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УВОД
Община Дългопол функционира като отворена териториално-административна
структура в границите на област Варна. В този смисъл тя е позиционирана в
областната и регионална (в обхвата на Североизточния район за планиране)
пространствената структура.
Намира се на 65 км югозападно от областния център гр. Варна. Землището на
общината граничи както следва:
на север - с община Провадия;
на юг - с община Руен от област Бургас;
на изток, югоизток - с Община Долни чифлик;
и на запад - с община Смядово от област Шумен.
Географски територията на общината е разположена в югозападната част
на Област Варна. С площта си от 440,945 km2 заема 5-то място сред 12-те общините на
областта, което съставлява 11,52% от територията на областта. Релефът на общината е
преобладаващо ниско и средно планински. Територията на общината условно попада в
три физикогеографски области на България – Източна Стара планина, Източния
Предбалкан и Източната Дунавска равнина.
Територията на община Дългопол е с разнообразен релеф, от равнинен и
частично хълмист към планински релеф. Релефът на общината се обуславя от реките
Луда Камчия, Голяма Камчия, северните склонове на Камчийска планина и източните
разклонения на Върбишкия Балкан. Надморска височина на гр. Дългопол е 42 м.
Релефът е хълмисто-равнинен, в южната част с плата, чиято височина достига до
280м, със стръмно спускащи се склонове.
На територията на Община Дългопол попадат 2 подържан резерват, 3 природни
забележителности и 7 защитени местности по смисъла на Закона за защитените
територии. по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ):
•
Поддържан резерват „Върбов дол” – обявен със заповед № 508 от 28
март 1968 г. Създаден е с цел да бъдат запазени типичните за района благунови и
зимен дъбови гори. Представлява равнинно-хълмист предпланински пояс от дъбови
гори със семенен и издънков произход и със запазена горска тревна растителност.
Разположен е върху площ от 70,6 ха в землището на с.Аспарухово. Попада в южната
част на общината, а от град Дългопол отстои на около 14 км.ПЗ „Халката” с площ от
1.02 хектара.
•
Поддържан резерват „Калфата” – обявен със заповед № 508 от 28 март
1968 г. Обхваща вековни смесени широколистни гори от зимен дъб, цер, благун,
източен бук и др. с добро общо състояние в землището на с. Поляците с обща площ
46,9 ха. Създаден е с цел да бъдат запазени типичните за района смесени зимен дъбови
- благунови и букови дървесни видове. Територията се намира по границата на
югозападната част на общината, на около 21 км от град Дългопол.
•
ПЗ „Водопадите в местността Сини вир” – обявен със заповед № 37 от
11.01.1968 г., бр. 43/1968 на Държавен вестник с площ от 4 ха. Намира се в землището
на с. Дебелец и представлява горска територия с преобладаващ семенен произход от
габър, източен бук, цер, благун. Представлява водопад образуван по поречието на река
Елешница. От областния център отстои на около 12 км.
•
ПЗ „Чудните скали” – Обявен с постановление на Министерски Съвет №
1869 от 17.02.1949 г., бр. на Държавен вестник с площ от 13, 5 ха. Създаден е с цел
запаване на скално образование от стари геоложки времена предавайки нехарактерен
изглед на околните терени. Разположена е в землището на с. Аспарухово с площ 7,7 ха.
Състои се от уникални скални образования, които имат научна, културна и естетична
стойност. До обекта води второкласен път с удобни места за фотозаснимане, а от град
Дългопол се намира от около 20 км.
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•
ПЗ „Куза – Скока” – обявен с заповед № 1801 от 08.08.1961 г. за
опазване на естествен водопад с височина от 7 м с извор до него. Намира в землището
на с. Лопушна, а от град дългопол отстои на около 12 км. Куза скока е сезонен
водопад, подхранван от топенето на снеговете и поройните дъждове.
•
ЗМ „Водениците” – обявена с заповед № 689 от 22.07.1987 г. обхваща
450 дка горска площ в землището на с. Сладка вода. В местността живеят защитени от
закона редки видове птици: скален орел, египетски лешояд, белоопашат мишелов,
гарван, жалобен синигер и др. В района има около 15 карстови пещери и скални ниши.
Има изградена посетителска инфраструктура.
•
ЗМ „Тулумова пещера” – Обявена е с заповед № 183 от 06.11.1968 г. а
със Заповед № 812/23.08.2002 г. е прекатегоризирана, с площ 3 ха. Намира се в
землището на село Арковна, община Дългопол, област Варна. В пещерата се влиза от
югоизточния склон на хълм Голяма Арковна. Представлява местообитание на
защитени видове прилепи по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Районът е трудно достъпен.
•
ЗМ „Преграда” – обявена с заповед № 183 от 06.11.1968 г. и
прекатегоризирана с № РД-823 от 23 август 2002 г. ДВ бр. 86 от 10.09.2002 г. 3,6
хектара горска площ до с. Дебелец със смесени насаждения от зимен дъб и белгун в
добро състояние с възраст на дърветата 120 – 140 години. Опазва вековно смесено
насаждение от зимен дъб и благун.
•
ЗМ „Рояшка скала” - обявена с заповед № 1219 от 09.12.2005 г. Запазван
територия с характерен ландшафт, включващ забележителни скални образувания местообитания на защитени и приоритетни за опазване видове птици (скален орел,
бухал, белоопашат мишелов и др.) Опазва защитени животински (голям подковонос,
ръждив вечерник) и растителни видове (български сърпец, българска круша, борзеанов
игловръх, картъловиден карамфил, тънкожилест пелин и др.). Предоставя
възможности за образователна дейност и развитие на устойчив туризъм.
•
ЗМ „Козя река” – обявена с заповед № РД-337 от 30.05.2006 г., бр.
57/2006 на Държавен вестник. Опазва местообитания на застрашени и редки
растителни видове, като: Борзеанов игловръх (Alyssum borzaeanum), Български сърпец
(Serratula bulgarica), Картъловиден карамфил (Dianthus nardiformis), Тънкожилест
пелин (Artemisia lerchiana), Пурпурен лопен (Verbascum purpureum), Снежно кокиче
(Galantus nivalis), Битински синчец (Scilla bithynica). Опазва също местообитания на
застрашени и редки животински видове, като: Вълк (Canis lupus), Дива котка (Felis
silvestris), Горски сънливец (Dryomys nitedula), Голям нощник (Myotis myotis), Ръждив
вечерник (Nyctalus noctua), между които и видове птици - Скален орел (Aquila
chrysaetos), Малък креслив орел (Aquilla pomarina), Малък орел (Hieraetus pennatus),
Орел змияр (Circaetus gallicus), Бухал (Bubo bubo), Козодой (Caprimulgus europaeus),
Осояд (Pernis apivorus), Черен щъркел (Ciconia nigra), Зелен кълвач (Picus viridis),
Горска чучулига (Lullula arborea). Запазва характерен ландшафт, включващ уникални
скални образувания.
•
ЗМ „Дебелец” Заповед № РД-532 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на
Държавен вестник. Обявена е след прекатегоризирането на буферната зона на
Поддържан Резерват Върбов дол
•
ЗМ „Дъбовете” - Заповед № РД-513 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на
Държавен вестник. Обявена е след прекатегоризирането на буферната зона на
Поддържан Резерват Калфата
Територията на Плана попада изцяло или частично в 6 защитени зони,
включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000: „Голяма Камчия”, код BG
0000501, „Екокоридор Камчия - Емине” , код BG 0000393, „Камчийска и Еменска
планина”, код BG 0000133, „Река Камчия”, код BG 0000141 и „Провадийско-Роякско
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плато”, код BG 0000104 по директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните
местообитания и местообитанията на видовете и „Провадийско-Роякско плато”, код
BG 0002038 , и „Камчийска планина”, код BG 0002044 по директива 79/409/ЕЕС за
опазване на дивите птици
С писмо изх. № 08-01-6028(1)/22.10.2014 г. на РИОСВ-Варна, компетентният
орган след извършена оценка на задание за обхват и съдържание на ЕО, е мотивирал и
необходимостта от разработване на настоящия доклад, обхвата и съдържанието му за
оценка на степента на въздействие на Общ устройствен план на община Дългопол,
при съвместяване с процедурата за ЕО, съгласно чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от
Наредбата за ОС при спазване изискванията на чл. 23, ал. 2 от същата Приложение 1.
Докладът е разработен от колектив от експерти в обхвата и при спазване на
критериите и изискванията на чл. 21, 22 и 23, ал. 2 от Наредба за условията и реда за
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и в
съответствие с чл. 9, ал. 1 на Наредбата.
В Оценката за степента на въздействие са взети предвид и следните принципи:
• Принципът на предпазливост, залегнал като основа за опазване на околната
среда в Договора за създаване на ЕС, в конкретния случай възприет като приемане на
възможно най-лошия сценарий за всяко вероятно въздействие, в рамките на научните
предпоставки за съществуване на такова въздействие.
• Използване на най-добрата налична информация за провеждане на оценката.
• Връзката между чл.6 (3) на Директива 92/43/ЕИО за местообитанията,
изискващ оценка на последствията за целостта и целите на всяка една зона и мрежата
като цяло от една страна и чл.2 (2) на Директивата, посочващ, че мерките предприети
по тази директива следва да водят до опазване или възстановяване на благоприятния
природозащитен статус на видовете и местообитанията.
1. АНОТАЦИЯ НА ОУПО ДЪЛГОПОЛ
Възложител на Общият устройствен план
е
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ,
Седалище: УЛ. „Г. ДИМИТРОВ” № 105, ГР. ДЪЛГОПОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА, Лице за
контакти: инж. Емурла Ахмед Емурла, е-mail: zkmet_emurla@dalgopol.org.
Общият устройствен план на община Дългопол /ОУПО/, възложен по реда на
Закона за устройство на територията попада в обхвата на областите изброени в чл 85,
ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, както и в обхвата на т. 11.1 на
Приложение 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка
на планове и програми, „Наредбата за ЕО” /ДВ, бр. 57/04 г., изм. и доп./ и на
основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата, подлежи на задължителна екологична оценка,
тъй като с проекта за ОУП се очертава рамката за бъдещото развитие на
инвестиционни преложения по Приложение 1 и 2 на ЗООС. Съгласно чл. 82, ал. 1 на
Закона за опазване на околната среда екологичната оценка се съвместява изцяло с
действащите процедури по изготвяне на плановете и завършва преди тяхното
одобряване. Главната цел на екологичната оценка на ОУПО Дългопол е да анализира и
оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за
предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на
хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и
човешкото здраве от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за
разработването на окончателния проект.
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1.1.
Текущо състояние.
Релеф
Релефът на общината е преобладаващо ниско- и средно планински. Територията
на общината условно попада в три физикогеографски области на България – Източна
Стара планина, Източния Предбалкан и Източната Дунавска равнина.
Към Източна Стара планина се отнасят най-източните части на Върбишка
планина и най-западните части на Камчийска планина. Върбишка планина обхваща
южните части на общината и се простира между реките Голяма Камчия и десният ѝ
приток Лопушка река на север и Луда Камчия на юг. Тук югозападно от село Поляците
се издига най-високата точка на общината от 563 m н.в. Югоизточната част е заета от
западните разклонения на Камчийска планина с максимална височина – връх
Чешмебаир (547 m). Тази част на планината е разделена от дълбоко всечената
каньоновидна долина на река Елешница, десен приток на Камчия.
Най-западната част на общината между река Голяма Камчия на север и десният
и приток Лопушка река се заема от най-източните разклонения на Драгоевска планина
(част от Източния Предбалкан) с максимална височина – връх Калфата (518 m),
разположен северно от село Медовец.
В северната част от общината, на север от река Голяма Камчия се простират
южните склонове на Роякското плато, което спрямо физикогеографската подялба на
страната се отнася към Източната Дунавска равнина. Тук максималната височина е 408
m, разположена северно от село Сладка вода.
Между Роякското плато на север и Върбишка и Камчийска планина на юг се
простира широката долина на река Голяма Камчия и най-горното течение на
същинската река Камчия. Тук в нейното корито, източно от село Величково се намира
най-ниската точка на общината – 21 m н.в.
Главна цел на ОУПО Дългопол
Главната цел на Общия устройствен план на общината е да създаде
пространствена планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено
развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и
със специфичните за Община Дългопол природни, културно-исторически,
туристически и други ресурси.
Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между
екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет, при пестеливо
използване на природните ресурси, постигането на главната цел се предпоставя от
изпълнението на следните цели:
•
Регулиране в устройствено отношение процесите на по-нататъшната
урбанизация на територията на общината в граници, които да не накърняват целостта и
стабилността на природната й среда.
•
Създаване на необходимите устройствени условия за реализиране на
стратегическите документи по Закон за регионалното развитие /ЗРР/
•
Прилагане на устройствени принципи на по-нататъшно изграждане и
техническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите
обитавани територии в съответствие със съвременните европейски критерии и
стандарти.
•
Планиране на територията на общината да става по начин, осигуряващ
съхраняване и едновременно с това пълноценно включване в жизнен оборот на
природното и културно наследство на общината.
Доказване на необходимостта от плана
С влизането в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) се поставят нови съществени изисквания към
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устройството на отделните видове територии и значително се ограничават
инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на действащ
общ устройствен план на общината (чл. 59, чл.109 (3) от ЗУТ). Общия устройствен
план на Община Дългопол ще създаде благоприятни условия за инвестиционно
проектиране и строителство в Община Дългопол. Общият устройствен план ще
допринесе за по-ефективното планиране на общинската територия, прилагащо
интегриран подход за постигане на устойчиво развитие в перспектива. Наличието на
актуален действащ Общ устройствен план на Община Дългопол е също така
предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на
оперативните програми на европейските структурни фондове. Общият устройствен
план на Община Дългопол се изработва въз основа на Планово задание в съответствие
с чл.125 от ЗУТ.
Основания за проектиране/разработване на Oбщ устройствен план
Общият устройствен план на Община Дългопол се изработва въз основа на
Планово задание в съответствие с чл.125 от ЗУТ.
На основание чл. 126, ал. 4 от ЗУТ, Общият устройствен план на Община
Дългопол на две фази:
•
Първа фаза – Предварителен проект;
•
Втора фаза – Окончателен проект.
Съдържанието на проекто- проучвателните работи /ППР/ по всяка фаза се
определят съгласно чл. 18 и 19 от Наредба № 01/8 на МРРБ за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове.
Нормативните документи на базата, на които се разработва Общият
устройствен план на Община Дългопол са:
•
Закона за устройство на територията;
•
Наредба № 01/8 на МРРБ;
•
Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони;
•
Закона за опазване на околната среда и поднормативни актове;
•
Закона за биологичното разнообразие и поднормативни актове ;
•
Закон за регионалното развитие;
•
Закон за защитените територии;
•
Закон за културното наследство;
•
Закон за водите;
•
Закон за горите;
•
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
•
Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от
горския фонд;
•
Закон за опазване на земеделските земи;
•
Закон за туризма;
•
Закон за административно-териториалното устройство на Република
България;
•
Закон за пътищата;
•
Други нормативни (законови и подзаконови) документи.
Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие. Съгласно ЗУТ и
чл.17, ал.(3) от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове,
Общите устройствени планове на общини се създават за прогнозен период от 15-20
години.
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С Решение № 10/ 30.03.2012 г. взето на пето заседание на Общинския съвет
Дългопол е прието изработване на Общ устройствен план на Община Дългопол –
Приложение 2.
Местоположение и територии, необходими за реализиране на плана
•
на север – Община Провадия;
•
на изток – Община Долни Чифлик;
•
на юг – Община Руен;
•
на запад – Община Смядово;
Община Дългопол
Територията на община Дългопол е 440.95 км2.
В административните граници на общината са включени землищата на
седемнадесет населени места, от тях на два града, тридесет и седем кметства и шест
кметски наместничества – общинският център гр. Дългопол с град към него и осем
села, класифицирани по ЕКАТТЕ, както следва:
Таблица 1.1.1. Кметства на територията на община Дългопол
Община Кметство
Тип Наименование ЕКАТТЕ Регион
VAR16
VAR16
VAR16
VAR16
VAR16
VAR16
VAR16
VAR16
VAR16
VAR16
VAR16
VAR16
VAR16
VAR16
VAR16
VAR16
VAR16

VAR16-00
VAR26-00
VAR16-02
VAR16-00
VAR16-04
VAR16-00
VAR16-00
VAR16-00
VAR16-00
VAR16-08
VAR16-09
VAR16-10
VAR16-11
VAR16-12
VAR16-00
VAR16-00
VAR16-15

град
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село
село

Дългопол
Арковна
Аспарухово
Боряна
Величково
Дебелец
Камен дял
Комунари
Красимир
Лопушна
Медовец
Партизани
Поляците
Рояк
Сава
Сладка вода
Цонево

24565
00624
00789
05699
10495
20599
35777
38162
39551
44294
47620
55470
57457
63135
65019
67129
78519

BG33
BG33
BG33
BG33
BG33
BG33
BG33
BG33
BG33
BG33
BG33
BG33
BG33
BG33
BG33
BG33
BG33

Надморска
височина
до 49
50 -99
50 -99
50 -99
до 49
до 49
100-199
50 -99
50 -99
100-199
200-299
100-199
200-299
200-299
50 -99
100-199
до 49
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Фиг. 1.1.1. Териториален обхват на община Дългопол

Фиг. 1.1.2. Землище на гр. Дългопол
Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Дългопол
Основна цел на ОУП на Община Дългопол ще е да предложи условия и
решения за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за
развитие, изграждане и комплексно устройство на общинската територия в
хармонично единство на урбанизираните територии със съществуващите природни и
антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия за устойчиво
възпроизводство на обществото и за предлагане на възможности за пространственото
„вписване” на общината в групата от съседни общини в границите на Област Варна.
Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на Община
Дългопол определят изискванията и ограниченията при устройственото планиране на
нейната територия. Неразделна част от настоящите правила и нормативи за прилагане
на ОУП са показателите за устройство и застрояване на отделните видове територии,
устройствени зони и самостоятелни терени, както и ограниченията и изискванията при
изработване на подробните устройствени планове за устройствените зони и
самостоятелните терени. В общия устройствен план са определени:
1. Съществуващите и новите границите на урбанизираните територии на
населените места и на селищните образувания;
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2. Комуникационно-транспортните елементи;
3. Териториите с общо предназначение;
4. Нарушените територии за възстановяване и рекултивация;
5. Защитените територии, в т.ч.:
а.) защитени територии с особена териториално-устройствена защита;
б.) територии с режим на превантивна устройствена защита;
в.) територии за природозащита;
г.)територии за защита и опазване на културно-историческото наследство.
6. Устройствените зони и териториите с устройствени режими;
7. Терените със самостоятелен устройствен режим.
С общия устройствен план на Община Дългопол се обособяват следните
устройствени зони, територии с устройствени режими и терени със самостоятелни
устройствени режими:
1.
Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване (Жм)
2.
Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии
(Жм1)
3.
Вилна зона (Ов)
4.
Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок)
5.
Устройствена зона предимно за производства (Пп)
6.
Устройствена зона за смесени производства зона в новообразувани
територии (Пс)
7.
Група смесени многофункционални зони (Смф)
8.
Зона за обществено - обслужващи дейности (Оо)
9.
Пешеходна зона (Пш)
10.
Терени за спорт и атракции (Са)
11.
Терени на градски скверове, градини и озеленяване (Зп)
12.
Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп)
13.
Гори (Гз)
14.
Дерета (Тзв)
15.
Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп)
16.
Резерват (Рпп)
17.
Зона за земеделски нужди без право на промяна на предназначението
(Ссб)
18.
Зона за трайни насаждения, овощни градини и др. с възможност за
комасиране (Сст)
19.
Терени за транспортна инфраструктура (Тти)
20.
Ж.П. ареал (Тжп)
21.
Tерени за площни обекти на техническата инфраструктура (Тевк)
22.
Tерени за водна инфраструктура (Тви)
23.
Терени за рекултивация (Тсм)
24.
Специални терени (Тсп)
25.
Територии за недвижими културни ценности (Тнкц)
26.
Пасища, поляни, ливади, мочурища
27.
Водни площи
Границите на устройствените зони и самостоятелните терени се определят по
имотни граници, квартали, трасета на съществуващи и новопроектирани улици и
естествени ограничители (пътища, ж.п. линии, водни течения, теренни форми и др.
под.). Опорен план и прогноза с пространствено развитие и всички части на ОУП
Дългопол са представени в Приложение 3.
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За определяне на конкретното предназначение, устройство и застрояване на
поземлените имоти в новоурбанизираните територии се изработват подробни
устройствени планове. Същите следва да бъдат съобразени с изискванията на
нормативната уредба за устройство на територии с неурегулирани поземлени имоти и
за територии с неприложена първа регулация. Проектите се изработват по възлагане на
Община Дългопол или от заинтересовани лица след разрешение от кмета на общината
и обхващат цели устройствени зони или част от устройствена зона (части от съседни
устройствени зони). Минималният обхват за разработване на ПУП е обособена
структурна единица определена в ОУПО Дългопол и/или обособима по естествени
ограничители (съществуващи и новопроектирани улици, теренни форми и др. под.) За
доказване на обхвата на проектите исканията за допускането им следва да се
придружават от мотивирано предложение и задание за изработване на ПУП, чието
изработване предхожда възлагането на проекта за подробен устройствен план. За
териториите с проблеми от екологичен, геоложки, социално-етносен и
инфраструктурен характер, както и тези с наличие на обекти на недвижимото културно
наследство, към подробните устройствени планове задължително се изготвят
специфични правила и нормативи, които се изработват и одобряват заедно с проекта за
подробен устройствен план.
Терени с обекти на недвижимото културно наследство ще се устройват
съобразно изискванията и определените от Националният институт за недвижимо
културно наследство (НИНКН) режими за опазване на недвижимото културно
наследство. За тях ще се разработват специализирани предварителни проучвания,
свързани с опазване на недвижимото културно наследство.
Комуникационно-транспортната и инженерните мрежи в територия се
проектират и изпълняват, съобразени с предписанията на ОУПО Дългопол и на базата
на подробен устройствен план (парцеларен план) и инвестиционни проекти.
До изработване на подробен устройствен план в новоурбанизираните
територии, земеделските земи могат да запазят начина на фактическото си ползване.
Общината може да придобива имоти – собственост на физически и юридически
лица, за устройствени нужди, породени с ОУПО Дългопол при наличие на подробен
устройствен план, разработен в съответствие с ОУПО Дългопол. Влезлите в сила или
одобрените до датата на обнародването на заповедта за одобряването на общия
устройствен план подробни устройствени планове за територията на Община
Дългопол запазват действието си. За неуредените с настоящите правила и нормативи
въпроси, свързани с устройството и застрояването на територията на Община
Дългопол, се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията, Закона за
защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното
наследство, подзаконовата нормативна уредба към тях и всички други относими
нормативни актове.
1.5.
Транспортна инфраструктура
По своето географско разположение община Дългопол и нейният център са
важна част от транспортно-комуникационната система на страната. През територията
на региона преминава път от национално значение - Провадия – Айтос през Айтоския
проход. Съставът на автомобилния поток по този маршрут се формира главно от
товарни автомобили, но условията за движение на автомобилния поток не са особено
благоприятни. Габаритите на пътя варират от 4/6 метра до 8/14 м, като първите са
далеч под изискванията предвид функциите, които изпълняват. Много често през
зимата Айтоският проход през Стара планина се явява единствения проходим в
Източна България.
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В община Дългопол има 50.1 км III-то класна пътна мрежа и 60 км IV-то класна
пътна мрежа. По-голямата част от пътната настилка е в добро състояние (в сравнение с
националните участъци, които са в крайно лошо състояние и се нуждаят от цялостно
ремонтиране). Пътната мрежа свързва всички населени места с центъра на общината гр. Дългопол. Средното разстояние между тях е около 6 км, но има отдалечени
населени места и това представлява сериозно ограничение за достъпа до медицинска
помощ. Трафикът не надвишава средният за област Варна.
На територията на общината са положени два вида настилки – асфалт и
калдаръм. Съотношението между двете е 95:5. Общата дължина на уличната мрежа в
17-те селища на общината е 196 километра. Дължината на уличната мрежа в град
Дългопол е 34 километра.
В населените места уличната пътна мрежа е с трайна настилка асфалт, която е в
лошо състояние, като в отделни селища съществуват улици без всякакъв вид настилка,
което е сериозен проблем за живущите там.
Общественият транспорт се осъществява чрез автобуси на територията на
общината, а връзката с областния град става и чрез ж.п. транспорт. През територията
на общината преминава двойно-електрифицирана ж.п. линия София – Варна, с
възможности за връзка с Шумен и Бургас и ЖП линия №3 „София – Карлово –
Карнобат – Синдел”. На територията на общината има 4 ЖП гари - Аспарухово, Комунари,

