тях, както и общия 
кумулативен ефект, в ха и %, са дадени в Таблици 5.2-3 (видове, предмет на опазване по 
Директивата за местообитанията) и 5.2-4 (видове, предмет на опазване по Директивата за 
птиците). 

 
 
Таблица 5.2-3: Кумулативно въздействие върху местообитания на видове, предмет 

на опазване по Директивата за местообитанията, засягащи се от настоящото ИП. 
Номерацията след ИП съответства на тази от Приложение 2.1. 

Вид M. emarginatus M. myotis R. blasii R. euryale R. hipposideros 
Площ ЗЗ/ha 10051.54 17862.74 12572.58 2954.76 4955.01 
ФВЕЦ/ха 6.854 5.885 0.969 0.969 6.854 
ФВЕЦ/% 0.068 0.033 0.008 0.033 0.138 
ИП6 0.000 0.023 0.000 0.000 0.000 
ИП9 0.000 0.022 0.022 0.000 0.000 
ИП12 0.000 0.203 0.203 0.000 0.000 
ИП14 0.000 0.200 0.194 0.000 0.000 
ИП18 0.000 1.253 1.245 0.000 0.629 
ИП21 0.000 3.175 0.000 0.000 0.000 
ИП24 0.000 2.036 0.000 0.000 0.000 
ИП25 1.388 5.567 4.517 1.169 1.402 
ИП27 0.000 0.881 0.000 0.000 0.000 
ИП32 0.000 0.599 0.000 0.000 0.000 
ИП39 0.000 0.463 0.000 0.000 0.000 
ИП40 0.003 1.157 0.004 0.000 0.000 
ИП41 0.228 0.822 0.815 0.000 0.000 
ИП43 0.000 5.586 0.081 0.000 0.000 
ИП46 0.004 1.114 0.131 0.000 0.000 
ИП47 0.001 0.572 0.001 0.000 0.000 
ИП48 10.750 0.000 10.750 10.750 10.750 
ИП49 0.000 3.821 0.000 0.000 0.000 
Други ИП/ха 12.374 27.494 17.963 11.919 12.781 
Други ИП/% 0.123 0.154 0.143 0.403 0.258 
Кумулативно/ха 19.228 33.379 18.932 12.888 19.635 
Кумулативно/% 0.191 0.187 0.151 0.436 0.396 
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Таблица 5.2-3: Кумулативно въздействие върху местообитания на видове, предмет 
на опазване по Директивата за птиците, установени в района, засягащи се от настоящото 
ИП. Номерацията след ИП съответства на тази от Приложение 2.1. 

Вид 
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Площ ЗЗ/ha 12575.73 20680.10 26828.23 27666.62 27666.62 9222.21 12575.73 
ФВЕЦ/ха 6.854 6.854 6.854 6.854 6.854 5.885 6.854 
ФВЕЦ/% 0.055 0.033 0.026 0.025 0.025 0.064 0.055 
ИП6 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.000 0.023 
ИП9 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.000 0.022 
ИП12 0.203 0.203 0.203 0.203 0.203 0.000 0.203 
ИП14 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.000 0.200 
ИП18 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0.000 1.300 
ИП21 3.187 3.187 0.000 0.000 0.000 3.187 3.187 
ИП24 2.050 2.050 0.000 0.000 0.000 2.050 2.050 
ИП25 13.248 13.248 30.652 30.652 30.652 2.070 13.248 
ИП27 0.902 0.902 0.000 0.000 0.000 0.902 0.902 
ИП32 0.599 0.599 0.000 0.000 0.000 0.599 0.599 
ИП39 0.464 0.464 0.000 0.000 0.000 0.464 0.464 
ИП40 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
ИП41 0.842 0.842 0.000 0.000 0.000 0.000 0.842 
ИП43 6.676 6.676 0.000 0.000 0.000 6.676 6.676 
ИП46 1.116 1.116 0.000 0.000 0.000 1.116 1.116 
ИП47 0.600 0.600 0.000 0.000 0.000 0.600 0.600 
ИП48 10.750 10.750 10.750 10.750 0.000 10.750 10.750 
ИП49 3.821 3.821 0.000 0.000 0.000 3.821 3.821 
Други ИП/ха 46.003 46.003 43.150 43.150 32.400 32.235 46.003 
Други ИП/% 0.366 0.222 0.161 0.156 0.117 0.350 0.366 
Кумулативно/ха 52.857 52.857 50.004 50.004 39.254 38.120 52.857 
Кумулативно/% 0.420 0.256 0.186 0.181 0.142 0.413 0.420 