Дългопол и Величково, както и 3 ЖП спирки – Боряна, Партизани и Арковна. Липсват морски
и речни гари. През общината дневно преминава 8 влака, от които два експресни, два бързи,
четири пътнически и средно по два товарни.

Линията Варна – Дългопол се обслужва и от маршрутни таксита и автобуси,
чиито начални спирки са Автогара – Варна и Бензиностанция на ОМV до ж.п гара
Варна.
1.6.
Водоснабдяване и канализация
Водоснабдителната система в Община Дългопол осигурява като цяло нуждите
на населените места. На територията на общината са изградени 2 смесителнопречиствателни станции за питейна вода. Водопотреблението за битови и стопански
нужди на жител от населението средно за денонощие е от 51 до 217 литра, като в него
се включват количествата за питейно-битови нужди, обществено обслужване,
промишленост и селско стопанство. Доставената вода средно на жител е 87 л/ден,
което е най-ниското количество в сравнение с останалите общини в областта.
Основен водоизточник за водоснабдяване с питейна вода на населените места
от общината е язовир „Камчия”.
Канализационна мрежа е изградена само в три селища от общината –
гр.Дългопол, частично в селата Медовец и Цонево. Общата й дължина за гр. Дългопол
е 33,1 км. Изградена, но невъведена в експлоатация за селата Цонево и Медовец е
канализация с обща дължина 5,700 км.
В общината няма локални пречиствателни станции. С изключение на гр.
Дългопол, където е изградена единствената действаща в общината ПСОВ, в останалите
населени места се ползват септични ями, от които водата след утаяване се отвежда в
дерета, попивни ями или директно включване в близък приемник. Предстои
доизграждане на пречиствателната станция в село Цонево.
На територията община Дългопол има два изкуствено създадени водоема –
язовир Цонево с обща площ 17 300 дка и язовир Елешница – 1 800 дка. От края на 2005
г. язовир Цонево е определен за питеен. Язовир Елешница е създаден като източник на
вода за напояване на земеделските земи от района.
Реализацията на проекта ще допринесе за намаляване на здравните рискове за
населението, предизвикани от замърсяването на почвата и подпочвените води в
долината на р. Камчия.
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1.7.
Електроснабдяване и алтернативни източници на енергия
Електроснабдяването на община Дългопол и цялостното стопанисване на
електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се осъществява от „ЕнергоПро Мрежи” АД, район Варна.
„Енерго-Про Мрежи” АД, електроенергийният системен оператор, осъществява
единното оперативно планиране, координиране и управление, осигурява
експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната
мрежа, поддържането на спомагателните мрежи, както и ремонтните дейности и
услуги и поддържа електропроводи високо напрежение на територията на община
Дългопол.
Всички бъдещи инвестиции на „Енерго-Про Мрежи” АД Варна ще са насочени
към постигане на висока сигурност на доставките, подобряване на услугите и
клиентското обслужване, както и към утвърждаване на култура на взаимно доверие и
лоялност.
В общината има една подстанция в гр.Дългопол с мощност от 110/20kV с два
25MVA трансформатори.
Електрическата мрежа от 20kV е изцяло кабелна в Дългопол, докато останалата
част от общината е въздушна. Състоянието на въздушните линии от 20kV е
сравнително добро и осигуряват преноса на ел. енергия, мрежите с ниско напрежение
са изцяло от въздушен тип и са в добро състояние. Всички населени места от общината
са електрифицирани и нуждите на населението от ел. енергия са задоволени, в това
число и на промишления сектор.
Община Дългопол е изправена пред сериозен проблем с уличното осветление в
населените места. Цялата улична осветителна мрежа на територията на общината е в
много лошо техническо състояние. В гр.Дългопол е изготвен и реализиран цялостен
проект за ефективно улично осветление.
На територията на общината се провеждат целенасочени мерки по повишаване
енергийната ефективност на обществените обекти и сградния фонд. Тези мерки са
насочени към оптимизиране на уличното осветление посредством въвеждането на
системи за автоматично управление и монтиране на енергоспестяващи осветителни
тела. За повишаване енергийната ефективност на сградите се реализират дейности по
тяхното саниране и обновяване технологичните параметри на отоплителните
инсталации.
По отношение на индустриалния сектор много от функциониращите
предприятия предприемат мерки за повишаване на енергийната ефективност в
съответното производство. Реализирането на такъв тип мерки се отличава с
изключително
благоприятен
ефект
в
стремежа
към
повишаване
конкурентоспособността на предприятията.
1.8 Описание на елементите на ОУП който засягат разглежданите
защитени зони
При разглеждане и описание на предложените устройствени зони и тяхното
местоположение се констатира че те засягат само три от разглежданите седем
защитени зони. От попадащите в обхвата на ОУП, тези с устройствени зони в тях са
„Камчийска и Еменска планина”, код BG 0000133 общо 18,1 ха по директива
92/43/ЕЕС, за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете и
„Провадийско-Роякско плато”, код BG 0002038 общо 44,88 ха и „Камчийска планина”,
код BG 0002044 общо 213,28 ха по директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици.
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Таблица 1.2.

устройствена
зона
Зсп 13
Зсп 6

Ов 11
Ов 4

Са 3
Смф 12

землище

НТП

BG0000133 Камчийска и Еменска планина
Дебелец
Нива
Полски път
Аспарухово Дере
Изоставена орна земя
Изоставено трайно насаждение
За селскостопански, горски, ведомствен
път
Дебелец
Нива
Полски път
Аспарухово Изоставена орна земя
Изоставено трайно насаждение
За селскостопански, горски, ведомствен
път
Дебелец
Нива
Полски път
Дебелец

площ кв.
М

площ
ха

11882,0773
374,316116
0,268229
5469,65033
12083,6762

1,19
0,04
0,00
0,55
1,21

985,340687
45489,1949
4991,04248
75122,2303
0,542603

0,10
4,55
0,50
7,51
0,00

5111,1255
13511,3244
377,955885

0,51
1,35
0,04

5472,92609

0,55

Изоставена орна земя
Нива
Полски път
Нива
Полски път

3068,21734
41902,9549
0,356403
16065,9353
2032,41711

0,31
4,19
0,00
1,61
0,20

За друг вид застрояване
Изоставена орна земя
Овощна градина
За селскостопански, горски, ведомствен
път

4024,18573
39863,2808
1068,68735

0,40
3,99
0,11

933,920807

0,09

Изоставена орна земя
За друг вид застрояване

5108,14182
2403,27732

0,51
0,24

Друг вид нива
Друг вид земеделска земя
За селскостопански, горски, ведомствен
път
За друг вид застрояване
Изоставена орна земя
За селскостопански, горски, ведомствен
път
Изоставена орна земя
Стопански двор*
Производствена територия

13560,4775
7674,92108

1,36
0,77

228,883107
5539,23585
1415,70522

0,02
0,55
0,14

572,429628
24522,6267
1499,83296
9340,53218

0,06
2,45
0,15
0,93

Нива
BG0002038 Провадийско-Роякско плато

Жм1 30
Жм1 33

Дългопол
Дългопол

Зсп 28

Дългопол

Ов 1

Сладка
вода

Ов 24

Сладка
вода

Ов 25

Сладка
вода

Ов 29

Пп 1

Рояк

Дългопол

16

Пп 2

Дългопол

Изоставена орна земя
Прокар
Стопански двор
Животновъден комплекс и ферма

31841,7158
3093,1479
42829,9395
5354,3724

Пс 13
Пс 14

Дългопол
Дългопол

Тгп 21

Дългопол

Нива
Нива
Полски път
Нива
Гробище

108974,848 10,90
43932,8271
4,39
849,240685
0,08
18828,7223
1,88
12400,5824
1,24

3,18
0,31
4,28
0,54

BG0002044 Камчийска планина
Зсп 12
Зсп 13

Аспарухово Изоставено трайно насаждение
Дебелец
Нива
Полски път
Аспарухово Друг вид нива
За селскостопански, горски, ведомствен
път
Дебелец
Изоставена орна земя
Нива
Полски път
Дебелец
Нива
Язовирно езеро

2683,56539
11882,0773
374,316116
7207,22502

0,27
1,19
0,04
0,72

15,103271
5656,73946
5828,72737
547,095056
24667,7795
15,490203

0,00
0,57
0,58
0,05
2,47
0,00

Зсп 17
Зсп 19

Цонево
Цонево

5035,2829
78780,5805
8047,97347
2412,98108

0,50
7,88
0,80
0,24

Зсп 20
Зсп 21

Цонево
Цонево

Зсп 14

Зсп 15

Зсп 16

Зсп 22
Зсп 23

Зсп 6

Зсп 7

Ов 11

Изоставена орна земя поради изселване
Изоставена орна земя поради изселване
Овраг и промойна
Полски път

Изоставена орна земя поради изселване
Изоставена орна земя поради изселване
Полски път
Цонево
Изоставена орна земя поради изселване
Полски път
Дебелец
Широколистни дървесни видове
Нелесопригодна голина
Горски път
Аспарухово Изоставена орна земя
Изоставено трайно насаждение
За селскостопански, горски, ведомствен
път
Дере
Язовир
Аспарухово Пасище
Изоставено трайно насаждение
За селскостопански, горски, ведомствен
път
Дебелец
Нива
Полски път

1538,89784
0,15
58462,5165
5,85
2536,26576
0,25
7766,53449
0,78
24,40515
0,00
11264,2542
1,13
19845,5073
1,98
1722,98302
0,17
237921,595 23,79
39097,1559
3,91
22281,7393
10068,2582
5,213812
24920,3074
5558,14966

2,23
1,01
0,00
2,49
0,56

2195,71694
45489,1949
4991,04248

0,22
4,55
0,50
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Ов 12

Ов 13

Ов 14

Ов 15

Ов 19

Ов 2

Ов 20
Ов 21
Ов 22

Ов 3

Ов 33

Ов 4

Ок 1

Ок 2
Ок 3

Аспарухово Изоставено трайно насаждение
За селскостопански, горски, ведомствен
път
Аспарухово Друг вид нива
За селскостопански, горски, ведомствен
път
Аспарухово Друг вид нива
Изоставена орна земя
За селскостопански, горски, ведомствен
път
Дебелец
Нива
Изоставена орна земя
Пасище, мера
Полски път
Аспарухово Друг вид нива
Изоставена орна земя
За селскостопански, горски, ведомствен
път
Аспарухово Изоставена орна земя
За селскостопански, горски, ведомствен
път

14577,2191

1,46

0,302057
94332,3903

0,00
9,43

Дебелец

Нелесопригодна голина
Изоставена територия за трайни
Цонево
насаждения
Полски път
Цонево
Изоставена орна земя
Изоставена територия за трайни
насаждения
Унищожена орна земя от промишлени
предприятия
Аспарухово Изоставена орна земя
За селскостопански, горски, ведомствен
път
Дере
Аспарухово Изоставена орна земя
За селскостопански, горски, ведомствен
път
Аспарухово Изоставена орна земя
Изоставено трайно насаждение
За селскостопански, горски, ведомствен
път
Цонево
Xpacти
Изоставена орна земя поради изселване
Нива
Полски път
Цонево
Изоставена орна земя поради изселване
Полски път
Цонево
Изоставена орна земя поради изселване

3296,40676
0,33
102222,924 10,22
4984,68454
0,50
3978,19318
30853,6136
7771,48772
10767,1339
779,063553
10751,1863
1829,70022

0,40
3,09
0,78
1,08
0,08
1,08
0,18

1771,73675
46851,5423

0,18
4,69

1962,80241

0,20

59665,3469

5,97

48910,4813
763,957657
8249,74987

4,89
0,08
0,82

6248,81368

0,62

8076,33513
49201,7434

0,81
4,92

2838,81059
2956,67053
9159,28905

0,28
0,30
0,92

0,091943
0,00
107886,232 10,79
4082,1528
0,41
5334,47426
0,53
2328,31434
0,23
184153,712 18,42
2761,46173
0,28
2894,93727
0,29
71600,0509
7,16
683,320492
0,07
89457,253
8,95
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Полски път
Дебелец
Нива
Полски път
Дебелец
Нива
Полски път
Аспарухово Изоставено трайно насаждение
За селскостопански, горски, ведомствен
път
Изоставена територия за трайни
Дебелец
насаждения
Скала

4809,64789
0,48
13511,3244
1,35
377,955885
0,04
17203,7219
1,72
231,453586
0,02
141884,307 14,19

Смф 1
Смф 11

Са 3
Са 4
Са 5

0,955039

0,00

9132,50043
19895,0082

0,91
1,99

Аспарухово Пасище
Аспарухово Друг вид нива
Изоставена орна земя

35082,5312
36618,0534
1,220944

3,51
3,66
0,00

Смф 12

Дебелец

5472,92609

0,55

Смф 13
Смф 14

Дебелец
Дебелец

Пасище, мера
Нива
Полски път
Аспарухово Друг вид нива
За селскостопански, горски, ведомствен
път
Цонево
Изоставена орна земя поради изселване
Xpacти

1938,43278
3913,45297
253,489183
10731,5807

0,19
0,39
0,03
1,07

1131,82314
12997,4392
2291,52311

0,11
1,30
0,23

Аспарухово Пасище
Цонево
Изоставена орна земя поради изселване
Полски път
Цонево
Изоставена орна земя поради изселване
Полски път

8970,89478
14772,7201
598,836376
22424,4689
309,17554

0,90
1,48
0,06
2,24
0,03

Цонево
Изоставена орна земя поради изселване
Аспарухово Изоставена орна земя
За селскостопански, горски, ведомствен
път
Аспарухово Изоставена орна земя
За стопански двор **
За селскостопански, горски, ведомствен
път
Аспарухово Изоставена орна земя
Изоставено трайно насаждение
За селскостопански, горски, ведомствен
път
Аспарухово Изоставена орна земя
За селскостопански, горски, ведомствен
път

14000,2456
25710,8987

1,40
2,57

1013,23723
29216,7454
9700,77184

0,10
2,92
0,97

771,427316
14182,7216
1890,08182

0,08
1,42
0,19

2107,84307
15189,0826

0,21
1,52

1267,8668

0,13

Са 6

Смф 15

Смф 17
Смф 2
Смф 20
Смф 21
Смф 22
Смф 4

Смф 5

Смф 6

Смф 7

Нива

В всички предвидени устройствени зони има само две постройки, отбелязани с *
*стопанска сграда с площ 112 м2
** сграда на хижа „Чудните скали” – масивна за обитаване 234 м2
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1.3. Таблица с имоти в които има предвидени новоурбанизираните територии в
ЗЗ „Камчийска и Еменска планина”, код BG0000133
устройствена
вид
зона
идентификатор територия
начин на трайно ползване
Територия,
заета от води и
Зсп 6
00789.69.15
водни обекти
Дере
За селскостопански, горски,
Зсп 6
00789.71.77
Земеделска
ведомствен път
Зсп 6
00789.71.51
Земеделска
Изоставена орна земя
Зсп 6
00789.71.59
Земеделска
Изоставено трайно насаждение
За селскостопански, горски,
Зсп 6
00789.71.66
Земеделска
ведомствен път
За селскостопански, горски,
Зсп 6
00789.104.4
Земеделска
ведомствен път
Селско
Зсп 13
20599.13.12
стопанство
Нива
Селско
Зсп 13
20599.0.49
стопанство
Полски път
Селско
Зсп 13
20599.13.23
стопанство
Нива
Ов 4
00789.71.16
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.17
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.18
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.19
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.20
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.21
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.22
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.23
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.24
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.25
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.26
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.27
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.28
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.29
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.30
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.32
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.33
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.34
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.35
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.36
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.37
Земеделска
Изоставена орна земя
Ов 4
00789.71.38
Земеделска
Изоставена орна земя
За селскостопански, горски,
Ов 4
00789.71.64
Земеделска
ведомствен път
За селскостопански, горски,
Ов 4
00789.71.65
Земеделска
ведомствен път
За селскостопански, горски,
Ов 4
00789.104.4
Земеделска
ведомствен път
Селско
Ов 11
20599.13.13
стопанство
Нива
Селско
Ов 11
20599.0.49
стопанство
Полски път
Селско
Ов 11
20599.13.24
стопанство
Нива
Селско
Ов 11
20599.13.32
стопанство
Нива

площ кв. М
0,27
8,23
5469,65
12083,68
336,84
640,25
5443,50
374,32
6438,58
4230,43
7499,49
2444,12
4499,84
7077,35
1528,71
4001,22
1600,41
2679,77
2066,69
2999,70
2965,22
1999,91
2000,14
3999,90
1174,91
2034,48
999,68
7999,75
2000,32
3800,40
3518,42
2531,19
1947,77
632,17
11398,79
4991,04
10715,17
4000,17
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Ов 11

20599.13.33

Ов 11

20599.13.35

Ов 11

20599.13.42

Ов 11

20599.13.43

Ов 11

20599.13.44

Са 3

20599.0.49

Са 3

20599.13.23

Са 3

20599.13.28

Са 3

20599.13.36

Са 3

20599.13.42

Смф 12

20599.13.34

Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство

Нива

3100,27

Нива

5999,88

Нива

2246,88

Нива

4013,79

Нива

4014,24

Полски път

377,96

Нива

4751,67

Нива

2993,12

Нива

3999,34

Нива

1767,19

Нива

5472,93

1.4. Таблица с имоти в които има предвидени новоурбанизираните територии в
ЗЗ„Провадийско-Роякско плато”, код BG 0002038
устройствена
вид
зона
идентификатор територия
Ов 1
Ов 1
Ов 1

67129.13.49
67129.13.27
67129.13.29

Земеделска
Земеделска
Земеделска

Ов 1

67129.13.50

Земеделска

Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Жм1 30
Жм1 33
Жм1 33

67129.13.51
67129.13.30
67129.13.31
67129.13.32
67129.13.21
67129.13.33
67129.13.22
67129.13.34
67129.13.23
67129.13.12
67129.13.35
67129.13.24
67129.13.13
67129.13.36
67129.13.25
67129.13.14
67129.13.37
67129.13.26
67129.13.28
24565.127.9
24565.9.58
24565.9.59

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

начин на трайно ползване
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
За селскостопански, горски,
ведомствен път
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Овощна градина
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Нива
Нива

площ кв. М
363,51
138,27
499,82
105,67
464,74
2281,26
4833,51
3062,40
1068,69
4348,54
506,95
2423,57
557,59
570,91
295,59
1531,94
510,15
270,62
1772,51
701,18
133,16
922,69
940,67
3068,22
16,68
524,77

21

Жм1 33
Жм1 33
Жм1 33
Жм1 33
Жм1 33
Жм1 33
Жм1 33
Жм1 33
Жм1 33
Жм1 33
Жм1 33
Жм1 33
Зсп 28
Зсп 28
Зсп 28
Зсп 28
Зсп 28
Зсп 28
Зсп 28
Зсп 28
Зсп 28
Зсп 28
Зсп 28
Зсп 28
Зсп 28
Зсп 28
Зсп 28
Зсп 28
Зсп 28
Зсп 28
Зсп 28
Ов 24
Ов 24
Ов 24
Ов 24
Ов 24

24565.9.60
24565.9.61
24565.9.62
24565.9.63
24565.9.64
24565.9.65
24565.9.66
24565.9.67
24565.9.68
24565.9.69
24565.9.70
24565.9.71
24565.0.200
24565.9.23
24565.9.24
24565.9.25
24565.9.62
24565.9.63
24565.9.64
24565.9.66
24565.9.701
24565.10.49
24565.10.106
24565.10.107
24565.10.113
24565.10.114
24565.10.115
24565.10.116
24565.10.117
24565.10.118
24565.10.119
67129.13.40
67129.13.41
67129.13.42
67129.13.43
67129.13.39

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Урбанизирана

Ов 25
Ов 25
Ов 25
Ов 25
Ов 25

67129.0.117
67129.13.1
67129.13.2
67129.13.3
67129.13.4

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

Ов 29
Ов 29
Ов 29
Ов 29
Ов 29
Ов 29
Ов 29
Ов 29
Пп 1
Пп 1
Пп 1

63135.0.201
63135.20.7
63135.13.42
63135.13.44
63135.13.45
63135.13.46
63135.13.47
63135.13.48
24565.0.916
24565.45.105
24565.45.106

Земеделска
Земеделска
Урбанизирана
Урбанизирана
Урбанизирана
Урбанизирана
Урбанизирана
Урбанизирана

Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Полски път
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Полски път
Полски път
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
За друг вид застрояване
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Друг вид нива
Друг вид нива
Друг вид нива
Друг вид земеделска земя
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Изоставена орна земя
За друг вид застрояване
За друг вид застрояване
За друг вид застрояване
За друг вид застрояване
За друг вид застрояване
За друг вид застрояване
Производствена територия
Стопански двор
Изоставена орна земя

4012,18
1100,25
11587,27
1691,93
4148,29
5999,64
4743,42
3400,31
1500,11
1145,95
1100,06
932,08
1125,60
913,76
283,22
6548,35
411,73
588,03
851,30
1257,03
824,23
82,58
100,07
700,29
187,29
505,88
1245,79
499,69
391,58
385,09
1196,85
1084,54
1270,54
812,96
1940,09
2403,28
228,88
2085,02
1002,92
10472,54
7674,92
572,43
1415,71
702,14
790,65
350,76
279,06
1032,53
2384,10
9340,53
1499,83
14498,64
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Пп 1
Пп 1
Пп 2
Пп 2
Пп 2
Пп 2
Пп 2
Пп 2
Пп 2
Пп 2
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 13
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14

24565.45.127
24565.45.135
24565.0.943
24565.0.953
24565.41.143
24565.160.4
24565.160.11
24565.161.22
24565.161.29
24565.161.30
24565.41.136
24565.41.137
24565.41.138
24565.41.139
24565.41.140
24565.41.141
24565.41.142
24565.41.90
24565.41.91
24565.41.92
24565.41.93
24565.41.94
24565.41.95
24565.41.96
24565.41.97
24565.41.98
24565.41.99
24565.41.100
24565.41.101
24565.41.102
24565.41.103
24565.41.104
24565.41.105
24565.41.106
24565.41.107
24565.41.108
24565.41.109
24565.41.110
24565.41.111
24565.41.157
24565.41.115
24565.41.116
24565.41.117
24565.41.118
24565.41.119
24565.41.120
24565.41.121
24565.41.122
24565.41.123
24565.41.124
24565.41.125
24565.41.126
24565.41.127
24565.41.128

Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Прокар
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Стопански двор
Изоставена орна земя
Стопански двор
Животновъден комплекс и ферма
Стопански двор
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива

6616,85
3407,14
3093,15
1817,09
26228,59
6322,23
3796,03
10100,16
5354,37
26407,55
5690,65
5198,76
2500,88
1500,28
1499,65
1500,18
2790,03
1000,37
6999,94
2500,01
3999,16
9800,84
4499,86
2799,81
3300,04
2999,31
1500,77
599,88
3000,14
1300,39
600,04
5000,49
11199,48
1999,80
16399,38
184,30
1700,58
1099,91
1500,17
4309,75
2900,89
2999,32
6000,36
37,01
1500,06
1078,25
399,94
599,91
700,06
222,12
300,05
300,01
320,37
449,94
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Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Пс 14
Тгп 21
Тгп 21
Тгп 21
Тгп 21
Тгп 21
Тгп 21
Тгп 21
Тгп 21
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1
Ов 1

24565.41.129
24565.41.130
24565.41.131
24565.41.132
24565.41.133
24565.41.134
24565.41.135
24565.41.112
24565.41.113
24565.41.114
24565.41.152
24565.0.329
24565.93.1
24565.93.2
24565.93.3
24565.93.4
24565.93.5
24565.93.6
24565.93.7
67129.13.16
67129.13.56
67129.13.18
67129.13.56
67129.13.19
67129.13.56
67129.13.20
67129.13.56
67129.13.56
67129.13.17
67129.13.45
67129.13.15
67129.13.55
67129.13.56
67129.13.15

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Урбанизирана
Урбанизирана
Урбанизирана
Земеделска
Урбанизирана

Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Полски път
Гробище
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Нива
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
За друг вид застрояване
За друг вид застрояване
За друг вид застрояване
Изоставена орна земя
За друг вид застрояване

2999,31
1600,47
3000,11
2999,89
1499,99
3999,97
225,82
3399,95
4899,32
1499,72
849,24
12400,58
5000,40
5299,45
250,06
1000,11
1999,84
1578,91
3699,95
1444,10
1444,10
734,88
734,88
965,67
965,67
1032,86
1032,86
2097,48
2097,48
1000,15
1000,15
1011,95
1011,95
1011,95

1.5. Таблица с имоти в които има предвидени новоурбанизираните територии в
ЗЗ „Камчийска планина”, код BG 0002044
устройствена
зона
Смф 1
Смф 2
Смф 2
Зсп 7
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6

идентификатор
00789.30.521
00789.30.528
00789.30.549
00789.30.519
00789.65.10
00789.65.11
00789.65.12
00789.65.13
00789.65.14

вид
територия

Зсп 6

00789.65.15

Земеделска

Зсп 6
Зсп 6

00789.65.16
00789.65.17

Земеделска
Земеделска

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

начин на трайно ползване
Пасище
Пасище
Пасище
Изоставено трайно насаждение
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
За селскостопански, горски,
ведомствен път
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Изоставено трайно насаждение

площ кв. М
35082,53
6970,95
1999,95
5558,15
1999,85
1500,05
999,81
3000,15
6871,39
3539,47
1709,98
3768,26
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Зсп 6
Зсп 6

00789.65.18
00789.65.19

Зсп 6

00789.68.44

Зсп 6

00789.68.43

Зсп 6

00789.69.14

Зсп 6

00789.69.15

Земеделска
Земеделска
Територия,
заета от води
и водни обекти
Територия,
заета от води
и водни обекти
Територия,
заета от води
и водни обекти
Територия,
заета от води
и водни обекти

Зсп 6

00789.71.77

Земеделска

Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6

00789.68.45
00789.65.1
00789.65.2
00789.65.3
00789.65.4
00789.65.5
00789.65.6
00789.65.7
00789.65.8
00789.65.9
00789.68.1
00789.68.2
00789.68.3
00789.68.4
00789.68.5
00789.68.6
00789.68.7
00789.68.8
00789.68.9
00789.68.10
00789.68.11
00789.68.12
00789.68.13
00789.68.14
00789.68.15
00789.68.16
00789.68.17
00789.68.18
00789.68.19
00789.68.21
00789.68.22
00789.68.27
00789.68.28
00789.68.29
00789.68.30

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

Зсп 6

00789.68.40

Земеделска

Зсп 6

00789.68.41

Земеделска

Изоставено трайно насаждение
Изоставена орна земя

12000,61
483,97

Дере

1643,20

Дере

1930,40

Дере

1286,41

Дере
За селскостопански, горски,
ведомствен път
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставено трайно насаждение
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
За селскостопански, горски,
ведомствен път
За селскостопански, горски,
ведомствен път

5208,25
8,23
2248,36
5294,77
1403,02
2567,25
3699,59
5999,96
1500,69
10467,42
2000,19
3000,32
4000,02
3999,94
4500,09
1200,29
2999,90
3575,80
7176,74
10000,55
2799,79
3989,90
10268,26
12631,66
2999,51
3000,20
3000,71
3998,77
3874,64
4999,76
3500,27
1496,84
2928,85
8700,02
981,58
999,98
2000,20
7851,90
367,26
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Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6

00789.68.42
00789.69.1
00789.69.6
00789.69.7
00789.69.8
00789.69.9
00789.69.10
00789.69.11

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6
Зсп 6

00789.69.13
00789.71.1
00789.71.2
00789.71.3
00789.71.4
00789.71.5
00789.71.6
00789.71.7
00789.71.8
00789.71.9
00789.71.10
00789.71.11
00789.71.12
00789.71.13
00789.71.14
00789.71.51

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

Зсп 6
Зсп 6

00789.71.58
00789.71.59

Земеделска
Земеделска

Зсп 6

00789.71.65

Земеделска

Зсп 6
Зсп 6

00789.71.66
00789.71.69

Земеделска
Земеделска

Зсп 6
Зсп 6

00789.104.4
00789.30.564

Земеделска

Зсп 7
Зсп 7
Зсп 7
Зсп 12

00789.30.566
00789.30.518
00789.30.520
00789.41.13

Ов 11

20599.13.42

Ов 11

20599.13.43

Ов 11

20599.13.44

Ов 12

00789.45.48

Ов 12
Ов 12

00789.47.46
00789.45.26

Ов 12

00789.46.13

Ов 13

00789.41.44

Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство

Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Изоставено трайно насаждение
За селскостопански, горски,
ведомствен път
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Изоставено трайно насаждение
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Язовир
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Пасище
Пасище
Изоставено трайно насаждение

7867,09
8086,79
6425,97
5086,32
2506,52
2405,33
1990,47
1452,95
2693,46
16191,93
1686,41
2488,99
2200,82
1607,48
1784,66
1985,60
2070,33
1300,15
842,20
3330,51
4494,74
1999,77
1410,94
5469,65
591,45
12084,00
2207,83
336,84
4067,55
726,96
5,21
2195,72
11230,68
13689,63
2683,57

Нива

2246,88

Нива

4013,79

Нива
За селскостопански, горски,
ведомствен път
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Изоставено трайно насаждение
За селскостопански, горски,
ведомствен път
За селскостопански, горски,
ведомствен път

4014,24
0,18
0,07
14577,22
0,05
3296,41
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Ов 13
Ов 14
Ов 14
Ов 14

00789.41.12
00789.49.1
00789.49.2
00789.49.3

Зсп 13

20599.13.12

Зсп 13

20599.0.49

Зсп 13
Зсп 14

20599.13.23
00789.49.1

Зсп 14

00789.49.39

Зсп 15

20599.0.83

Зсп 15

20599.24.3

Зсп 15

20599.24.12

Зсп 15

20599.25.3

Зсп 15

20599.25.4

Зсп 16

20599.0.4

Зсп 16

20599.24.3

Зсп 16

20599.24.4

Зсп 16

20599.24.5

Зсп 16

20599.24.6

Зсп 16

20599.24.7

Зсп 16

20599.24.12

Зсп 16

20599.24.13

Зсп 16

20599.24.14

Зсп 16

20599.24.16

Зсп 16

20599.24.17

Зсп 16

20599.24.18

Зсп 16

20599.24.19

Зсп 16

20599.24.20

Зсп 17
Зсп 19
Зсп 19
Зсп 19

78519.504.24
78519.500.22
78519.500.29
78519.500.65

Зсп 19
Зсп 19

78519.504.13
78519.504.14

Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство

Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Повърхностни
води
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство

Друг вид нива
Друг вид нива
Друг вид нива
Друг вид нива
Нива

94332,39
16929,83
10000,69
4999,43
5443,50

Полски път
Нива
Друг вид нива
За селскостопански, горски,
ведомствен път

374,32
6438,58
7207,23
15,10

Полски път

547,10

Нива

3789,56

Нива

2039,16

Изоставена орна земя

2726,49

Изоставена орна земя

2930,25

Язовирно езеро

15,49

Нива

2425,77

Нива

3291,90

Нива

3313,76

Нива

2015,39

Нива

1503,81

Нива

1014,81

Нива

886,25

Нива

1020,24

Нива

1381,58

Нива

1506,65

Нива

1640,70

Нива

1885,28

Нива
Изоставена орна земя поради
изселване
Полски път
Полски път
Овраг и промойна
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради

2781,63
5035,28
409,96
2003,02
8047,97
4786,10
1510,79
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Зсп 19

78519.504.15

Зсп 19

78519.504.16

Зсп 19

78519.504.17

Зсп 19

78519.504.18

Зсп 19

78519.504.35

Зсп 19

78519.504.36

Зсп 19

78519.504.37

Зсп 19

78519.504.38

Зсп 19

78519.504.39

Зсп 19

78519.504.40

Зсп 19

78519.504.41

Зсп 19

78519.504.42

Зсп 19

78519.504.43

Зсп 19

78519.504.44

Зсп 19

78519.504.45

Зсп 19

78519.504.51

Зсп 19

78519.504.52

Зсп 20

78519.504.4

Зсп 20
Зсп 21
Зсп 21

78519.504.5
78519.500.10
78519.500.44

Зсп 21

78519.503.31

Зсп 21

78519.503.32

Зсп 21

78519.503.33

Зсп 21

78519.503.34

Зсп 21

78519.503.35

Зсп 21

78519.503.36

Зсп 21

78519.503.37

Зсп 21

78519.503.38

Зсп 21
Зсп 22

78519.503.39
78519.500.16

изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Полски път
Полски път
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Полски път

6434,87
6865,24
3001,27
6303,53
3081,18
1000,63
1000,06
800,52
5602,36
6820,75
7052,37
3294,32
1498,53
8608,46
2999,84
3000,19
5119,57
3686,19
1538,90
553,16
1983,10
10151,39
4305,58
6997,52
6736,66
5501,19
10513,16
5221,93
4035,54
4999,54
24,41
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Зсп 22

78519.503.24

Зсп 22

78519.503.27

Зсп 23

20599.0.33

Зсп 23

20599.101.479

Зсп 23

20599.101.481

Горско
стопанство
Горско
стопанство
Горско
стопанство

Ов 2
Ов 2
Ов 2
Ов 2
Ов 2
Ов 2
Ов 2

00789.68.45
00789.68.31
00789.68.32
00789.68.33
00789.68.34
00789.68.35
00789.68.36

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

Ов 2

00789.68.41

Ов 3

00789.68.44

Ов 3
Ов 3
Ов 3
Ов 3
Ов 3
Ов 3
Ов 3
Ов 3

00789.68.43
00789.68.20
00789.68.21
00789.68.22
00789.68.23
00789.68.24
00789.68.25
00789.68.26

Земеделска
Територия,
заета от води
и водни обекти
Територия,
заета от води
и водни обекти
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

Ов 3

00789.68.40

Земеделска

Ов 3
Ов 3
Ов 3
Ов 3
Ов 3
Ов 3
Ов 3

00789.68.41
00789.69.2
00789.69.3
00789.69.4
00789.69.5
00789.69.6
00789.69.12

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

Ов 3
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4

00789.69.13
00789.71.1
00789.71.2
00789.71.3
00789.71.4
00789.71.5
00789.71.6
00789.71.7
00789.71.8
00789.71.10
00789.71.11
00789.71.12
00789.71.15

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Горски път

3369,98
4396,56
1722,98

Нелесопригодна голина

19845,51

Широколистни дървесни видове
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
За селскостопански, горски,
ведомствен път

11264,25
879,35
5000,16
14999,62
4100,10
4999,71
3879,40
13872,55
1083,45

Дере
Дере
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
За селскостопански, горски,
ведомствен път
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя

818,04

2138,63
1679,16
4503,40
3395,19
7743,40
4495,89
2530,34
2999,68
1018,02
1282,32
1890,20
1499,64
3000,21
5015,76
2903,92
7544,97
538,47
16356,56
1314,50
1981,33
1800,93
1392,15
1743,67
2015,19
1929,81
2157,25
1669,18
405,02
1999,76
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Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4
Ов 4

00789.71.16
00789.71.17
00789.71.18
00789.71.19
00789.71.20
00789.71.21
00789.71.22
00789.71.23
00789.71.24
00789.71.25
00789.71.26
00789.71.27
00789.71.28
00789.71.29
00789.71.30
00789.71.32
00789.71.33
00789.71.34
00789.71.35
00789.71.36
00789.71.37
00789.71.38

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

Ов 4

00789.71.64

Земеделска

Ов 4
Ов 4

00789.71.65
00789.71.69

Земеделска
Земеделска

Ов 4

00789.104.4

Ов 11

20599.13.13

Ов 11

20599.0.49

Ов 11

20599.13.24

Ов 11

20599.13.32

Ов 11

20599.13.33

Ов 11
Ов 14
Ов 14
Ов 14
Ов 14
Ов 14
Ов 14
Ов 14
Ов 14
Ов 14
Ов 14
Ов 14
Ов 14
Ов 14
Ов 14
Ов 14

20599.13.35
00789.49.4
00789.49.5
00789.49.6
00789.49.7
00789.49.8
00789.49.12
00789.49.13
00789.49.14
00789.49.15
00789.49.16
00789.49.17
00789.49.18
00789.49.19
00789.49.21
00789.49.39

Земеделска
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство

Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
За селскостопански, горски,
ведомствен път
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Изоставено трайно насаждение
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Нива
Полски път

4230,43
7499,49
2444,12
4499,84
7077,35
1528,71
4001,22
1600,41
2679,77
2066,69
2999,70
2965,22
1999,91
2000,14
3999,90
1174,91
2034,48
999,68
7999,75
2000,32
3800,40
3518,42
2531,34
2170,97
4082,15
632,17
11398,79
4991,04

Нива

10715,17

Нива

4000,17

Нива

3100,27

Нива
Друг вид нива
Друг вид нива
Друг вид нива
Друг вид нива
Друг вид нива
Друг вид нива
Изоставена орна земя
Друг вид нива
Друг вид нива
Друг вид нива
Друг вид нива
Друг вид нива
Друг вид нива
Друг вид нива
За селскостопански, горски,

5999,88
3500,27
3029,18
5260,05
4020,60
3000,20
9429,92
4984,68
5000,28
1300,01
5055,45
4999,33
4012,25
3390,21
0,06
2370,20
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Ов 14
Ов 14
Ов 14
Ов 14
Ов 14

00789.49.47
00789.49.49
00789.49.50
00789.49.51
00789.49.52

Ов 15

20599.0.83

Ов 15

20599.24.3

Ов 15

20599.24.4

Ов 15

20599.24.5

Ов 15

20599.24.6

Ов 15

20599.24.7

Ов 15

20599.24.12

Ов 15

20599.24.13

Ов 15

20599.24.14

Ов 15

20599.24.16

Ов 15

20599.24.17

Ов 15

20599.25.2

Ов 15

20599.25.5

Ов 15

20599.25.6

Ов 15

20599.25.7

Ов 15
Ов 19
Ов 19
Ов 19

20599.25.32
00789.53.28
00789.53.31
00789.53.32

Ов 19
Ов 19
Ов 19

00789.53.37
00789.53.42
00789.53.48

Ов 20

20599.101.479

Ов 20

20599.113.1

Ов 20

20599.113.2

Ов 20

20599.113.3

Ов 20

20599.113.4

Ов 20
Ов 20

20599.113.5
20599.113.6

Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство

Горско
стопанство
Горско
стопанство
Горско
стопанство
Горско
стопанство
Горско
стопанство
Горско
стопанство
Горско

ведомствен път
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Друг вид нива
Друг вид нива
Друг вид нива
Друг вид нива

1607,99
5000,12
5000,04
3806,15
4488,83

Полски път

779,06

Нива

3298,17

Нива

5334,34

Нива

4661,49

Нива

3516,86

Нива

3479,94

Нива

2240,90

Нива

2413,57

Нива

2356,63

Нива

1838,46

Нива

1713,26

Изоставена орна земя

3993,75

Изоставена орна земя

3777,74

Пасище, мера

4991,99

Пасище, мера

4609,67

Пасище, мера
Друг вид нива
Друг вид нива
Друг вид нива
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Изоставена орна земя
Друг вид нива

1165,47
3750,03
2999,47
3000,08
1771,74
1829,70
1000,03

Нелесопригодна голина

29863,08

Нелесопригодна голина

1000,10

Нелесопригодна голина

999,93

Нелесопригодна голина

4001,91

Нелесопригодна голина

6000,26

Нелесопригодна голина
Нелесопригодна голина

5999,93
4000,01
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Ов 20

20599.113.8

Ов 20

20599.113.9

Ов 20

20599.113.12

Ов 20

20599.113.13

Ов 20

20599.113.14

Ов 20

20599.113.15

Ов 21

78519.0.33

Ов 21
Ов 21

78519.0.155
78519.0.194

Ов 21

78519.0.206

Ов 21

78519.26.12

Ов 21

78519.26.13

Ов 22

78519.0.150

Ов 22

78519.0.151

Ов 22
Ов 22
Ок 1
Ок 1
Ок 1
Ок 1
Ок 1
Ок 1
Ок 1

78519.0.153
78519.0.157
78519.500.13
78519.500.18
78519.500.23
78519.500.25
78519.500.27
78519.500.99
78519.500.220