 
 
Както се вижда от двете таблици, кумулативното въздействие, заедно с това от 

настоящото ИП, също ще бъде незначително – засягат се минимални площи от предимно 
трофични местообитания, на видове, които не са специализирани към същите (в случая – 
овощни насаждени, храсталаци, разрушени сгради).  
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6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ. 
 
1. Оградата на имотите да е от такъв тип, който да позволява преминаване на 

дребни и средни животни, с отвори минимум 30Х30 см поне в долната ѝ част, до кота 
терен, разположени през 100 м. 

Фаза: Проектиране и строителство. 
Ефект: Елиминиране на евентуален бариерен ефект за шипоопашатата костенурка 

(Testudo hermanni) и пъстрия пор (Vormela peregusna). 
 
2. За външно осветление да се използват осветителни тела с натриеви лампи 

(излъчващи предимно в червената и жълтата част на спектъра, които имат значително 
по-слаб привличащ ефект върху нощните насекоми, в сравнение с живачно-
луминесцентните лампи, които излъчват значително количество сини и 
ултравиолетови лъчи). Да се ограничи броят на лампите до 2 бр/ха, и да бъдат насочени 
към вътрешността на имотите. 

Фаза: Проектиране и строителство. 
Ефект: Елиминиране на евентуално привличане на прилепи, включително такива, 

предмет на опазване в ЗЗ, в търсене на насекоми. 
 
3. Разчистването на дървесно-храстовата растителност да започне извън 

размножителния период на повечето животински видове: май - юли (ЗБР, чл. 38, ал. 1, 
т. 2). 

Фаза: Строителство. 
Ефект: Елиминиране на риска от разрушаване на гнезда с яйца/нелетящи малки за 

видовете градинска овесарка (Emberiza hortulana) и червеногърба сврачка (Lanius collurio). 
 
4. Тревната покривка в границите на имотите да не се третира с химикали за 

растителна защита. 
Фаза: Експлоатация. 
Ефект: Запазване тревната покривка в границите на ФВЕЦ, давайки по този начин 

възможнст за използването на терна от видове животни, включително такива, предмет на 
опазване в ЗЗ. 

 
 
 
7. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА 

ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА 
 
7.1. Нулева алтернатива 
„Нулева алтернатива” е описание на настоящото състояние и последиците от него в 

случай, че плана не бъде осъществено. В конкретния случай при реализиране на нулевата 
алтернатива би се запазило сегашното състояние и параметри на компонентите на околната 
среда. Към момента разглежданите имоти са урбанизирана територия (макар и изоставена), 
с НТП „животновъдна ферма“ и „селскостопански път“. Ползването на тези имоти по 
предназначение, което е право на собственика, със сигурност ще доведе най-малко до 
същите въздействия върху ЗЗ, както и предвижданията в разглеждания ПУП-ПЗ. 
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7.2. Алтернативи по отношение териториалния обхват на плана 
Алтернативи по отношение териториалния обхват на ПУП-ПЗ не съществуват и не 

са разглеждани, тъй като имотите са собственост на Възложителя и представляват вече 
урбанизирана територия – бивш птицекомбинат, в който вече са протекли определени 
типове отрицателни въздействие върху околната среда, и ландшафта е значително 
променен. Границите на плана са лимитирани в рамките на собствеността. Предвид 
собствеността на земята, нейният настоящ характер и местоположение, наличните данни за 
слънчевата радиация, близостта до потребители на електроенергия, съществуваща отлична 
възможност за присъединяване към националната електроразпределителна мрежа и други 
дадености, не се предлага алтернатива по местоположение. Единствената алтернатива на 
разглеждания териториален обхват на плана е нулевата. 

 
7.3. Алтернативи по местоположение на отделните компоненти на ИП. 
 
7.3.1. Предложени алтернативи за местоположение на отделните компоненти от 

проектантите на параметри на ИП. 
Варианти по отношение на това разположение не са разглеждани от проектанта, т.е. 