Ок 1

78519.504.4

Ок 1

78519.504.5

Ок 1

78519.504.6

Ок 1

78519.504.7

Ок 1

78519.504.8

Ок 1

78519.504.9

Ок 1

78519.504.10

Ок 1

78519.504.11

Ок 1

78519.504.12

Ок 1
Ок 1

78519.504.21
78519.504.22

стопанство
Горско
стопанство
Горско
стопанство
Горско
стопанство
Горско
стопанство
Горско
стопанство
Горско
стопанство

Нелесопригодна голина

2000,02

Нелесопригодна голина

1800,05

Нелесопригодна голина

1000,10

Нелесопригодна голина

999,98

Нелесопригодна голина

1000,28

Нелесопригодна голина
Изоставена територия за трайни
насаждения
Изоставена територия за трайни
насаждения
Полски път
Изоставена територия за трайни
насаждения
Изоставена територия за трайни
насаждения
Изоставена територия за трайни
насаждения
Унищожена орна земя от
промишлени предприятия
Унищожена орна земя от
промишлени предприятия
Изоставена територия за трайни
насаждения
Изоставена орна земя
Полски път
Полски път
Полски път
Полски път
Полски път
Нива
Xpacти
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради

999,69
1799,96
15806,70
763,96
11287,97
6974,26
13041,59
2421,28
5655,06
6248,81
8249,75
395,57
551,77
791,66
398,35
757,32
2761,46
2328,31
8764,00
6987,09
2743,56
2995,62
12108,96
10003,73
6802,37
11969,41
7013,60
6600,69
6542,89
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Ок 1

78519.504.25

Ок 1

78519.504.26

Ок 1

78519.504.27

Ок 1

78519.504.28

Ок 1

78519.504.29

Ок 1

78519.504.30

Ок 1

78519.504.31

Ок 1

78519.504.32

Ок 1

78519.504.33

Ок 1

78519.504.50

Ок 1

78519.505.1

Ок 1

78519.505.2

Ок 1

78519.505.3

Ок 1

78519.505.4

Ок 1

78519.505.5

Ок 1

78519.505.15

Ок 1

78519.505.50

Ок 1
Ок 2

78519.505.51
78519.500.10

Ок 2

78519.502.1

Ок 2

78519.502.2

Ок 2

78519.502.3

Ок 2

78519.502.4

Ок 2

78519.502.5

Ок 2

78519.502.6

Ок 2

78519.502.7

Ок 2

78519.502.8

Ок 2

78519.502.9

Ок 2

78519.502.10

Ок 2

78519.502.11

изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Полски път
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване

6002,23
8000,19
9001,74
5445,21
3501,91
11523,36
8764,44
1004,55
1999,07
1456,03
4004,09
5274,27
11342,67
5099,72
5508,03
7093,81
3300,24
3300,22
683,32
2001,61
6823,46
7062,66
6978,77
6978,02
4626,05
3958,89
8040,73
4903,20
5033,83
4797,28
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Ок 2

78519.502.16

Ок 2

78519.502.17

Ок 2
Ок 3
Ок 3

78519.502.18
78519.500.16
78519.500.17

Ок 3

78519.503.10

Ок 3

78519.503.11

Ок 3

78519.503.12

Ок 3

78519.503.13

Ок 3

78519.503.14

Ок 3

78519.503.15

Ок 3

78519.503.16

Ок 3

78519.503.17

Ок 3

78519.503.18

Ок 3

78519.503.19

Ок 3

78519.503.20

Ок 3

78519.503.21

Ок 3

78519.503.24

Ок 3

78519.503.25

Ок 3

78519.503.26

Ок 3

78519.503.28

Ок 3

78519.503.29

Ок 3

78519.503.30

Са 3

20599.0.49

Са 3

20599.13.23

Са 3

20599.13.28

Са 3

20599.13.36

Са 3

20599.13.42

Са 4

20599.0.83

Са 4

20599.24.15

Са 4

20599.24.18

Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство

Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Полски път
Полски път
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване

3096,70
3501,84
3797,00
2161,88
2647,77
2000,07
2001,96
1397,80
1004,51
4239,22
6351,73
5004,84
8697,51
8895,57
5629,27
5003,14
2000,72
5536,98
4641,53
5674,26
9309,86
7156,45
4911,84

Полски път

377,96

Нива

4751,67

Нива

2993,12

Нива

3999,34

Нива

1767,19

Полски път

231,45

Нива

971,30

Нива

1579,41
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Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство

Са 4

20599.24.19

Са 4

20599.24.20

Са 4

20599.24.21

Са 4

20599.24.22

Са 4

20599.24.23

Са 4
Са 5

20599.24.24
00789.45.32

Са 6

20599.0.27

Са 6

20599.0.154

Селско
стопанство
Селско
стопанство

Смф 4
Смф 4
Смф 4

00789.68.41
00789.69.11
00789.69.12

Земеделска
Земеделска
Земеделска

Смф 5
Смф 5
Смф 5
Смф 5
Смф 5
Смф 5
Смф 6
Смф 6
Смф 6
Смф 6
Смф 6
Смф 6

00789.65.16
00789.65.19
00789.65.20
00789.65.1
00789.65.2
00789.65.3
00789.58.51
00789.58.77
00789.58.78
00789.58.79
00789.58.80
00789.58.85

Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска
Земеделска

Смф 6
Смф 6
Смф 7
Смф 7
Смф 7
Смф 7

00789.58.94
00789.58.97
00789.85.2
00789.85.16
00789.85.17
00789.85.18

Смф 7
Смф 11
Смф 11
Смф 11

00789.85.19
00789.86.57
00789.86.56
00789.86.58

Смф 12

20599.13.34

Смф 13

20599.25.33

Смф 14

20599.0.83

Смф 14

20599.24.13

Смф 14
Смф 15

20599.24.14
00789.49.1

Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство
Селско
стопанство

Нива

1334,67

Нива

438,32

Нива

3220,01

Нива

3219,95

Нива

3220,08

Нива
Изоставено трайно насаждение

3219,99
141884,31

Скала
Изоставена територия за трайни
насаждения
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Изоставена орна земя
За стопански двор
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставено трайно насаждение
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Изоставено трайно насаждение
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
Изоставена орна земя
За селскостопански, горски,
ведомствен път
Друг вид нива
Изоставена орна земя
Друг вид нива

19895,01
9132,50
1013,24
2509,96
23200,94
771,43
1083,42
9700,77
21146,48
3554,64
3432,21
687,69
2166,24
3999,88
2000,23
1719,68
4296,69
2107,84
1202,40
3904,75
6000,24
2894,22
2389,87
1267,87
29000,33
1,22
7617,73

Нива

5472,93

Пасище, мера

1938,43

Полски път
Нива
Нива
Друг вид нива

253,49
1995,39
1918,06
10731,58
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Смф 15
Смф 17

00789.49.39
78519.500.220

Смф 17

78519.504.20

Смф 17
Смф 20

78519.504.23
78519.500.15

Смф 20

78519.504.1

Смф 20

78519.504.2

Смф 20
Смф 21

78519.504.3
78519.500.10

Смф 21

78519.502.11

Смф 21

78519.502.12

Смф 21

78519.502.14

Смф 21

78519.502.15

Смф 21

78519.502.16

Смф 22

78519.503.22

Смф 22
Ов 33

78519.503.23
00789.62.9

За селскостопански, горски,
ведомствен път
Xpacти
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Полски път
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Полски път
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя поради
изселване
Изоставена орна земя

1131,82
2291,52
7883,16
5114,28
598,84
2500,39
6767,92
5504,41
309,18
2,21
3630,97
10608,09
8182,81
0,38
12991,68
1008,57
9159,29

2. ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДРУГИ ПЛАНОВЕ,
ПРОЕКТИ/ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ
В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ ИЛИ ОДОБРЯВАНЕ, КОИТО В СЪЧЕТАНИЕ
С ОЦЕНЯВАНИЯ „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ”
МОГАТ ДА ОКАЖАТ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ
ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ.
За териториите на защитени зони „Голяма Камчия”, код BG 0000501,
„Екокоридор Камчия - Емине” , код BG 0000393, „Камчийска и Еменска планина”, код
BG 0000133, „Река Камчия”, код BG 0000141 и „Провадийско-Роякско плато”, код BG
0000104 по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните местообитания и
местообитанията на видовете и „Провадийско-Роякско плато”, код BG 0002038 , и
„Камчийска планина”, код BG 0002044 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на
дивите птици, към момента са налични данни за следните обекти, планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения, с чието бъдещо изграждане или едновременна
експлоатация има вероятност за поява на кумулативен ефект при реализацията и на
разглеждания ОУПО в неговата цялост. Този ефект може да бъде свързан с пряко
усвояване и увреждане на природни местообитания и местообитания на видове,
фрагментация и други косвени въздействия – замърсяване с отпадъци, промяна на
хидрологичния режим, увеличаване на фактора безпокойство и др.: По реда на Закона
за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е поискана информация от
РИОСВ-Варна.
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Съгласно побликуваната информациа на интернет страниците на РИОСВ –
Варна, Бургас и Шумен са взети в предвид издадените Решения на инвестиционни
предложения попадащи в разглежданите защитени зони извън община Дългопол.
Резултатите са обобщени в следната таблица 2.1., като са посочени ППП/ИП,
които са свързани с усвояване на площи от защитените зони, както следва:
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ДЪЛГОПОЛ
„Изграждане на система за капково напояване
на съществуващи лозови насаждения”
Обява
за
инвестиционно
намерение
"Създаване на трайни насаждения от орехи в
землището на "
Обява
за
инвестиционно
намерение
„Създаване на насаждения от етерично-маслени
култури в землището на “ 70 дка
Изграждане на поливна система
В землището на село Цонево 364,497 дка
Създаване на насъждения от етерично маслени
култури в село Аспарухово
„СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
(ЛАВАНДУЛА)
И
ЗАКУПУВАНЕ
НА
СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА В С.
в ЗЗ BG 0002044“Камчийска
ЦОНЕВО”
планина”
„РАЗКРИВАНЕ НА КАРИЕРА ЗА ДОБИВ НА
ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – ВАРОВИЦИ ЗА
ТРОШЕН КАМЪК ОТ НАХОДИЩЕ „КОЗЯ
ПОЛЯНА”
Складово стопанство за съхраняване на стоки,
земеделски култури и гараж” в село Аспарухово
Създаване на 220 декара пауловния за
пройзводство на био маса „Камчия Вали”
Открит добив на строителни материали
(варовици) от находище „Копу баир”
Създаване на насъждения от десертни лозя в ПИ
031055, 033005, 033035, 034006, 034011, 035010,
037007, 039025' 039039' 039042, 039045,039046,
039041,039048,039049,039050,039051,039056,03
9058,040004, 041034, 041069, 042005
Изграждане
на
поливна
система
014016,014038,014039,015033,015140,017031'
019046' 020001' 020023, 030001, 030013, 030032,
043010, 043017, 044007,044056, 044060, 044061,
046009,
046014,046018,
048017,
048025,
049062,050057, 050103, 050123, 050124, 050200,
052070, 350001, 506010, 602022,602047,609023,
615010, 615025, 615029, 615040, 615076, 615096,
616013, 616022, 616043,616076,616081, 616095,
618007,
618019,
619011
,620007,625015,
625023,625046,625070,626008, 626022,031008,
031029, 031035, 031045, 034010 на площ от
364,479 дка
Създаване на 148,016 дка. насъждения от
десертни лозя в ПИ 072001,100001 и 015007
Монтиране на система за капково напояване в
ПИ 029001,

с.
Цонево,
община
Дългопол
с. Аспарухово,
с. Цонево и с.
Боряна, общ.
Дългопол
с. Аспарухово,
общ.Дългопол

60 дка

70 дка

с. Цонево

364,497
дка

с. Цонево и с.
Дебелец

85,284 дка

Решение 46 –ОС 2016

234.941
дка

220 дка
с. Партизани и
с. Лопушна
с. Цонево

148,016
дка.

с. Цонево

364,479
дка

село Сава

148,016
дка
186,707
дка

Село Цонево
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Производствена база и склад за съхранение на
взривни материали „Сини вир",
Пласментно снабдителна база „Аспарухово",
Изграждане на оранжериен комплекс в ПИ
00789.18.36
Създаване на орехова градина
Изграждане на плаваща база в язовир Цонево
Създаване на траини насъждения от пауловния
Складово стопанство в ПИ 00789.30.751
Изграждане на сгради за селскостопански
нужди в ПИ 000126
ПУП-ПЗ ПИ 027016 г. Дългопол, промяна
предназначение на 0,800 дка за изграждане на
телекомукацонно обурудване в ЗЗ BG0002038
„Провадийско – Роякско плато”
Създаване на трайни насъждения – био орехи в
ПИ 20482.46.9 -17-19-21 в ЗЗ BG0000104
„Провадийско – Роякско плато”
Създаване на трайно насъждение от Пауловния
ЗЗ BG 0002044“Камчийска планина”
и
BG0002038 „Провадийско – Роякско плато”
Създаване на трайно насъждение от Пауловния
„Камчия Вали”ЕООД в ЗЗ BG0002038
„Провадийско – Роякско плато”

с.
Цонево,
общ.Дългопол
с. Аспарухово,
общ.Дългопол
17,880
с. Дебелец
с.Аспарухово
с.Аспарухово
с. Дебелец

333 дка
0,5 дка.
220 дка
5,474 дка

Решение 6 –ОС -2017

г. Дългопол

0,800 дка

Решение 20 –ОС 2016

с. Комунари

460 дка

с. Аспарухово

231,565
дка

с. Аспарухово

200 дка

Решение ВН 52 –ОС 2015
Решение ВН 26 –ОС 2015
Решение ВН 40 –ОС 2014

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ДОЛНИ ЧИФЛИК

Промяна на предназначение на ПИ 000124 с
площ 4.011 дка, от „друга селища територия” в
„жилища стройтелство” в землището на село
Рудник с цел изграждане на жилища сграда,
попадащо с ЗЗ BG 0002044“Камчийска
планина”
Създаване на насъждения от маслодайна роза и
розмарин с обща площ от 35 дка BG
0002044“Камчийска планина”
Създаване на овоща градина - сливи BG
0002044“Камчийска планина”
„Засаждане на трайни насъждения сливи и
изграждане на ограда” с. Голица 162, 076 дка ЗЗ
BG 0002044“Камчийска планина” и BG 0000133
Камчийска Еменска планина”
Създаване на лешникова градина в BG
0002044“Камчийска планина” и BG 0000133
Камчийска
Еменска
планина”
„Силвана
Агро”ЕООД
Създаване на био лешникова градина в BG
0002044“Камчийска планина” и BG 0000133
Камчийска Еменска планина” Димов
Трайни
насъждения
сливи
в
BG
0002044“Камчийска планина” и BG 0000133
Камчийска Еменска планина”
ПУП-ПЗ ПИ 000322 с. Голица, промяна
предназначение на 2,025 дка за изграждане на
телекомукацонно
обурудване
в
BG
0002044“Камчийска планина” и BG 0000133
Камчийска Еменска планина”
ПУП-ПЗ ПИ 000322 с. Голица, промяна
предназначение на 870,65 m за изграждане на
кабелно трасе ПИ 000013 и ПИ 000015 в BG

с. Рудник

4.011 дка

Решение 36 –ОС 2017

с. Булайр

35 дка

Решение 28 –ОС 2017

с. Солник

49,928 дка

Решение 3 –ОС -2017

с. Голица

162,
дка

Решение 43 –ОС 2016

076

с. Кривини

Решение 40 –ОС 2016

с. Булайр

3 дка

Решение 29 –ОС 2016

с. Голица

2,025 дка

Решение 23 –ОС 2016

с. Голица

870,65 m

Решение 22 –ОС 2016
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0002044“Камчийска планина” и BG 0000133
Камчийска Еменска планина”
ПУП-ПЗ ПИ с цел трансформитане в УПИ II 15,
УПИ III 15 УПИ VI 15 УПИ V 14 УПИ IV 14 с.
Шкорпиловци с площ от 2206,7 m2 и 3186,5 m2
ПИ
000013
и
ПИ
000015
в
BG
0002044“Камчийска планина”
Създаване на био насъждения с лавандула в BG
0002044“Камчийска планина” и BG 0000133
Камчийска Еменска планина”
„Засаждане на лавандула” „Балканагро 2008”
ООД в BG 0002044“Камчийска планина” и BG
0000133 Камчийска Еменска планина”

с.
Шкорпиловци

5,3932 дка

Решение 11 –ОС 2016

с. Булайр

30,35 дка

Решение ВН 48 –ОС 2015

с. Бърдарево и
с. Голица

132 дка

Решение ВН 41 –ОС 2015

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ПРОВАДИЯ

ПУП-ПЗ ПИ 000322 с. Кривня, промяна
предназначение на 65 m2 за изграждане на
телекомукацонно обурудване в ЗЗ BG0002038
„Провадийско – Роякско плато” BG0000104
„Провадийско – Роякско плато”
Сеч на дървета и храсти в ЗЗ BG0002038
„Провадийско – Роякско плато” BG0000104
„Провадийско – Роякско плато”
ПУП-ПЗ ПИ 000322 с. Петров дол, промяна
предназначение на 65 m2 за изграждане на
телекомукацонно обурудване в ЗЗ BG0002038
„Провадийско – Роякско плато” BG0000104
„Провадийско – Роякско плато”
Създаване на трайни насъждения – био орехи в
ПИ 030044 в ЗЗ BG0002038 „Провадийско –
Роякско плато” BG0000104 „Провадийско –
Роякско плато”
Създаване на овоща градина – сливи в ПИ
000034 в ЗЗ BG0002038 „Провадийско – Роякско
плато”
Създаване на трайно насъждение - орехи в ПИ
000022 в ЗЗ
BG0002038 „Провадийско –
Роякско плато”
Изграждане на лешникова градина , „Дивес
Плюс” ЕООД в ЗЗ BG0002038 „Провадийско –
Роякско плато” BG0000104 „Провадийско –
Роякско плато”
Засаждане на арония ЗП Милена Вълкова в ЗЗ
BG0002038 „Провадийско – Роякско плато”
BG0000104 „Провадийско – Роякско плато”

с. Черковна

4 дка

Решение 26 –ОС 2016

с. Петров дол

1,574 дка

Решение 24 –ОС 2016

с. Староселец

66 дка

Решение ВН 54 –ОС 2015

с. Черноок

7,324 дка

Решение ВН 51 –ОС 2015

с.Градинарово

95,649 дка

Решение ВН 25 –ОС 2015

с. Китен

270,506
дка

Решение ВН 12 –ОС 2015

с. Венчан

Решение ВН 8 –ОС 2015

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
БЯЛА

вероятната степен на отрицателно въздействие
върху защитена зона BG0002044 „Камчийска
планина” за опазване на дивите птици, за
инвестиционно предложение:„Изграждане на
ресторант в УПИ Х-82,83, кв. 231 (ПИ
07598.831.9 по КК на гр. Бяла), ЗВКО „Чайка”,
„Изграждане на 60 едноетажни жилищни сгради
за сезонно ползване и лични нужди в УПИ XV7,8, кв. 8 от ЗО „Луна” (идентичен с ПИ
07598.115.144 по КК), земл. на гр. Бяла, общ.
Бяла, обл. Варна“ с възложител: „Сандроуз
Холидейс” ЕООД, BG0002044 „Камчийска
планина“

гр. Бяла

3,433

Решение № БС-20ПрОС/04.04.2017г.
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ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
РУЕН

Създаване и отглеждане на трайни насъждения
в ПИ 014019 в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска
планина”
„Създаване и отглеждане на насаждения от
лавандула в поземлени имоти №024012,
№028004, №065013, №057008, №055008,
№017009, землище с. Топчийско и в поземлени
имоти №001005 и №020047, с. Средна махала ,
както и закупуване на земеделска техника пръскачка, ремарке, машина за косене на
лавандула“ с възложител: Бейсим Адем Мехмед

с. Мрежичко

15,109

Решение
№
БС-14ПрОС/15.02.2017г.

с.
Средна
махала и с.
Топчийско

Решение № БС-44ПрОС/16.11.2016 г.

„Създаване и отглеждане на трайни насаждения
в поземлен имот №012023, м. „Караджа“ и
използване на нива за косене- поземлен имот №
018021, м. „Гюрекеди“ с възложител: Хатче
Исмаил Хасан
„Създаване и отглеждане на трайно насаждение
от сливи в ПИ №008018, м.“Юзун Парча“, земл.,
Община Руен“, с възложител: Хасан Четин в ЗЗ
BG 0002044 „Камчийска планина”
„Закриване и рекултивация на депо за твърди
битови отпадъци на община Руен и обединяване
на поземлени имоти 000075, 000076, 000324 и
000325 по КВС“
„Създаване на насаждения от лавандула и
закупуване на земеделска техника в имоти
008054, 008055, 008056, 008057, 008058, 008059,
008060, 008061 с. Ясеново и 008062, , общин
Руен и 050001, 005007, 006001 и 006005 с.
Дропла” с възложител: Ферад Халил.
Инвестиционно предложение "Разработване на
кариера за добив на пясъци и чакъли в
находище "Дъскотна", участъци "Северен" и
"Южен", с възложител: "Билдинг -Зах" ЕООД.
BG0002044 „Камчийска планина“„Екокоридор
Камчия - Емине” , КОД BG 0000393

с.Мрежичко

Решение № БС-45ПрОС/23.11.2016г.

Оценка на степента на отрицателно въздействие
върху защитена зона BG 0002044 „Камчийска
планина” на инвестиционно предложение:
„Строителство на ваканционно селище –
OBZOR BEACH & SPA RESORT BLACK SEA –
етапно строителство в ПИ № 53045.213.618, м.
„Боаз1“ по КК , с възложител: „АКГ-2000“ ООД

гр. Обзор

Почистване на от самонастанили се дървта и
храсти в ПИ 70398.101.5 попадащ в ЗЗ
„Екокоридор Камчия - Емине” , КОД BG
0000393

с. Сушина

с.Мрежичко

15,480

Решение
№БС-32ПрОС/04.10.2016г.

с. Ясеново и с.
Дропла

239,341
дка

Решение № БС-2ПрОС/20.1.2016 год.

с. Вишна и с.
Дъскотна

202,512
дка

Решениe по ОВОС
БС № 1-1/14.04.2014
г.

с. Руен

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ОБЗОР
94,409 дка

Решение № БС-2ОС/03.02.2017г.

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ВЪРБИЦА
20 дка

Решение № ШУ-01ОС/2015г.

До момента няма изготвени и приети от МОСВ единни критерии, методики или
математически модел за изготвяне на оценка на кумулативния ефект. Всяка оценка на
кумулативния ефект при оценяване на устройствените зони към ОУП би била
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субективна. За определяне прага на риска и по-точно пресмятане, при оценяване на
кумулативното въздействие от реализацията на новоприетите зони, са разгледани
всички ППП/ИП на територията на община Дългопол и всички населени места
попадащи на територията на разглежданите ЗЗ по границата на ОУП. Взети са
предвид всички планове, програми, проекти и ИП (производства, които при
изграждането и функционирането си, биха влошили показателите на околната среда)
Като вземем предвид всички ППП/ИП и планираните такива на различен етап
до момента, кумулативният ефект може да се разглежда в два аспекта: настоящо и
бъдещо състояние. Бъдещото състояние и оценката на кумулативния ефект от
развитието на териториите в района от процедирани досега инвестиционни намерения
е възможно най-лошия сценарий, който би следвало да се очаква.
Района на ОУП обхваща общо 17 населени места, като част от него е
значително натоварен откъм промишлени обекти и инвестиционни предложения. Ако
се допусне възможно най-лошият сценарий, т. е. всички гореизброени ИП да се
реализират, това би могло да доведе до влошаване жизнената среда, нарушаване на
биологичното равновесие, фрагментиране на популациите на отделните типове
природни местообитания в разглежданите защитени зони.
Разгледани са всички инвестиционни предложения, постъпили като
уведомления в общ. Дългопол и РИОСВ-Варна през разглеждания период 2010 - 2016
г., касаещи инвестиции - жилищно строителство, складове, магазини, детски
площадки, селскостопански обекти и пр., които имат взаимовръзка със защитените
зони, т. е. които биха могли да окажат пряко влияние върху качествените показатели и
предмета на опазване на зоните.
Съгласно параграф 3, т. 10 от Наредбата за ОС, „кумулативни въздействия” са
въздействия върху околната среда, които са резултат от увеличаване ефекта на
оценявания план, програма и проект/инвестиционно предложение, когато към него се
прибави ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи планове,
програми и проекти/инвестиционни предложения, независимо от кого са
осъществявани тези планове, програми и проекти/инвестиционни предложения.
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.
Следователно вероятния кумулативен ефект (въздействие) се дефинира с
резултата от състоянието, в което редица повтарящи се действия, оказват по-силно
въздействие от сумата на техните индивидуални ефекти.
При оценяване на кумулативен ефект са разгледани населените места от община
Дългопол, попадащи в териториалния обхват на описаните защитени зони. При
разглеждане, анализиране и сумиране на всяко инвестиционното предложение и ППП,
в обхвата на ОУП Дългопол предмет на настоящия ДОСВ, се оказа че с високи
числености са следните населени места: с. Цонево – 1093,699 дка, с. Аспарухово – 310
дка и с. Сава – 148.016 дка. Всички останали населени места в ОУП са представени с
ИН/ППП под 100 дка, така при изчисляване на отнети площи от ЗЗ се получават
пренебрежимо малки стойности, които по никакъв начин няма да окажат негативно
влияние на защитените зони, в които попадат.
Ако се вземат в предвид заложените устройствени зони (УЗ) в обхвата на ОУП
– Дългопол, които попадат на територията на защитените зони и се отнесът към
тяхната обща площ ще се получи процента комулативния ефект. Попадащите в обхвата
на ОУП устройствени зони са „Камчийска и Еменска планина”, код BG 0000133 общо
18,1 ха по директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните местообитания и
местообитанията на видовете и „Провадийско-Роякско плато”, код BG 0002038 общо
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44,79 ха и „Камчийска планина”, код BG 0002044 общо 213,61 ха по директива
79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици.
№
1.
2.
3.

Защитена зона
„Камчийска и Еменска планина”,
код BG 0000133
„Провадийско-Роякско плато”, код
BG 0002038
„Камчийска планина”, код BG
0002044

Площ на ЗЗ дка
636784.68

Площ УЗ от ЗЗ дка
181

Отнет % от ЗЗ
0,062

840315,041

447,9

0,05

888972,31

2136,1

0,2

Разглеждане на комулатвни я ефект над защитените зони включващо всички ИП
на тяхната територия:
 „Голяма Камчия”, код BG 0000501, с площ 2166.9 дка по Директива
92/43/ЕЕС, за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете –
от представената информация в таблица 2.1., няма ИП попадащи в границите на ЗЗ. От
предвидените устройствени зони в ОУП, също няма попадащи на територията на ЗЗ.
Превиденият проект на ОУП на град Дългопол, не засяга територия от ЗЗ
„Голяма Камчия”, код BG 0000501. При прилагането на плана няма да се окаже
никакъв комулативен ефект спрямо видовете и техните местообитания на територията
на разглежданата ЗЗ.
 „Екокоридор Камчия - Емине” , код BG 0000393 с площ 636784.68 дка,
по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните местообитания и местообитанията
на видовете – от представената информация в таблица 2.1., всички ИП попадащи в
обхвата на ЗЗ са с площ от 222,512 дка, което е 0,03 % от ЗЗ. Посочените ИП се
отнасят за кариера и почистване от самонастанили се дървета и храсти, предполагащо
отрицателно въздеиствие върху разглежданата ЗЗ, но като се има в предвит че засягат
много малка част от зоната то тяхното реализиране няма да окаже съществено
отрицателно въздеиствие върху ЗЗ.
Превиденият проект на ОУП на град Дългопол, не засяга територия от ЗЗ
„Екокоридор Камчия - Емине” , код BG 0000393. При прилагането на плана няма да се
окаже никакъв комулативен ефект спрямо видовете и техните местообитания на
територията на разглежданата ЗЗ.
 „Камчийска и Еменска планина”, код BG 0000133, с площ 636784.68 дка
по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните местообитания и местообитанията
на видовете – от представената информация в таблица 2.1., всички ИП попадащи в
обхвата на ЗЗ са с площ от 198,451 дка, което е 0,07 % от ЗЗ. Посочените ИП се
отнасят главно за създаване на трайни насъждения, лавандула и едно кабелно трасе в
обработваеми площи, които не предполагат кумулативен ефект предполагащо
отрицателно въздеиствие върху разглежданата ЗЗ, засягат много малка част от зоната,
тяхното реализиране няма да окаже съществено отрицателно въздеиствие върху ЗЗ.
Превиденият проект на ОУП на град Дългопол, засяга 181 дка предложени
устроиствени територия от ЗЗ „Камчийска и Еменска планина”, код BG 0000133, което
ще засегне 0,02 % от ЗЗ. Ако се вземат в предвид всички ИП и предвидените
устроиствени зони от 198,451 дка и 181 дка, общо се получават 379,451 дка и 0,05 %
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отнемане от ЗЗ. Комулативния ефет ще се увеличи с 0,05 % в ЗЗ при усвояване на
предложените устроиствени зони, но като се има в предвид че процента не е
значителен, няма да се окаже съществено влияние върху видовете и техните
местообитания.
 „Река Камчия”, код BG 0000141 по Директива 92/43/ЕЕС, с площ 1588.4
дка за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете– от
представената информация в таблица 2.1., няма ИП попадащи в границите на ЗЗ. От
предвидените устройствени зони в ОУП, също няма попадащи на територията на ЗЗ.
Превиденият проект на ОУП на град Дългопол, не засяга територия от ЗЗ „Река
Камчия”, код BG 0000141. При прилагането на плана няма да се окаже никакъв
комулативен ефект спрямо видовете и техните местообитания на територията на
разглежданата ЗЗ.
 „Провадийско-Роякско плато”, код BG 0000104, с площ 501585.877 дка
по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните местообитания и местообитанията
на видовете – от представената информация в таблица 2.1., всички ИП попадащи в
обхвата на ЗЗ са с площ от 1337,418 дка, което е 0,2 % от ЗЗ. Посочените ИП се
отнасят за създаване на трайни насъждения и билки, разположени са в обработваеми
площи, които не предполагат комулативно въздействие с отрицателен ефект спрямо
съществуващото състояние на околната среда.
Превиденият проект на ОУП на град Дългопол, не засяга територия от ЗЗ
„Провадийско-Роякско плато”, код BG 0000104. При прилагането на плана няма да се
окаже никакъв комулативен ефект спрямо видовете и техните местообитания на
територията на разглежданата ЗЗ.
 „Провадийско-Роякско плато”, код BG 0002038, с площ 840315.041 дка
по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици– от представената информация
в таблица 2.1., всички ИП попадащи в обхвата на ЗЗ са с площ от 1337,418 дка, което е
0,2 % от ЗЗ. Посочените ИП се отнасят за създаване на трайни насъждения и билки,
разположени са в обработваеми площи, които не предполагат комулативно
въздействие с отрицателен ефект спрямо съществуващото състояние на околната
среда.
Превиденият проект на ОУП на град Дългопол, засяга 448.8 дка предложени
устроиствени територия от ЗЗ „Провадийско-Роякско плато”, код BG 0002038, като ще
засегне 0,05 % от ЗЗ. Ако се вземат в предвид всички ИП и предвидените устроиствени
зони, 1337,418 дка и 448.8 дка, общо се получават 1786,218 дка, 0,3 % от ЗЗ.
 „Камчийска планина”, код BG 0002044, с площ 888972.31 дка по
Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици– от представената информация в
таблица 2.1., всички ИП попадащи в обхвата на ЗЗ са с площ от 1337,418 дка, което е
0,2 % от ЗЗ. Посочените ИП се отнасят за създаване на трайни насъждения и билки,
разположени са в обработваеми площи, които не предполагат комулативно
въздействие с отрицателен ефект спрямо съществуващото състояние на околната
среда.
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Превиденият проект на ОУП на град Дългопол, засяга 2132,8 дка предложени
устроиствени територия от ЗЗ „Камчийска планина”, код BG 0002044, което ще
засегне 0,2 % от ЗЗ. Ако се вземат в предвид всички ИП и предвидените устроиствени
зони от 861,674 дка и 2132,8 дка, общо се получават 2994,474 дка и 0,3 % отнемане от
ЗЗ. Комулативния ефет ще се увеличи с 0,3 % в ЗЗ при усвояване на предложените
устроиствени зони, но като се има в предвид че процента не е значителен, няма да се
окаже съществено влияние върху видовете и техните местообитания.
В землищата на селата попадащи в останалите защитени зони от община
Дългопол, няма установени ППП/ИП, които заедно с разглеждания ОУП да оказват
значително отрицателно въздействие от кумулативен ефект върху ЗЗ.
На този етап няма други планове, програми и инвестиционни предложения,
съществуващи и/или в процес на разработване и одобряване, в близост до посочената
територия, които в съчетание с оценявания ОУП могат да окажат неблагоприятно
въздействие върху защитените зони.
Като се има в предвид, че от една страна всички посочени по-горе проекти са
процедирани по реда на ЗООС и ЗБР, а от друга ОУПО ги разглежда като
съществуващи такива, следва че не се очакват значими преки и косвени въздействия,
които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на
опазване на защитените зони в териториалния обхват на общината. Към това се добавя
и факта, че с ОУП не се предвиждат устройствени зони за замърсяващи производства,
както и мащабно ново строителство в обхвата на или в непосредствена близост до тях.
3. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА „ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ”, КОЙТО САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В КОМБИНАЦИЯ
С ДРУГИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ/ ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХА МОГЛИ ДА ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ИЛИ ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ.
Общите цели на оценката за съвместимост са насочени към по-добро
обвързване на плана и опазване на биологичното разнообразие, увеличаване на
участието в процеса на вземане на решение на представители на различни
заинтересовани групи и институции, чрез запознаване с плана и неговата оценка.
Главната цел на оценката за съвместимост на ОУП Дългопол е да анализира и
оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи мерките за
предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и предмета
на опазване в защитените зони. По този начин се постига редуциране на рисковете за
околната среда и зоните от реализацията на плана и се подпомагат проектантите за
разработването на окончателния проект.
Основната цел на ОУП на община Дългопол е да предложи условия и решения
за създаване на оптимална пространствена и функционална структура за развитие,
изграждане и комплексно устройство на общинската територия в хармонично единство
на урбанизираните територии със съществуващите природни и антропогенни елементи
и специфични социално-икономически условия за устойчиво възпроизводство на
обществото и за предлагане на възможности за пространственото “вписване” на
общината в групата от съседни общини в границите на област Варна.
Реализацията на така формулираната основна цел на ОУП на община Дългопол,
предполага предлагане на устройствени решения, ориентирани в три направления:

Развитие и трансформация на съществуващи и поява на нови функции на
общината;
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Развитие, преустройство и адаптиране на макропространствената
структура на общината, от гледна точка на поставянето й в съответствие с
трансформираните и новите функции;

Осигуряване на подходяща за реализацията на функциите на населените
места жизнена среда;
Реализацията на така формулираните цели на ОУП на община Дългопол е
свързано с решаване на следните задачи:

да очертае насоките за устройственото планиране при отчитане на
комплексните социално- икономически, инфраструктурни предвиждания и на
политиките за опазване на околната среда в перспективен период до 2025 - 2030
година.

Да предложи функционално зониране на територията, чрез:
• Пространствено структуриране на различните видове територии (зониране на
територията) в зависимост от предвиденото в ОУП бъдещо основно предназначение;
• Определяне на допустимите и забранените дейности в определените
функционални зони;
• Регламентиране на изисквания за използване, опазване и застрояване но
различните видове територии (функционални зони) чрез определяне на съответните
устройствени режими;
• Определяне на мястото на община Дългопол и на общинския център в
териториално-пространствените структури от различен йерархичен ред;
• Изготвяне изработване на специфични правила и норми за общинската
територия на определените в нея територии с основно предназначение;
• Предлагане на подходящи насоки за развитието на системите на транспортната
и техническата инфраструктура и връзките им с териториите на съседните общини и с
инфраструктурните мрежи, съоръжения и обекти с национално значение;
• Развитие на системите за отдих и туризъм, свързани с природните и
антропогенните характеристики на общината и наличните паметници на културноисторическото наследство;
• Обособяване на територии публична държавна и публична общинска
собственост;
• Определяне на териториите с разпространение на предвидими природни
бедствия и мерките за устройствена защита;
• Определяне на границите на териториите за природна защита и културноисторическа защита и начините на тяхното използване Определяне на границите на
нарушените територии и териториите за възстановяване.
По този начин формулирани, целите и задачите на ОУП на община Дългопол
произтичат от предназначението на общите устройствени планове за формиране на
хармонична жизнена среда в населените места при отчитане на спецификата на
конкретния обект и изискванията, предявени с Плановото задание.
Доказване на необходимостта от плана
Предназначението на Общия устройствен план на община Дългопол, е да служи
като управленски инструмент на местната власт в сферата на устройствената политика,
насочени към създаване на пространствени и функционално-управленски условия за
развитие и комплексно устройствено планиране на различните видове територии при
отчитане на съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични
социално-икономически условия.
С влизането в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство
на територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) се поставят нови съществени изисквания към
устройството на отделните видове територии и значително се ограничават
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инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на действащ
общ устройствен план на общината (чл. 59, чл.109 (3) от ЗУТ). Общия устройствен
план на община Дългопол ще създаде благоприятни условия за инвестиционно
проектиране и строителство в Общината и по-ефективното планиране на общинската
територия, прилагащо интегриран подход за постигане на устойчиво развитие
перспектива. Наличието на актуален действащ Общ устройствен план на Община
Дългопол е също така предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране
по линия на оперативните програми на европейските структурни фондове. Общият
устройствен план на община Дългопол се изработва въз основа на Планово задание в
съответствие с чл.125 от ЗУТ.
С общия устройствен план на община Дългопол се обособяват устройствени
зони, териториите с устройствени режими и терени със самостоятелни устройствени
режими, описани в т. 1 „Анотация” на настояшият доклад.
Характерът на дейностите свързани с реализацията на проекта за общ
устройствен план на община Дългопол предполага следните най-общи въздействия
върху компонентите и факторите на околната среда:
Етап на строителство
Извършване на значителни по обем земни работи свързани с подравняване и
изкоп на основи за жилищните сгради. Значителни по обем земни работи - изкопи
включващи изграждането на нова инфраструктура - водоснабдяване, ел. захранване,
канализация.
•
подготовка на терена и строителство
•
пряко унищожаване на площи от местообитания при разчистване на
терена и изземване на повърхностния почвен слой;
•
унищожаване на убежища на животни;
•
възможна смъртност на индивиди;
•
фрагментация на местообитания;
•
безпокойство на животните заради засилено присъствие на хора,
строителна и транспортна техника.
•
движение на транспортна и строителна техника
•
безпокойство на индивиди;
•
утъпкване на растителност, унищожаване на отделни индивиди растения
в обхвата на строителната площадка;
•
възможно прегазване на отделни индивиди земноводни и влечуги.
•
генериране на шум
•
безпокойство на пребиваващи в близост животински видове с найголяма степен в период на размножаване.
•
ландшафтно-озеленителни мероприятия
•
промяна на структурата и видовия състав на местообитанията;
•
нахлуване на агресивни видове, несвойствени за района.
Етап на експлоатация
•
трафик
•
трайна фрагментация на местообитания на животински видове;
•
трайна фрагментация на приоритетни природни местообитания;
•
шумово замърсяване - безпокойство на животните.
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В следващата схема е представена връзката между отделните елементи на
предвиденото изменение на ОУП на община Дългопол и възникващите от тях
потенциални въздействия.
Таблица 3.1.
Елемент на изменението Потенциални
на ОУП
въздействия
Жилищни сгради/ вилни зони
Строителство на сгради
- пряко унищожаване или
увреждане
на
местообитания;
- смъртност на индивиди,
унищожаване на яйца на
земноводни
влечуги
и
гнезда и леговища на
бозайници;
- увреждане на ландшафта,
увреждане
на
възможностите
за
устойчиво
природосъобразно развитие
на
защитените
зони
(природосъобразен
туризъм, земеделски земи);
замърсяване
със
строителни
и
твърди
битови отпадъци.
Съпътстващи инженерни - пряко унищожаване на
съоръжения
огради, местообитания
противоерозионни
фрагментация
на
съоръжения, отводнителни местообитания
съоръжения,
укрепващи -увреждане качеството на
бреговете
на
реките съседните местообитания
съоръжения
- промяна на ландшафта,
увреждане
на
възможностите
за
устойчиво
природосъобразно развитие
на
защитените
зони
(природосъобразен туризъм
земеделски земи)
- унищожаване на яйца и
ларви
на
земноводни,
следствие от отводняване и
дрениране на терени.
- създаване на бариери,
препятстващи естествения
генетичен обмен при бавно
подвижни животни.

Етап на планиране и
оценка
на
въздействията
Оценка на въздействията
на
този
етап
от
планиране, условия за
изпълнение на следващия
етап на планиране.

Оценка на въздействията
на
този
етап
от
планиране, условия за
изпълнение на следващия
етап на планиране.
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Временни
строителни - пряко унищожаване на
площадки и съоръжения, местообитания;
строителни дейности
зариване
на
бавно
подвижни
животни
в
площадките за депониране
на почва;
- унищожаване на яйца и
ларви на земноводни, яйца
на влечуги и гнезда и
леговища на бозайници;
- негативни въздействия
върху растителните видове
и деградационни промени в
състава и структурата на
растителните съобщества
при
замърсяване
на
местообитанията;
- повишена опасност от
пожари при засиленото
антропогенно присъствие;
- опасност от инциденти
замърсявания.

Оценка на въздействията
на
този
етап
от
планиране, условия за
изпълнение на следващия
етап на планиране.

Увеличен
антропогенен
натиск при експлоатацията
на
сгради/съоръжения/произ
водствени обекти.

Оценка на въздействията
на
този
етап
от
планиране, условия за
изпълнение на следващия
етап на планиране.

- промяна в структурата на
местообитанията
на
растителните видове и на
растителните съобщества
вследствие утъпкване, паша
и др.
-Безпокойство
на
животните, увеличаване на
шума и други дразнители;
- Възможна опасност от
пожари поради засиленото
антропогенно присъствие
- Опасност от инцидентни
замърсявания при аварии в
техническата
инфраструктура;
увреждане
на
възможностите
за
устойчиво
природосъобразно развитие
на защитените зони;
замърсяване
на
природните местообитания
с отпадъци, генерирани от
сградите/съоръженията.