това е единствената възможна алтернатива, представена от него по отношение на 
местоположението на отделните компоненти на разглежданото ИП. 

Технологията, която се предлага като обект на ИП е чиста енергия от слънцето, с 
незначително повлиявне на околната среда в етапа на изграждане. 

Изборът на площадка е направен след анализ на съществуващото състояние в 
региона. Мястото е избрано защото: 

- природния и ресурсов потенциал е подходящ и позволява реализацията на 
плана; 

- теренът е в съответствие с изискванията за екологична безопасност. 
Съществуват и ще бъдат разгледани в процеса на проектиране (на следваща фаза, 

Технически проект) алтернативи за броя, вида, конфигурацията и характеристиките на 
модулите и други технически решения, но те няма да променят характера и силата на 
анализираните в настоящия доклад въздействия, тъй като, съгласно възприетия подход, за 
засегната е приета цялата площ на имотите. 

 
7.3.2. Предлагана алтернатива от колектива от експерти изготвил оценката за 

степента на въздействие защитените зони. 
Към настоящия момент не се налага предлагане на алтернативи по отношение на 

разположението на отделните елементи на плана. Както се вижда от анализите в т. 5.1 и 5.2, 
ПУП-ПЗ и свързаното с него ИП ще окаже незначително въздействие върху предмета и 
целите на опазване на ЗЗ, макар и, съгласно възприетия подход, за засегната да е приета 
цялата площ на имотите. Следва да се подчертае, че дори това засягане няма да бъде на 100% 
(макар и, от гледна точка на принципа на предпазливостта, именно такова да е възприето). 
Имаме лични наблюдения, от други ФВЕЦ, на успешно ловуващи на територията им сини 
гарги (Coracias garrulus), червеногърби (Lanius collurio) и червеночели сврачки (L. minor).  

Предвид незначителното въздействие на плана и свързаното с него ИП, други 
алтернативи не се предлагат. 
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8. КАРТЕН МАТЕРИАЛ 
На Фигура 5.1.1-1 е представен характера на терена в границите на имотите, предмет 

на ПУП-ПЗ. 
На Фигура 5.1.1-3 е представен характера на терена в границите на имотите, предмет 

на ПУП-ПЗ, към 2007 г. 
На Фигура 5.1.1-5 е представено разпространението на местообитание 6210 в 

границите на ПИ 06495.199.2 и ПИ 06495.199.3 според МОСВ (2013), и характер на терена. 
 
 
 
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНОТО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
 
Степен на повлияност върху защитената зона 
Реализацията на плана няма да повлияе на териториалната цялост на защитена зона 

„Студенец“, поради малката засегната площ и характера на разглежданите имоти – 
урбанизирана територия (макар и изоставена), с НТП „животновъдна ферма“ и 
„селскостопански път“. 

 
Област и степен на въздействие 
Типове природни местообитания  
Реализацията на плана ще е без въздействие върху природни местообитания, предмет 

на опазване в зоната. 
 
Видове, предмет на опазване 
Реализацията на плана ще окаже незначително въздействие върху видовете, предмет 

на опазване в зоната. С прилагането на подходящите мерки, въздействията върху някои от 
видовете (бариерен ефект, смъртност), ще се елиминират. 
 
 Можем да заключим, че реализацията на ПУП-ПЗ за поземлени имоти 
06495.199.2; 199.3; 199.4; 199.5; 199.7 и 199.8 по картата на с. Брестовец, местност 
„Найчовец“, община Плевен, област Плевен и изграждане на фотоволтаичен парк в 
имотите, няма да окаже въздействие върху целостта и структурата на зоната, както и 
върху природни местообитания, и ще окаже незначително въздействие върху 
видовете, предмет на опазване в нея. ПУП-ПЗ е съвместим с предмета и целите на 
опазване на защитена зона „Студенец“, код BG0000240. 

 
 
 
10. НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 33 ОТ ЗБР 
 
Няма такива. 
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11. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ, МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗА И 
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 
Методология 
Теренни проучвания са извършвани в периода 11-13.10.2021 г. Използвани са и лични 

данни на експертите, събрани по други проекти и задачи в границите на ЗЗ – октомври 2014, 
декември 2020, април 2021 г.  