Депониране на излишни пряко
засягане
на Условия за изпълнение на
материали (почва, пясък) местообитания,
промяна следващия
етап
на
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формирани
строителството.

Озеленителни
рекултивац
дейности

при във
структурата
и планиране.
функциите;
- възможна смъртност на
животни, следствие от
затрупване
с
излишни
материали;
- унищожаване на леговища
и гнезда на бозайници, на
яйца
на
влечуги
и
земноводни;
и - навлизане на вторични и условия за изпълнение на
ионни производни
растителни следващия
етап
на
видове;
планиране
деградация
на
флористичния състав на
растителността
в
природните местообитания;
- неволно внасяне на
инвазивни
видове
и
създаване на предпоставки
за тяхната експанзия.

Поддържане на зелени - опасност от негативни Условия за изпълнение на
площи чрез поливане, изменения
на следващият
етап
от
наторяване.
хидротермичния режим на планиране.
местообитанията
и
хранителен
режим
на
растенията и акумулация на
биогенни елементи;
- засоляване на почвите;
- промени в структурата на
съобществата
от
безгръбначни
и
други
видове дребни гръбначни.
Трафик
- трайна фрагментация на
местообитания
на
животински видове;
- шумово замърсяване –
безпокойство
на
животните;
- евентуална смъртност на
индивиди, при повишен
трафик на МПС.
Възможни въздействия върху типовете природни
предмет на опазване в защитените зони.
Преки въздействия
Намаляване на площта на местообитанията.

местообитания,
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Намаляване на площта на местообитания в резултат от извършени строителни
работи, свързани с усвояване на нови участъци от територията на защитените зони и
унищожаване на естествена или полуестествена растителност.
Прегради за нормалното функциониране на местообитанията.
Фрагментиране на местообитания и популации.
Косвени въздействия
Опасност от инцидентни замърсявания при аварии
Инцидентни замърсявания на въздуха и почвите при усилен трафик на МПС и
аварии могат да доведат до смътност на индивиди, влошаване на условията в околната
среда, унищожаване на естествени местообитания.
Възможни въздействия върху видове безгръбначни, предмет на опазване в
защитените зони.
Преки въздействия
Намаляване на площта на местообитанията.
Намаляване на площта на местообитания в резултат от извършени строителни
работи, свързани с изземване на почвена маса при изкоп за основите на бъдещите
вилни сгради, унищожаване на естествена или полуестествена растителност, и
затрупването й от депониране на излишни почвени и строителни материали.
Прегради за нормалното функциониране на местообитанията
Реализирането на устройствените зони ще доведе до фрагментиране на
местообитания и намаляване на техните площи.
Смъртност на индивиди.
Не е изключена инцидентна смъртност на индивиди при пряко унищожаване на
техни местообитания.
Косвени въздействия
Не се очакват.
Възможни въздействия върху видове земноводни и влечуги, предмет на
опазване в защитените зони, при най-неблагоприятни условия.
Преки въздействия
Намаляване на площта на местообитания
Намаляване на площта на местообитания в резултат от извършени строителни
работи, свързани с усвояване на нови терени, изграждане на вилни сгради и спортни
комплекси.
Фрагментация на популации
Новото строителство, което ще се извърши - вилни сгради и спортни комплекси
и тяхното ограждане ще бъде трудно преодолимо за различните видове влечуги в
защитената зона.
Смъртност на индивиди.
Не е изключена смъртност на отделни индивиди по време на строителството на
терени, които са пригодни местообитания за съответни видове.
Косвени въздействия
Не се очакват.
Възможни въздействия върху видове птици, предмет на опазване в
защитените зони.
Преки въздействия
Намаляване на площта на местообитания
Практическото реализиране на устройствените зони е свързано с усвояване на
нови терени, което води до намаляване територията на местообитание на различни
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видове птици. Повишените нива на шум по време на извършваните строителни
дейности и увеличено присъствие на работници ще прогони гнездящите птици от
района на строителните дейности в местообитания дистанцирани от строителните
обекти, които не са директно засегнати.
Фрагментация на местообитания
Новото строителство при реализиране на устройствените зони не застрашава
мигрирането на птиците поради тяхната мобилност и използване на неограничено
въздушно пространство за придвижване.
Смъртност на индивиди.
Има вероятността за пряко унищожаване на приплоди на земно гнездящи
популации на птиците от различни таксономични групи в района на строителните
дейности.
Прогонване на птици заради увеличено човешко присъствие.
Строителните дейности, в района на новоизграждащите се обекти и сгради в
отделните устройствени зони води до обезпокояване на птици, които имат
способността бързо да привикват към новите условия.
Косвени въздействия
Влошаване качеството на съседните местообитания заради
безпокойство
Значимо въздействие върху птиците се очаква от безпокойството, причинено от
при-съствието и дейностите на строителните работници. Безпокойството е резултат от
шумово замърсяване - присъствие на строителни работници в близост, шумът от
движението на транспортната и строителна техника.
Възможни въздействия върху видовете бозайници, предмет на опазване в
защитените зони, при най-неблагоприятни условия.
Преки въздействия
Намаляване на площта на местообитания.
Изграждането на вилните зони и територии за спорт и атракции съгласно
предвижданията на плана, е свързано с усвояване на нови терени, което води до пряко
увреждане на местообитания на животински видове и унищожаване на техни убежища.
Формирането на шум и струпване на повече строителни работници, транспортна и
строителна механизация ще обезпокои средната и едрата бозайна фауна в района на
строителните площадки.
Фрагментация на местообитания
Районът, в който ще се реализират новите устройствени зони в по-голямата си
част е антропогенно повлиян, в резултат на което местообитанията по отношение на
едрите бозайници са с високо степен на фрагментация. Наличието на населени места,
изградена пътна инфраструктура, обработваеми земеделски земи и прилежащи терени
са със силно изразен антропогенен натиск. Такива местообитания са непригодни за
едри бозайници.
Смъртност на индивиди
Не е изключена смъртност на индивиди предимно на гризачи - новородени и
млади екземпляри, при подготовка на строителните площадки, свързано с
унищожаване на техните убежища, ако тази дейност се извършва през размножителния
период и периода на отглеждане на малките.
Прогонване на бозайници заради засилено човешко присъствие.
Голяма част от дивите бозайници са много чувствителни към човешко
присъствие. Периодът на строителните дейности в отделните устройствени зони, ще
бъде причина за тяхното прогонване от района на отделните устройствени зони, при
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строителството на отделните обекти в тях предвидени съгласно устройственото
планиране.
Косвени въздействия
Влошаване качеството на съседните местообитания заради
безпокойство.
Безпокойството, причинено от човешко присъствие в района на строителните
площадки е значимо въздействие върху бозайниците след прякото унищожаване на
вероятни техни местообитанията. Безпокойството се причинява и от шумово
замърсяване - присъствие на хора и работеща строителна и транспортна механизация.
Предвид площта на новите устройствени зони и насоките на планирането им, не
се очаква значително въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на
опазване в защитени зони: „Голяма Камчия”, код BG 0000501, „Камчийска и Еменска
планина”, код BG 0000133, „Река Камчия”, код BG 0000141 и „Провадийско-Роякско
плато”, код BG 0000104 по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните
местообитания и местообитанията на видовете и „Провадийско-Роякско плато”, код
BG 0002038 , и „Камчийска планина”, код BG 0002044 по Директива 79/409/ЕЕС за
опазване на дивите птици
4. ОПИСАНИЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, МЕСТООБИТАНИЯТА,
ВИДОВЕТЕ И ЦЕЛИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО И
МЕЖДУНАРОДНО НИВО И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА
„ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ” - „ГОЛЯМА
КАМЧИЯ”, BG0000393, „ЕКОКОРИДОР КАМЧИЯ - ЕМИНЕ” КОД BG 0000501,
„КАМЧИЙСКА И ЕМЕНСКА ПЛАНИНА”, КОД BG 0000133, „РЕКА КАМЧИЯ”,
КОД BG 0000141 и „ПРОВАДИЙСКО-РОЯКСКО ПЛАТО”, КОД BG 0000104 ПО
ДИРЕКТИВА
92/43/ЕЕС,
ЗА
ОПАЗВАНЕ
НА
ПРИРОДНИТЕ
МЕСТООБИТАНИЯ
И
МЕСТООБИТАНИЯТА
НА
ВИДОВЕТЕ
И
„ПРОВАДИЙСКО-РОЯКСКО ПЛАТО”, КОД BG 0002038 , И „КАМЧИЙСКА
ПЛАНИНА”, КОД BG 0002044 ПО ДИРЕКТИВА 79/409/ЕЕС ЗА ОПАЗВАНЕ НА
ДИВИТЕ ПТИЦИ
4.1. ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG 0000501 „ГОЛЯМА КАМЧИЯ”
Част от ОУП попада в защитена зона BG 0000501 „ГОЛЯМА КАМЧИЯ”, която
е одобрена с Решение № 122/ 02.03.2007 год. на Министерският съвет на Р България, с
обща площ от 216.69 ха.
Зоната попада по поречието на река Голяма камчия, служеща и като граница на
общината. Навлиза от западната и част и с няколко прекъсвания преминава през
териториалния обхват с дължина от около 18 км.
4.1.1. Цели на опазване:
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове
и условия на средата.
• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
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4.1.2. Съгласно Стандартният формуляр в зоната попадат следните типове
природни местообитания и видове предмет на опазване:
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EИО:
91G0 *
Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Pannonic woods with
Quercus petraea and Carpinus betulus
91M0
Балкано-панонски церово-горунови гори; Pannonian-Balkanic turkey oaksessile oak forests
БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EИО, предмет на
опазване в зоната:
Rhinolophus hipposideros
Maлък подковонос
Rhinolophus ferrumequinum
Голям подковонос
Myotis blythii
Остроух нощник
Rhinolophus blasii
Средиземноморски подковонос
Myotis myotis
Голям нощник
Spermophilus citellus
Лалугер
Vormela peregusna
Пъстър пор
Miniopterus schreibersi
Дългокрил прилеп
Myotis capaccinii
Дългопръст нощник
Myotis emarginatus
Трицветен нощник
Rhinolophusе еuryale
Южен подковонос
Rhinolophus mehelyi
Подковонос на Мехели
Lutra lutra
Видра
Mesocricetus newtoni
Добруджански хомяк
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EИО, предмет на опазване в
зоната:
Barbus meridionalis
Черна (балканска) мряна
Barbus plebejus
Маришка мряна
Cobitis taenia
Обикновен щипок
Rhodeus sericeus amarus
Европейска горчивка
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива
92/43/EИО, предмет на опазване в зоната:
Emys orbicularis
Обикновена блатна костенурка
Triturus karelinii
Голям гребенест тритон
Bombina bombina
Червенокоремна бумка
Bombina variegata
Жълтокоремна бумка
БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EИО, предмет
на опазване в зоната:
Lucanus cervus
Бръмбър рогач
Cerambyx cerdo
Обикновен сечко
Morimus funereus
Буков сечко
* Rosalia alpina
Алпийска розалия
Unio crassus
Бисерна мида
Paracaloptenus caloptenoides
Обикновен паракалоптенус
*Callimorpha quadripunctaria
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4.2. ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000393 „ЕКОКОРИДОР КАМЧИЯ - ЕМИНЕ”
Част от ОУП попада в защитена зона BG0000393 „ЕКОКОРИДОР КАМЧИЯ ЕМИНЕ”, която е одобрена с Решение № 661/ 16.10.2007 год. на Министерският съвет
на Р България, с обща площ от 63678.468 ха
4.2.1. Цели на опазване:
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове
и условия на средата.
• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
4.2.2. Съгласно Стандартният формуляр в зоната попадат следните типове
природни местообитания и видове предмет на опазване:
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EИО:
6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от AlyssoSedion albi Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi
6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху
варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) Semi-natural dry
grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia)(*important
orchid sites)
9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) Medio-European limestone
beech forests of the Cephalanthero-Fagion
9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines
62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества Eastern submediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)
91AA * Източни гори от космат дъб Eastern white oak forests
91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Pannonic woods with
Quercus petraea and Carpinus betulus
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey oaksessile oak forests
91S0 * Западнопонтийски букови гори Oriental beech forest of the Stranja-Istranca
range
91W0 Мизийски букови гори Moesian beech forests *
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа Moesian silver lime woods
БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EИО, предмет на
опазване в зоната:
Lutra lutra
Видра
Canis lupus
Европейски вълк *
Mesocricetus newtoni
Добруджански (среден) хомяк
Myotis bechsteini
Дългоух нощник
Myotis emarginatus
Трицветен нощник
Rhinolophus ferrumequinum
Голям подковонос
Rhinolophus hipposideros
Maлък подковонос
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Vormela peregusna

Пъстър пор

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива
92/43/EИО, предмет на опазване в зоната:
Bombina bombina
Червенокоремна бумка
Bombina variegata
Жълтокоремна бумка
Elaphe quatuorlineata
Ивичест смок
Emys orbicularis
Обикновена блатна костенурка
Testudo graeca
Шипобедрена костенурка
Testudo hermanni
Шипоопашата костенурка
Triturus karelinii
Голям гребенест тритон
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EИО, предмет на опазване в
зоната:
Barbus meridionalis
Черна (балканска) мряна
Barbus plebejus
Маришка мряна
Cobitis taenia
Обикновен щипок
Rhodeus sericeus amarus
Европейска горчивка
БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EИО, предмет
на опазване в зоната:
Unio crassus
Бисерна мида
Paracaloptenus caloptenoides
Обикновен паракалоптенус
Vertigo moulinsiana
Вертиго
Vertigo angustior
Вертиго
Coenagrion ornatum
Ценагрион
Cerambyx cerdo
Обикновен сечко
Lucanus cervus
Бръмбар рогач
Morimus funereus
Буков сечко
Rosalia alpina
Алпийска розалия
РАСТЕНИЯ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EИО, предмет на
опазване в зоната:
Himantoglossum caprinum

Обикновена пърчовка

4.3. ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000133
ПЛАНИНА”

„КАМЧИЙСКА И ЕМЕНСКА

Част от ОУП попада в защитена зона BG0000133 „КАМЧИЙСКА И ЕМЕНСКА
ПЛАНИНА”, която е одобрена с Решение № 661/ 16.10.2007 год. на Министерският
съвет на Р България, с обща площ от 63678.468 ха
4.3.1. Цели на опазване:
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове
и условия на средата.
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• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
4.3.2. Съгласно Стандартният формуляр в зоната попадат следните типове
природни местообитания и видове предмет на опазване:
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EИО:
91E0 *
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion,
Alnion incanae, Salicion albae) Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
6110 *
Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от AlyssoSedion albi Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi
6210 *
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик
(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) Semi-natural dry grasslands
and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia)(*important orchid sites)
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове Calcareous rocky
slopes with chasmophytic vegetation
8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или
Sedo albiVeronicion dillenii Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion
or of the Sedo albi-Veronicion dillenii
9180 *
Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) Riparian mixed forest of
Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia
along the great rivers (Ulmenion minoris)
91G0 *
Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Pannonic woods with
Quercus petraea and Carpinus betulus
91H0 *
Панонски гори с Quercus pubescens Pannonian woods with Quercus
pubescens
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile
oak forests
91S0 *
Западнопонтийски букови гори Oriental beech forest of the StranjaIstranca range
91Z0
Мизийски гори от сребролистна липа Moesian silver lime woods
БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EИО, предмет на
опазване в зоната:
Mustela eversmannii
Степен пор
*Canis lupus
Европейски вълк
* Lutra lutra
Видра
Myotis blythii
Остроух нощник
Myotis capaccinii
Дългопръст нощник
Myotis emarginatus
Трицветен нощник
Rhinolophus ferrumequinum
Голям подковонос
Rhinolophus hipposideros
Maлък подковонос
Spermophilus citellus
Лалугер
Vormela peregusna
Пъстър пор
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EИО, предмет на опазване в
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зоната:
Barbus meridionalis
Barbus plebejus
Cobitis taenia
Rhodeus sericeus amarus
Sabanejewia aurata

Черна (балканска) мряна
Маришка мряна
Обикновен щипок
Европейска горчивка
Балкански щипок

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива
92/43/EИО, предмет на опазване в зоната:
Emys orbicularis
Обикновена блатна костенурка
Testudo graeca
Шипобедрена костенурка
Testudo hermanni
Шипоопашата костенурка
Triturus karelinii
Голям гребенест тритон
Bombina variegata
Жълтокоремна бумка
Elaphe quatuorlineata
Ивичест смок
БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EИО, предмет
на опазване в зоната:
Morimus funereus
Буков сечко
* Rosalia alpina
Алпийска розалия
*Callimorpha quadripunctaria
Lucanus cervus
Бръмбър рогач
Cerambyx cerdo
Обикновен сечко
Unio crassus
Бисерна мида
Vertigo moulinsiana
Вертиго
Vertigo angustior
Вертиго
Coenagrion ornatum
Ценагрион
4.4. ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG 0000141 „РЕКА КАМЧИЯ”
Много малка част от ОУП попада в защитена зона BG0000141 „РЕКА
КАМЧИЯ”, която е одобрена с Решение № 122/ 02.03.2007 год. на Министерският
съвет на Р България, с обща площ от 158.84 ха
Зоната обхваща поречието на река Камчия от стената на язовир Цонево по
течението си до село Гроздево с площ 1588.40 дка.
Зоната е от важно значение като биокоридор и връзка с фауната на Източна
Стара планина. Силно е повлиян обаче от съседната интензивна селскостопанска
дейност. Съгласно приложената карта, сайтът следи строго реката, като в него влизат
изключително алувиални територии, но не се допускат близките горски райони.
Бреговете на реката са покрити с храстова и дървесна растителност. Многобройни
слънчогледови ниви по протежение на реката. Тинесто-пясъчно дъно, високи мътни
води, голяма част от коритото е коригирано; добра залесеност на поречието, гори от
ясен, бряст, бук и дъб – лонгози; азмаците покрай реката са обрасли с Ph. communis,
Th. latifolia, Th. angustifolia и Sp. ramosum.
Своята значимост е с ограничени по площ хабитати, подходящи за прилепи и
сухоземни бозайници. Средно качество поради високата степен на урбанизация и
култивиране. Наличието на река с почти непрекъснат воден режим е добро за
сухоземните животни, а и за някои хидрофилни и хидробионтни влечуги. Зоната
представлява биокоридор между язовир Камчия и черноморския бряг.
4.4.1. Цели на опазване:
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• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове
и условия на средата.
• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
4.4.2. Съгласно Стандартният формуляр в зоната попадат следните типове
природни местообитания и видове предмет на опазване:
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EИО:
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) Riparian mixed forest of
Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia
along the great rivers (Ulmenion minoris)
БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EИО, предмет на
опазване в зоната:
Barbastella barbastellus
Широкоух прилеп
Myotis bechsteini
Дългоух нощник
*Canis lupus
Европейски вълк
* Lutra lutra
Видра
Myotis emarginatus
Трицветен нощник
Rhinolophus hipposideros
Maлък подковонос
Spermophilus citellus
Лалугер
Vormela peregusna
Пъстър пор
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива
92/43/EИО, предмет на опазване в зоната:
Emys orbicularis
Обикновена блатна костенурка
Testudo graeca
Шипобедрена костенурка
Testudo hermanni
Шипоопашата костенурка
Triturus karelinii
Голям гребенест тритон
Bombina bombina
Червенокоремна бумка
Elaphe quatuorlineata
Ивичест смок
Bombina variegata
Жълтокоремна бумка
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EИО, предмет на опазване в
зоната:
Barbus plebejus
Маришка мряна
Rhodeus sericeus amarus
Европейска горчивка
Barbus meridionalis
Черна (балканска) мряна
Cobitis taenia
Обикновен щипок
4.5. ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG 0000104 „ПРОВАДИЙСКО-РОЯКСКО ПЛАТО”
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ОУП попада изцяло в защитена зона BG0000104 „ПРОВАДИЙСКО-РОЯКСКО
ПЛАТО ”, която е одобрена с Решение № 661/ 16.10.2007 год. на Министерският съвет
на Р България, с обща площ от 50158.5877 ха
Общата територия на Провадийско – Роякското плато е около 100 000 ха.
Представлява широко циркум денудиално плато между реките Провадийска /средното
течение/ Девня, Провадийска /долното течение/, Голяма Камчия, Стара река /приток на
Голяма Камчия/ и Мадара /приток на Провадийска река/. Съставено е от варовикови
натрупвания, едрозърнести пясъчници, варовити мергели и пясъчници и варовик.
Провадийска река и нейният приток Главница разделят платото на три по-малки плата
Мадарско, Добринско /високо 320м/ и Роякско /389 м/. Височината на платото
намалява от северозапад към югоизток. Южните склонове са полегати докато
северните и западните са стръмни, на места дори вертикални. По северните и южните
склонове на платото в устойчиви на ерозия конгломерати са образувани стъпала и
корнизи. Платото е дълбоко нарязано от Провадийският пролом по чиито склонове
има свличане на почвата и наносни конуси. Има широко разгърнат карст с карстови
извори и пещери. Скалите имат много подходящи ниши за гнездене на птиците. На юг
от мястото има голямо водохранилище – яз.Цонево. От платото извират река Главница
и нейните притоци, а също така и малки притоци на Провадийска река и Голяма
Камчия. Почвите са основно черноземни / включително и излужени и ксеротермни
пасища от степен тип. Голяма част от платото е заета със селскостопански земи.
4.5.1. Цели на опазване:
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове
и условия на средата.
• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
4.5.2. Съгласно Стандартният формуляр в зоната попадат следните типове
природни местообитания и видове предмет на опазване:
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EИО:
6110 *
Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от AlyssoSedion albi Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi
6240 *
Субпанонски степни тревни съобщества Sub-continental steppic grasslands
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове Calcareous rocky
slopes with chasmophytic vegetation
8310 Неблагоустроени пещери Caves not open to the public
9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) Medio-European limestone beech
forests of the Cephalanthero-Fagion
9180 *
Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове
Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines
91G0 *
Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Pannonic woods with
Quercus petraea and Carpinus betulus
91H0 *
Панонски гори с Quercus pubescens Pannonian woods with Quercus
pubescens
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91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. Euro-Siberian steppic woods with
Quercus spp.
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile
oak forests
91S0 *
Западнопонтийски букови гори Oriental beech forest of the Stranja-Istranca
range
91W0
Мизийски букови гори Moesian beech forests
91Z0
Мизийски гори от сребролистна липа Moesian silver lime woods
БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EИО, предмет на
опазване в зоната:
* Lutra lutra
Видра
Mesocricetus newtoni
Добруджански (среден) хомяк
Miniopterus schreibersi
Дългокрил прилеп
Mustela eversmannii
Степен пор
Myotis blythii
Остроух нощник
Myotis capaccinii
Дългопръст нощник
Myotis emarginatus
Трицветен нощник
Myotis myotis
Голям нощник
Rhinolophus blasii
Средиземноморски подковонос
Rhinolophus euryale
Южен подковонос
Rhinolophus ferrumequinum
Голям подковонос
Rhinolophus hipposideros
Maлък подковонос
Rhinolophus mehelyi
Подковонос на Мехели
Spermophilus citellus
Лалугер
Vormela peregusna
Пъстър пор
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива
92/43/EИО, предмет на опазване в зоната:
Emys orbicularis
Обикновена блатна костенурка
Testudo graeca
Шипобедрена костенурка
Testudo hermanni
Шипоопашата костенурка
Triturus karelinii
Голям гребенест тритон
Bombina bombina
Червенокоремна бумка
Elaphe quatuorlineata
Ивичест смок
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EИО, предмет на опазване в
зоната:
Barbus plebejus
Маришка мряна
Rhodeus sericeus amarus
Европейска горчивка
Cobitis taenia
Обикновен щипок
БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EИО, предмет
на опазване в зоната:
Morimus funereus
Буков сечко
* Rosalia alpina
Алпийска розалия
Lucanus cervus
Бръмбър рогач
Cerambyx cerdo
Обикновен сечко
РАСТЕНИЯ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EИО, предмет на
опазване в зоната:
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Moehringia jankae
Centaurea jankae

Янкева кутявка
Янкева метличина

4.6. ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG 0002038 „ПРОВАДИЙСКО-РОЯКСКО ПЛАТО”
Много малка част от ОУП попада в защитена зона BG 0002038
„ПРОВАДИЙСКО-РОЯКСКО ПЛАТО ”, която е обявена с Заповед № РД134/10.02.2012 г. и изменемие Заповед № РД- 73/28.01.2013 г. на Министерският съвет
на Р България, с обща площ от 84031.5041 ха по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на
дивите птици.
Провадийското и Роякското плата се намират в Източна България, между
градовете Шумен и Провадия. На север и юг граничат съответно с река Провадийска и
река Голяма Камчия, като в границите на мястото се включват и скалните масиви
Невша - Венчан и Комунари. На запад достигат до селата Мадара и Благово, а на изток
- до шосето с. Гроздьово - с. Бързица. Общата площ на защитена зона „ПровадийскоРоякско плато”, код BG 0002038 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите
птици възлиза на 84031.5041 ха.
4.6.1. Цели на опазване:
•
Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията
на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
•
Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове
и условия на средата.
•
Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние
на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
4.6.2. Съгласно Стандартният формуляр в зоната попадат следните видове
птици предмет на опазване:
ПТИЦИ : Видове, включени в приложение I на Директива 79/409/ЕЕС:
Турилик
Burhinus oedicnemus
Ловен сокол
Falco cherrug
Голям креслив орел
Aquila clanga
Египетски лешояд
Neophron percnopterus
Бухал
Bubo bubo
Сив жерав
Grus grus
Ливаден дърдавец
Crex crex
Малък сокол
Falco columbarius
Oрел рибар
Pandion haliaetus
Синявица
Coracias garrulus
Скален орел
Aquila chrysaetos
Сив кълвач
Picus canus
Малък креслив орел
Aquila pomarina
Ливаден блатар
Circus pygargus
Степен блатар
Circus macrourus
Полски блатар
Circus cyaneus
Тръстиков блатар
Circus aeruginosus
Орел змияр
Circaetus gallicus
Малък орел
Hieraaetus pennatus
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Червеногърба сврачка
Козодой
Черногърбо каменарче
Сирийски пъстър кълвач
Kръстат (царски) орел
Белоопашат мишелов
Късопръст ястреб
Земеродно рибарче
Черночела сврачка
Вечерна ветрушка
Ястребогушо коприварче
Полска бъбрица
Горска чучулига
Дебелоклюна чучулига
Среден пъстър кълвач
Черен кълвач
Градинска овесарка
Нощна чапла
Сокол скитник
Червена каня
Розов пеликан
Малка бяла чапла
Черен щъркел
Бял щъркел
Блестящ ибис
Осояд
Черна каня

Lanius collurio
Caprimulgus europaeus
Oenanthe pleschanka
Dendrocopos syriacus
Aquila heliaca
Buteo rufinus
Accipiter brevipes
Alcedo atthis
Lanius minor
Falco vespertinus
Sylvia nisoria
Anthus campestris
Lullula arborea
Melanocorypha calandra
Dendrocopos medius
Dryocopus martius
Emberiza hortulana
Nycticorax nycticorax
Falco peregrinus
Milvus milvus
Pelecanus onocrotalus
Egretta garzetta
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Pernis apivorus
Milvus migrans

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир.
79/409/EEC:
Речен дъждосвирец
Charadrius dubius
Сива чапла
Ardea cinerea
Обикновен пчелояд
Merops apiaster
Брегова лястовица
Riparia riparia
Малък ястреб
Accipiter nisus
Късокрил кюкавец
Actitis hypoleucos
Черношипа ветрушка
Falco tinnunculus
Степен орел
Aquila nipalensis
Обикновен мишелов
Buteo buteo
Орко
Falco subbuteo
Голям корморан
Phalacrocorax carbo
Малък гмурец
Tachybaptus ruficollis
Обикновена калугерица
Vanellus vanellus
4.7. ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG 0002044 „КАМЧИЙСКА ПЛАНИНА”
Част от ОУП попада изцяло в защитена зона „Камчийска планина”, код BG
0002044 е обявена със заповед № РД-132 от 10 февруари 2012 г., тя обхваща 888972.31
дка площ попадаща в източната територия на Стара планина наречена Камчийска
планина.
Предмет и цели на опазване
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4.7.1. Цели на опазване:
•
Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията
на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
•
Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове
и условия на средата.
•
Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние
на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
4.7.2. Съгласно Стандартният формуляр в зоната попадат следните видове
птици предмет на опазване:
ПТИЦИ : Видове, включени в приложение I на Директива 79/409/ЕЕС:
Ловен сокол
Falco cherrug
Черногърбо каменарче
Oenanthe pleschanka
Египетски лешояд
Neophron percnopterus
Черна каня
Milvus migrans
Oрел рибар
Pandion haliaetus
Малък орел
Hieraaetus pennatus
Скален орел
Aquila chrysaetos
Полубеловрата мухоловка
Ficedula semitorquata
Малък креслив орел
Aquila pomarina
Орел змияр
Circaetus gallicus
Степен блатар
Circus macrourus
Полски блатар
Circus cyaneus
Тръстиков блатар
Circus aeruginosus
Белоглав лешояд
Gyps fulvus
Белошипа ветрушка
Falco naumanni
Червена каня
Milvus milvus
Голям креслив орел
Aquila clanga
Осояд
Pernis apivorus
Малък нирец
Mergus albellus
Поен лебед
Cygnus cygnus
Тундров лебед
Cygnus columbianus bewickii
Бял щъркел
Ciconia ciconia
Черен щъркел
Ciconia nigra
Голяма бяла чапла
Egretta alba
Mалък воден бик
Ixobrychus minutus
Къдроглав пеликан
Pelecanus crispus
Розов пеликан
Pelecanus onocrotalus
Mалък корморан
Phalacrocorax pygmeus
Белоопашат морски орел
Haliaeetus albicilla
Полска бъбрица
Anthus campestris
Сирийски пъстър кълвач
Dendrocopos syriacus
Kръстат (царски) орел
Aquila heliaca
Белоопашат мишелов
Buteo rufinus
Късопръст ястреб
Accipiter brevipes
Ръждив aнгъч
Tadorna ferruginea
Градинска овесарка
Emberiza hortulana
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Черночела сврачка
Ливаден блатар
Ястребогушо коприварче
Вечерна ветрушка
Горска чучулига
Дебелоклюна чучулига
Белогръб кълвач
Козодой
Ливаден дърдавец
Червеногърба сврачка
Сокол скитник
Среден пъстър кълвач
Бухал
Сив жерав
Земеродно рибарче
Синявица
Сив кълвач
Черен кълвач
Малък горски водобегач

Lanius minor
Circus pygargus
Sylvia nisoria
Falco vespertinus
Lullula arborea
Melanocorypha calandra
Dendrocopos leucotos
Caprimulgus europaeus
Crex crex
Lanius collurio
Falco peregrinus
Dendrocopos medius
Bubo bubo
Grus grus
Alcedo atthis
Coracias garrulus
Picus canus
Dryocopus martius
Tringa glareola

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир.
79/409/EEC:
Голям корморан
Phalacrocorax carbo
Жълтокрака чайка
Larus cachinnans
Речна чайка
Larus ridibundus
Голям горски водобегач
Tringa ochropus
Бял ангъч
Tadorna tadorna
Малък гмурец
Tachybaptus ruficollis
Зеленоглава патица
Anas platyrhynchos
Голям гмурец
Podiceps cristatus
Черноврат гмурец
Podiceps nigricollis
Голяма белочела гъска
Anser albifrons
Кафявоглава потапница
Aythya ferina
Качулата потапница
Aythya fuligula
Звънарка
Bucephala clangula
Обикновен пчелояд
Merops apiaster
Черношипа ветрушка
Falco tinnunculus
Речен дъждосвирец
Charadrius dubius
Късокрил кюкавец
Actitis hypoleucos
Малък ястреб
Accipiter nisus
Сива чапла
Ardea cinerea
Ням лебед
Cygnus olor
Обикновен мишелов
Buteo buteo
Орко
Falco subbuteo
Тъмногръд брегобегач
Calidris alpina
Сива патица
Anas strepera
Фиш
Anas penelope
Зимно бърне
Anas crecca
Шилоопашата патица
Anas acuta
Среден нирец
Mergus serrator
Лиска
Fulica atra
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Зеленоножка

Gallinula chloropus

Класове земно покритие

% покритие

Влажни ливади, мезофилни ливади

3

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)

3

Друга орна земя

8

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

2

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

13

Иглолистни гори

1

Крайбрежни пясъчни дюни, пясъчни плажове

0

Морски райони, заливи

3

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета)
2
Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници

0

Смесени гори

2

Сухи тревни съобщества, степи

2

Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища

0

Храстови съобщества

1

Широколистни листопадни гори
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Общо Покритие
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Характеристиките
на
http://natura2000.moew.government.bg

зоната

са

представени

по

5. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА ВЕРОЯТНОСТТА И СТЕПЕНТА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОУПО ДЪЛГОПОЛ ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА
ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ
През 2002 г. в България стартира процесът по определяне на места, отговарящи
на изискванията, поставени от Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните
местообитания и на дивата фауна и флора и Директива 2009/147/ЕО за опазване на
дивите птици. До края на 2007 г. с решения на Министерски съвет са приети 114
защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 20,3 % от територията на
България и 228 защитени зони за опазване на природните местообитанията, покриващи
29,5 % от територията на България. Общо в България са приети от Министерски съвет
332 защитените зони от НАТУРА 2000, покриващи общо 34,34 % от територията на
страната.
Екологични проблеми по отношение на флората и фауната в зоните, могат да
бъдат в резултат на:
•
нарушения на местообитанията на растителните и животинските видове,
промени в екосистемите в района в следствие от засилена урбанизация в района.
Последствията могат да бъдат унищожаване на цели растения или промени в
плътността на популациите, безпокойство на животинските видове, унищожаване на
места за гнездене, хранене, почивка, фрагментация на местообитанията,
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интродуциране на неместни видове, които са по-конкурентноспособни от местните
такива и могат да ги изместят от техните екологични ниши.
•
промяна на биоразнообразието и замърсяване на крайречните и водните
екосистеми вследствие унищожаването на част от растителността, фрагментиране на
местообитания и хабитатите, унищожаването на места за гнездене, храна и почивка на
животински видове, интродуциране на неместни видове в следствие замърсяване на
водните обекти с отпадъчни води, зауствани от остарелите и амортизирани ПСОВ и
канализационните системи които заустват във водните обекти без необходимото
пречистване.
•
дифузно замърсяване на местообитанията и хабитатите, промяна на
биоразнообразието в екосистемите, мигриране на замърсителите по хранителните
вериги, и промяна на биоразнообразието в екосистемите в резултат от интензивното
земеделие в районите и наторяването на земеделските терени с азотни и фосфорни
торове, органични торове и препарати за растителна защита;
•
унищожаване на отделни растения, месторастения и места за гнездене, в
резултат на ерозиране в близост на хидротехническите съоръжения, и вследствие
неправилното изсичане и оголване на терените.
•
замърсяване на почвите и растителността, унищожаване на отделни
растения или намаляване на плътността на популациите, засягане на местообитания на
застрашени и редки видове, намаляване на видовото разнообразие, безпокоене и
прогонване на животни и птици, места за гнездене и хабитати на различни видове, и
намаляване на биоразнообразието в резултат от създаването и наличието на
нерегламентирани сметища. При интродуцирането на нови животински видове
характерни за сметищата, се създава опасност за хората и домашните животни от
разпространение на болести и зарази в околните територии.
•
преки въздействия от присъствието на строителна техника на площадки
за бъдещо строителство - унищожаване на части или цели растения, нарушаване на
растителната покривка или части от нея от строителната техника, нарушаване на
целостта и засипване на тревната растителност с почва от изкопно-насипните
дейности, и при временното съхраняване на хумусния слой, от строителните и
металните отпадъци на терена по време на строителните дейности на всички видове
обекти. Преките въздействия върху фауната са свързани с нарушаване на хабитатите,
безпокойство и прогонване на животинските видове, унищожаване на местата за
гнездене и промяна на биоразнообразието.
•
промяна в биоразнообразието на крайречните територии в следствие
унищожаване на част от растителните и животинските популации, места за гнездене и
промяна в състава на екосистемите при наводнения.
Устойчиво управление на биологичното разнообразие и опазване на
местообитания и видове с европейско и национално значение от Националната
екологична мрежа и извън нея ще доведе до подобряване на състоянието на
екосистемите, ограничаване и спиране на загубата на биологично разнообразие.
5.1. Описание и анализ на въздействието на ОУП на община Дългопол
върху местообитанията на видовете и видовете, предмет на опазване в
защитените зони
Вероятни въздействия върху типовете природни местообитания и
растителни видове и рискове.
Преки въздействия:
Унищожаване на местообитания
Пряко унищожаване на местообитания вследствие на строителни работи,
свързани с изкопаване на земна маса, депониране на отпадъци от строителната
дейност, увреждания при създаване и поддържане на инфраструктурата.
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Унищожаване на индивиди
Възможно е унищожаване на части от популации на растителни видове при
пряко въздействие на техни местообитания, включително при строителство и
поддържане на инфраструктурата в границите на естествено разпространение на
популациите им, или фрагментиране на местообитанията на видове.
Прегради
за
нормално
функциониране
на
местообитанията
(фрагментация)
Възможно е при извършване на строителни работи, изграждане на укрепителни
съоръжения, при ненавременното оползотворяване и извозване на строителни
отпадъци, сериозно нарушаване на водния режим, в следствие на което е възможно да
се получат прегради, а оттам липса на свързаност на отделните части на дадено
местообитание. При определени условия
те могат да предизвикат мащабна
фрагментация, с което може да се влоши тяхното природозащитно състояние.
Косвени въздействия:
Повишена опасност от пожари
При експлоатация и поддържане на инфраструктурата, съществува опасност от
пожари. Същите са възможни и при движението на по-големи човешки, включително и
туристически потоци, следствие от което се достига до пряко унищожаване на
индивиди на растителни видове и местообитания – обект на опазване в зоната.
Нахлуване на чужди растителни видове в природните местообитания
При строителството и експлоатацията на обекти, при създаването на зелени
площи, при ползване на сгради и съоръжения и при придвижването на големи групи
хора, е възможно внасяне на чужди, инвазивни, плевелни и рудерални растителни
видове, които променят видовата структура на местообитанията и местообитанията на
растителните видове, влошават природозащитното състояние и могат да бъдат
конкуренти на растителни видове, обект на опазване в зоната, както и на типични за
местообитанията видове. Създават се предпоставки за генетична ерозия на видове с
чужди такива, близки в родствено отношение до тях.
При оценка на въздействието върху видовете и местообитанията, предмет на
опазване в защитените зони е възприета утвърдената 10-степенна скала на оценка, с
която се отчитат различните параметри на значимост на въздействията, спрямо
стандартните показатели за оценка на степента на въздействие:
Табл. 5.1.1. Стандартни показатели за оценка на степента и типовете на въздействие
Оценка
Критерии
0
Дейността не оказва въздействие
1
Дейността има много слабо отрицателно въздействие
2
Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия
3
Дейността може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия
4
Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия
5
Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия
6
Дейността може да предизвика синергични въздействия
7
Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, синергични
отрицателни въздействия. Въздействието може да бъда премахнато
чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.
8
Дейността може да предизвика значителни вторични, кумулативни,
синергични отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде
премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.
9
Дейността
предизвиква
значителни,
средносрочни
или
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10

дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може
да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.
Дейността
предизвиква
значителни,
средносрочни
или
дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може
да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.

При прилагането на изнесената по – горе матрицата могат да бъдат
диференцирани 5 прага на въздействие:
Степен
Критерии
0
Реализацията на проекта не оказва въздействие.
От 1 до 3
Слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на
специални мерки освен спазване на най-добрите практики при
строителството и експлоатацията;
От 4 до 6
Средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в
комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за
намаляване, ограничаване или премахване;
От 7 до 9
Значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато
чрез избор на алтернативи или прилагане на смекчаващи и
компенсаторни мерки.
10
Реализацията
на
проекта
предизвиква
значително
и
постоянно/необратимо отрицателно въздействие, което не може да
бъде
премахнато
или
сведено
до
допустимо
чрез
смекчаващи/компенсаторни мерки. При тази степен на въздействие
се прилага нулевата алтернатива.
5.1.1. Анализ на въздействието на ОУП на община Дългопол върху видове
и местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описанието и анализа на вероятното въздействие над видовете птици предмет
на опазване ще бъде разгледано по отделно за всеки вид, общо за двете защитени зони.
Голяма част от видовете попадат като предмет на опазване в разглежданите зони, при
представянето им ще бъде описано в кои защитени зони попадат.
Анализа на въздействието на Предварителния проект на ОУП е направен на
база получена информация за достъп от МОСВ с предоставени пространствени данни
за природни местообитания и местообитания на видове, продукт от проект „Картиране
и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове –
фаза I“, попадащи в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато”, код BG 0002038 , и „Камчийска
планина”, код BG 0002044.
Към настоящия момент в база данни на http://natura2000.moew.government.bg, е
постъпила специфична информация, получена в резултат на проект: „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове –
фаза_I. Информацията е обобщена като „Доклад за гнездящите птици на
територията на защитени зони „Провадийско-Роякско плато”, код BG 0002038 , и
„Камчийска планина”, код BG 0002044.