При проучване на растителността, по време на работата на терена бяха направени 
описания на характерни места с цел получаване на възможно най-пълна представа за 
съществуващите местообитания в района на проучването (имотите, подлежащи на ПУП-
ПЗ). Приложен е маршрутният метод за описание на определените съобщества. 
Геоботаническите описания са с видови имена по Асьов и кол. (2012) и Кожухаров (1992). 
Класификацията на растителните съобщества е по EUNIS (European Nature Information 
System; Davies et al. 2004). Като референция, за евентуална принадлежност към природни 
местообитания, включени в Приложение 1 на ЗБР, е използвано „Ръководство за определяне 
на местообитания от европейска значимост в България“ (Кавръкова и кол. ред. 2009), и 
данни от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013). 

Проучването на терен на земноводни, влечуги и наземни бозайници се извършват по 
маршрутния метод – с умерен ход изследователя оглежда терена от двете си страни. 
Специфични микрохабитати – напр. купчини камъни, локви, разрушени сгради и пр. се 
изследват по-обстойно. Установени индивиди или следи от жизнената им дейност, от видове 
с по-висока консервационна стойност (стъпки, екскременти, убежища и др.) се регистрират 
с помощта на GPS устройства. Извършени бяха и два нощни трансекта. В границите на 
изследвания район бе извършвана и оценка на пригодността на отделните терени като 
местообитания за консервационно значими видове, вкл. безгръбначни. 

При проучването на орнитофауната са изполвани маршрутния метод и стационарни 
наблюдения. При движението по маршрут се записва часа на наблюдение на отделните 
индивиди от консервационно значими видове (с точност до няколко минути). Това дава 
възможност за определяне приблизителното им местоположение по данните от трака на GPS 
устройство. Птиците са установявани чрез преки визуални наблюдения и акустично по 
техните видово специфични звуци. При визуалните наблюдения е използван бинокъл с 
приближение 10х50. Извършени бяха и два нощни трансекта. 

Във връзка с изпълнението на поставените цели на настоящото проучване, 
първоначално е извършен преглед на наличната информация и идентифициране на видовия 
състав на прилепите в района на ИП – Benda et al. (2003), МОСВ (2013). Вземайки предвид 
предоставената информация и документални данни за ИП, и разположението на 
съставящите го елементи, по отношение на прилепите теренните изследвания са проведени 
посредством записване на звуци с Детектори за ултразвук, и проверка с ендоскоп на кухини 
и цепнатини в изоставени сгради и съоръжения. Проследяване чрез записи с Детектори за 
ултразвук е един от специализираните начини за регистриране и определяне на прилепи по 
звуците, които те издават. За целта е необходим детектор за ултразвуци, добра слухова 
памет, специално обучение и практика. Уловените на терен ултразвуци се записват на 
цифров носител и се анализират с помощта на специален софтуер. Методът гарантира 
„минимално пряко въздействие“ върху популацията и отделните екземпляри. Принципът на 
ултразвуковият детектора е, че преобразува звуците на прилепите, които не са доловими за 
човешкото ухо, в такива, които могат да бъдат чути от човека. Записите за настоящото 
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изследване са направени с Детектор за ултразвук Echo meter Touch 2 - тип heterodyne, REAL 
TIME и Transect Tranquuility time expansion detector, а обработката на данните е извършена 
с програмен продукт „BatSound”. Записите с Детектора се правят във времеви период 1 час 
след залеза на слънцето за интервал от 120 мин. в тъмната част на денонощието, когато 
прилепите са активни. Записите са извършвани точково, на три работни честоти и в 
диапазона 30-120 Hz. За идентифициране на географското местоположение на точките, в 
които се извършва замерване, са използвани GPS-устройства, комбинирани с преносим 
компютър. 

Изчисленията и анализите на въздействията върху видове, предмет на опазване в 
зоните (засегнати площи, отстояния, риск от смъртност) са извършени в ГИС среда 
(Quantum GIS 2.14.8, Google Earth, 5.2.1.1588) на база извършеното от нас проучване и данни 
от проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013). 
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13. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 2.1 (дигитално): Други ИП, планове, програми или проекти, можещи 

да окажат кумулативно въздействие с настоящото ИП. 

Приложение 12 (дигитално): Документи по чл. 9, ал. 2 и 3. 
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