На територията на защитени зони „Провадийско-Роякско плато”, код
BG 0002038 , и „Камчийска планина”, код BG 0002044 попадат следните числености
предмет на опазване птици:
№ Защитена зона
Попадащи в Приложение Редовно
срещащи
се
І
на
Директива мигриращи птици, които
2009/147/ЕО
не са включени в Пр. I на
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1
2

„Провадийско-Роякско
46 вида
плато”, код BG 0002038
„Камчийска планина”, 65 вида
код BG 0002044

Дир. 79/409/EEC
14 вида
30 вида


Птици на територията на защитени зони BG 0002038 „ПровадийскоРоякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”, попадащи в Приложение І
на Директива 2009/147/ЕО:
Бухал (Bubo bubo) – предмет на опазване в защитени зони BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида - постоянен вид. До средата на XX в. Твърде чест в равнини и
планини до 1700 m н. в. Най-често в места със 100–300 m н. в., по-често в карстовия
пояс на Предбалкана. Числеността е определяна на 120–150 до 420–490 гнездещи
двойки. Обитава слабо посещавани от човека труднодостъпни места, главно скални
масиви и сипеи, пещери, окрайнини на гори, разредени стари гори, често в речни
долини, близо до реката. Петрофилен вид, обитаващ скалните венци и ниши.
28.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско
плато”- според Стандартният формуляр на зоната видът е постоянен, гнездещ с
численост около 13 - 13 двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на
територията на защитена зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през 2007
г. са установени 13 двойки, а през 2012 г., в обхвата на зоната не са установени
гнездящи птици от вида бухал. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко
унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка
част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида
устройствени зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски
територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства
(Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в новообразувани територии
(Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни
терени за гробищни паркове (Тгп). Посочените устройствени зони се отнасят за имоти
по границите на населените места, като много от тях са с вече с приети ПУП. Част от
посочените УЗ (устройствени зони) и имотите които обхващат има вероятност да
предоставят възможност за обитаване от бухала свързани с хранителните територии
на вида, но непосредствената им близост до населените места ги прави неподходящи.
Посочените устройствени зони няма да окажат пряко и непряко влияние върху вида.
Не се засягат скали, скални образувания и горски масиви, предпочитано място за
обитаване от бухала. Въздействието се оценява на 0 – не оказва отрицателно
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”- според
Стандартният формуляр на зоната видът е постоянен гнездещ с численост около 3 - 3
двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона
BG 0002044 „Камчийска планина”- през 2007 г. са регистрирани 3 двойки, а през 2012
г., в обхвата на зоната не са установени гнездящи птици от вида бухал. Изпълнението
на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ.
В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, а в
зоната не попадат населени места, от предвидените селищни образувания попадат
Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
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места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са). Част от посочените УЗ (устройствени
зони) и имотите които обхващат има вероятност да предоставят възможност за
обитаване от бухала свързани с хранителните територии на вида, но непосредствената
им близост до населените места ги прави по – скоро неподходящи. Но въпреки това
някои УЗ като, Зсп13/15/16, Ов11/15, Са 3/4/6 и Смф12/14 биха предоставили
възможност за обитаване главно за изхранване от вида в размер на 191,5 дка или 0,02
% от ЗЗ. Посочените устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху
вида. Засягат се 19,9 дка скала в района на село Дебелец, което ще се отрази с 0,002 %
от ЗЗ възможност за загнездване в скални образувания и горски масиви, предпочитано
място за обитаване от бухала. Посоченият процент засяга цялата зона поради това че в
стандартния формуляр няма посочен клас земно покритие „Скали във вътрешността,
сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници”. Въздействието се оценява на 1 – дейността
има много слабо отрицателно въздействие.
Бял щъркел (Ciconia ciconia) - предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида - гнездещо-прелетен, преминаващ и по изключение зимуващ
вид. В края на XIX в. Е широко разпространен (Reiser, 1894). В средата на 80-те години
на миналия век са установени само 5 422 гнездещи двойки. При последното
преброяване (2004–2005) са регистрирани 4818 двойки. В Бургаския залив през есента
на 1981 г. Са установени общо 227 000 мигриращи Местообитания. Предимно
населени места в ниските части на страната и в близост до реки, оризища, влажни
ливади, язовири и др. През 1994–1995 г. Вън от населените места са наблюдавани само
около 8 % от общия брой гнезда.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост от около 28
двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона
BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” през 2007 г. са регистрирани 28 дв., а през
2012 г., в обхвата на зоната са установена 1 гнездяща двойка птици от вида.
Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на
територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 13/15/28, Ов 13/14 има вероятност да отнемат площи
за изхранване и почивка в размер на 0,02 % от ЗЗ. Въздействието се оценява на 2 –
дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”– според
Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост от около 2 двойки и
концентрация от 274463 птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на
територията на защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина” през 2007 г. са
регистрирани 22 дв., а през 2012 г., в обхвата на зоната са установени 3 -7 гнездящи
двойки птици от вида. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко
унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка
част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, а в зоната не попадат населените места,
от предвидените селищни образувания попадат Група смесени многофункционални
зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени
за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции
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(Са) с обща площ от 2132,8 дка, като в населените места попадащи на територията на
зоната няма гнезда на щъркел. Има вероятност да се окаже влияние върху вида по
време на миграция, като се отнемат площи за почивка и нощувка в УЗ като, Зсп 13/15,
Ов 11/15, Ок1, Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Но като се има в предвид че
терените в съседство който не попадат в УЗ са от същия характер и има обширни
обработваеми площи то ще е минимално. Въздействието се оценява на 1 – дейността
има много слабо отрицателно въздействие.
Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra) – предмет на опазване в
защитени зони BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044
„Камчийска планина”.
Вида е сравнително едър представител на семейство Чучулигови (Alaudidae),
разред Врабчоподобни (Passeriformes). Оперението е подобно на другите
видове чучулиги - маскировъчно, с много фин рисунък от кафяво, черно и
жълто. Крилете са сравнително къси и закръглени, лети бързо и добре с характерния за
чучулигите накъсан полет. Краката са добре развити и се придвижва по земята
ходейки, а не подскачайки, както го правят останалите видове от разреда. Гласът й е
характерен и приятен. Среща се в страните около Средиземно море, в Европа и
Африка. Счита се за вид предпочитащ топлия климат, въпреки, че гнезди в Европа, чак
до Австрия, Германия и други по-северни страни. В България е защитен вид, включен
в Червената книга. Предпочита открити местности, покрити нарядко с храсталаци. Не
се качва много нависоко в планините. Според данни от „Атлас на гнездящите птици в
България” (БДЗП, Природозащитна поредица/ Книга 10) размерът на популацията на
вида в страната е в рамките на 3000-5000 двойки. Влиза в категория „Застрашен” на
национално ниво и „SPEC 3 Намаляващ” за Европа. Тенденциите на
разпространението на вида са стабилни, а числеността му е оценена като „стабилна, на
места нарастваща”. Основните местообитания на вида, съгласно номенклатурата,
възприета в Атласа на гнездящите птици, са: 34 Степи и сухолюбиви, тревни
съобщества по варовити терени, 35 Тревни съобщества по сухи силикатни терени (найчесто пасища) и 87 Пустеещи земи, по-рядко – 81 Подобрени тревни площи
(многогодишни тревни култури) (люцернови полета) или в по-малки тревни площи
сред ниви.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост от около 30 -50
двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона
BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” през 20007 са регистрирани 15 – 150
двойки, а през 2012 г., в обхвата на зоната не са установени гнездящи двойки птици от
вида. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди
на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). От посочените УТ като, Зсп 13/15/28, Ов 13/14 има вероятност да отнемат
площи за обитаване в размер на 0,02 % от ЗЗ. Посочените терени са в близост до
населените места и вероятно не засягат местообитания на дебелоклюната чучулига, не
се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се окаже
влияние върху хранителните и гнездови територии на вида е минимална в порядъка
на 0,02 % от ЗЗ. Не се засягат обработваеми площи и степни формирования,
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предпочитано място за обитаване от вида. Въздействието се оценява на 1 – дейността
има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е постоянен с численост от около 2 двойки.
Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона BG
0002044 „Камчийска планина” през 2007 г. са регистрирани 2 дв., а през 2012 г., в
обхвата на зоната не са установени гнездящи двойки птици от вида. Изпълнението на
Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В
обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, а в
зоната не попадат населените места, от предвидените селищни образувания попадат
Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние
върху вида като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1, Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако
се изчисли върху класовете земно покритие „Сухи тревни съобщества, степи”,
„Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на
угар)” и „Друга орна земя” общо съставляващи 23 % (204463,64 дка) от ЗЗ, то ще се
отнемат 0,04 %. Но като се има в предвид че на територията на зоната са регистрирани
много малки числености, а терените в съседство са от същия характер, не се очаква
значителна промяна на гнездящите двойки от вида. Въздействието се оценява на 1 –
дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Горска чучулига (Lullula arborea) - предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида - обитава смесени и широколистни келяви горички на
границата между откритите пространства и гората, сухи тревни съобщества и
храсталаци. Представена е с добра численост през гнездовия период в цялата страна, а
също и в защитените зони. Видът е уязвим към унищожаване и деградация на
подходящите местообитания, както и унищожаване на хранителната база. Изсичането
на храсти и урбанизирането на открити терени намалява площта на гнездовите и
трофични местообитания на вида.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е постоянен гнездещ с численост
около 110 - 800 двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на
защитена зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” през 2007 г. са
регистрирани 110 - 800 дв., а през 2012 г., в обхвата на зоната са установени между 18
гнездящи птици от вида. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко
унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка
част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида
устройствени зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски
територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства
(Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в новообразувани територии
(Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни
терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 13/15/28, Ов 13/14 има
вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,02 % от ЗЗ. Посочените
терени не засягат пряко местообитания на горската чучулига, не се нарушават
територии в зоната но вероятността да се окаже влияние върху хранителните и
гнездови територии на вида се равнява на 0,02 % от ЗЗ. Посочените устройствени зони
няма да окажат пряко влияние върху основните местообитания на вида, които са
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отдаличени от населените места. Не се засягат поляни в близост до гори и горски
формирования, предпочитано място за обитаване от вида. Въздействието се оценява на
1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”- според
Стандартният формуляр на зоната видът е постоянен гнездещ с численост около 110 800 двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена
зона BG 0002044 „Камчийска планина”- през 2007 г. са регистрирани 383 – 2475
двойки, а през 2012 г., в обхвата на зоната са установени между 13 - 27 гнездящи
птици от вида. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на
индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002044 „Камчийска планина”, а в зоната не попадат населените места, от
предвидените селищни образувания попадат Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са)
с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ засягат подходящи места за
обитаване и могат да окажат пряко влияние върху вида като, Зсп 12/23, Ов 12/20/22,
Са5/6, Смф6 (245,519 дка), които ще отнемат 0,02 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху
класовете земно покритие „Широколистни листопадни гори ” и „Смесени гори”
общо съставляващи 62 % (551162,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,04 %. Но като се
има в предвид че територията на зоната обхваща в по – голямата си част горски
терени, а площите в съседство на заложените устройствени зони са от същия характер,
не се очаква промяна на гнездящите двойки от вида. Въздействието се оценява на 1 –
дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka) - предмет на опазване в
защитени зони BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044
„Камчийска планина”.
Черногърбото каменарче е птица от семейство Мухоловкови. В България се
среща само в района на Северното черноморие. Предпочита пустинни области с малко
растителност като в района на Калиакра. Зимува в Източна Африка. Гнезди в процепи
в скалите, дупки в земята или под голям камък. Представителността на вида в зоната е
с категория „B”, т.е. размера на популацията му е между 2 – 15 %, спрямо
представителността на популацията в цялата страна.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е постоянен гнездещ с численост
около 1 - 5 двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на
защитена зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” през 2007 г. са
регистрирани 1- 5 двойки, а през 2012 г., в обхвата на зоната не са установени
гнездящи птици от вида. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко
унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка
част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида
устройствени зони -Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски
територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства
(Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в новообразувани територии
(Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни
терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 13/15/28, Ов 13/14 има
вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,02 % от ЗЗ. Посочените
терени не засягат пряко местообитания на черногърбото каменарче, не се нарушават
територии в зоната но вероятността да се окаже влияние върху хранителните и
гнездови територии на вида се равнява на 0,02 % от ЗЗ. Посочените устройствени зони
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няма да окажат пряко влияние върху основните местообитания на вида, които са
отдаличени от населените места. Не се засягат скални образувания и каменливи почви
в обширни площи, предпочитано място за обитаване от вида. Въздействието се
оценява на 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”- според
Стандартният формуляр на зоната видът е размножаващ се с численост около 2 - 10
двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона
BG 0002044 „Камчийска планина”- през 2007 г. са регистрирани 2 – 10 двойки, а
през 2012 г., в обхвата на зоната са установени 1 – 2 гнездящи птици от вида.
Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на
територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044
„Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания попадат Група смесени
многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в
зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и
Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Но въпреки това някои УЗ
като, Зсп13/15/16, Ов11/15, Са 3/4/6 и Смф12/14 биха предоставили възможност за
обитаване от вида в размер на 191,5 дка или 0,02 % от ЗЗ. Посочените устройствени
зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Засягат се 19,9 дка скала в
района на село Дебелец, което ще се отрази с 0,002 % от ЗЗ с възможност за
загнездване в скални образувания, предпочитано място за обитаване от черногърбото
каменарче. Посоченият процент засяга цялата зона, поради това че в стандартния
формуляр няма посочен клас земно покритие „Скали във вътрешността, сипеи, пясъци,
постоянен сняг и ледници”. Видът гнезди по каменливи места и скални масиви, такива
елементи няма да бъдат засегнати. Въздействието се оценява на 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
Земеродно рибарче (Alcedo atthis) - предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – среща се във влажните зони и брегове около водни площи,
където се размножава и храни.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е постоянен гнездещ с численост
около 15 - 15 двойки. Земеродното рибарче Alcedo atthis е потвърдено по р.
Котлещница. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена
зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато ”- през 2007 г. са регистрирани 3 – 28
двойки, а през 2012 г. в обхвата на зоната не са установени гнездящи птици от вида.
Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на
територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). Посочените УЗ са разположени по границите и в близост до населените места,
като част от тях са с приети ПУП. Видът е водолюбив и живота му е свързан
изключително с обитаване на водни обекти. Изброените УЗ и изменението на ОУП и
площите за вилни и курортни комплекси не засягат крайбрежни льосови стени,
открити водни площи или промени в хидрологичния режим. Поради тази причина
няма да има въздействие върху вида – оценка 0.
74

Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е постоянен гнездещ с численост около 29 29 двойки и зимуващи 1 – 1 птица. Съгласно Доклада за гнездящите птици на
територията на BG0002044 „Камчийска планина ” - през 2007 г. са регистрирани 6 –
51 двойки, а през 2012 г., в зоната не са установени гнездящи птици от вида. В обхвата
на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от
предвидените селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са)
с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка)
биха предоставили възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 %
от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във
вътрешността (стоящи води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то
ще се отнемат 0,07 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с
обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени
дейности, които има вероятност да окажат влияние върху територии за обитаване на
вида но като се има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство има
големи водни площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените
устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се
оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Блестящ ибис (Plegadis falcinellus) - предмет на опазване само в защитена зона
BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”
Блестящият ибис е птица от семейство Ибисови. Птиците от този вид имат
дълъг, извит надолу клюн, с който ловят различни водни безгръбначни.
Природозащитен статус – „критично застрашен”. Среща се у нас с изолирани гнездови
находища. Блестящият ибис обитава мочурливи терени, като в България гнезди
предимно по дунавските острови и блата, а по време на прелет може да бъде видян по
черноморското крайбрежие и във вътрешността на страната. Съгласно „Атлас на
гнездящите птици в България” - изд. на БДЗП, 2007, единственото сигурно
размножаване на вида по Черноморското крайбрежие е ЗМ „Пода” и Мандренското
езеро от Бургаските влажни зони.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е с концентрация с численост около 67
птици. Липсват данни в Доклада за гнездящите птици на територията на защитена
зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” за вида. Изпълнението на Плана няма
да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на
ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който
са заложини шест вида устройствени зони - Жилищна зона разположена върху
новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона
предимно за производства (Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в
новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп). Посочените УЗ са
разположени по границите и в близост до населените места, като част от тях са с
приети ПУП. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на
водни обекти. Изброените УЗ и изменението на ОУП и площите за вилни и курортни
комплекси не засягат крайбрежни льосови стени, открити водни площи или промени в
хидрологичния режим. Поради тази причина няма да има въздействие върху вида –
оценка 0.
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Ръждив ангъч (Tadorna ferruginea) - предмет на опазване само в защитена зона
BG 0002044 „Камчийска планина”.
Наричан е още червен килифар, е сравнително едра птица от семейство
Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes). Гнездещо-прелетен и
преминаващ, по изключение зимуващ вид. В миналото е имал по-широко
разпространение, но днес е „критично застрашен” у нас. Почти изчезнал като гнездяща
птица в повечето места. Среща се главно в малки водоеми във вътрешността на
Добруджа и по Черноморието. Около половината от гнездящите двойки обитават
откритите терени на Североизточна България, като най-голяма плътност на гнездови
находища има около гр. Главиница, Силистренска област. Гнезди и в района около
Бургас както и прилежащите до Карнобат и Айтос микроязовири. Сегашната
численост на вида възлиза на 15–20 гнездящи двойки. Обитава езера, рибарници и
язовири с открита водна площ в открити степни и селскостопански площи. Храни се с
насекоми, мърша, семена, понякога по полето далеч от водата.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е размножаващ се с численост около 2 - 2
двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на BG0002044
„Камчийска планина ” - през 2007 г. са регистрирани 2 двойки, а през 2012 г., в обхвата
на зоната не са установени гнездящи птици от вида. Видът е водолюбив и живота му е
свързан изключително с обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП попада една
малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените селищни
образувания попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона
(Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща
площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха
предоставили възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ.
Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във вътрешността
(стоящи води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат
0,07 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни
обекти. В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които
има вероятност да окажат влияние върху територии за обитаване на вида но като се
има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство има големи водни
площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените устройствени зони
няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се оценява на 1 –
Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Козодой (Caprimulgus europaeus) - предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – обитава гори в близост до сечища. Активен е привечер и
през нощта. Храни се с насекоми, ловува над открити площи, сечища и изредени гори.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е постоянен гнездещ с численост
около 150 - 250 двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на
защитена зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато ”- през 2007 г. са установени
72 – 700 бр , а през 2012 г., в обхвата на зоната е установена 1 гнездяща дв. птици от
вида. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди
на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
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озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 13/15/28, Ов 13/14 има вероятност да отнемат площи
за обитаване в размер на 0,02 % от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените
места и вероятно не засягат местообитания на козодоя, не се очаква пряко нарушаване
на основни територии в зоната, а вероятността да се окаже влияние върху
хранителните и гнездови територии на вида е минимална в порядъка на 0,02 % от ЗЗ.
Не се засягат редки гори и степни формирования, предпочитано място за обитаване от
вида. Въздействието се оценява на 1 – дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е размножаващ се с численост около 110 - 911
двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на BG0002044
„Камчийска планина ” - през 2007 г. са установени между 110 – 911 двойки, а през
2012 г., в обхвата на зоната не са установени гнездящи птици от вида. Изпълнението на
Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В
обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, а в
зоната не попадат населените места, от предвидените селищни образувания попадат
Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние
върху вида като, Зсп 12/23, Ов 12/20/22, Са5/6, Смф6 (245,519 дка), които ще отнемат
0,02 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Широколистни
листопадни гори
” и „Смесени гори” общо съставляващи 62 % (551162,84 дка) от
ЗЗ, то ще се отнемат 0,04 %. Но като се има в предвид че територията на зоната
обхваща в по – голямата си част горски терени, а площите в съседство на заложените
устройствени зони са от същия характер, не се очаква промяна на гнездящите двойки
от вида. Въздействието се оценява на 1 – дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Червена каня (Milvus milvus) - предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Червената каня е включена в Световния червен списък под категория
„Полузастрашен” (NT). В България няма сигурни данни за гнезденето на вида. В
Европа гнезди основно в Западна и Централна Европа. В страната се среща рядко само
по време на миграция с единични птици, основно по черноморското крайбрежие.
Представителността на вида в зоната е с категория „А”, т.е. размера на популацията му
е между 15 – 100 %, спрямо представителността на популацията в цялата страна.
Територията на ИП е отдалечена от основните миграционни коридори на реките
Батова и Суха, което прави присъствието на вида сравнително много рядко.
Верояноста е да се наблюдава по време на есенна миграция еденични екземпляри,
рядко на групи от няколко птици.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е концентрация с численост около 1 2 птици. Липсват данни в Доклада за гнездящите птици на територията на
защитена зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” за вида. Присъствието на
вида в ЗЗ е само по време на миграция. Изпълнението на Плана няма да допринесе за
пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една
малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест
вида устройствени зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски
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територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства
(Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в новообразувани територии
(Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни
терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 13/15/28, Ов 13/14 има
вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,02 % от ЗЗ. Посочените
терени са в близост до населените места и вероятно не засягат местообитания на
червената каня, не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а
вероятността да се окаже влияние върху хранителните и територии на вида е
минимална в порядъка на 0,02 % от ЗЗ и е възможно само по време на миграция.
Въздействието се оценява на
1 – дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”- според
Стандартният формуляр на зоната видът е размножаващ се с численост около 1 - 1
двойки и с концентрация 30 – 44 птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на
територията на BG0002044 „Камчийска планина” - през 2007 г. са установени 1
двойка , а през 2012 г., в обхвата на зоната не са установени гнездящи птици от вида.
Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на
територията на ЗЗ. . В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044
„Камчийска планина”, а в зоната не попадат населените места, от предвидените
селищни образувания попадат Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна
зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща
площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ засягат подходящи места за изхранване и
могат да окажат пряко влияние върху вида като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1, Смф14,
които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Сухи
тревни съобщества, степи”, „Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с
периодично оставяне на угар)” и „Друга орна земя” общо съставляващи 23 %
(204463,64 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,04 %. Но като се има в предвид че на
територията на зоната видът е само преминаващ с малки числености, а терените в
съседство са от същия характер, не се очаква значително влияние върху вида на
територията на ЗЗ. Въздействието се оценява на 1 – дейността има много слабо
отрицателно въздействие.
Малък креслив орел (Aquila pomarina) - предмет на опазване в защитени зони
BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – гнезди в гори в близост до речни долини, пасища и поляни.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост около 2 - 2
двойки и концентрациа от 2013 птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на
територията на защитена зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през 2007
г. са регистрирани 2 дв., а през 2012 г. в обхвата на зоната са установена 1 гнездяща
птици от вида. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на
индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени
зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1),
Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена
зона за смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за
гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и
Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 %
от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените места и вероятно не засягат
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местообитания на малкият креслив орел, не се очаква пряко нарушаване на основни
територии в зоната, а вероятността да се окаже влияние върху хранителните
територии на вида е минимална в порядъка на 0,03 % от ЗЗ. Влияние може да се
очаква само по време на търсене на храна, но като се има в предвид че терените са в
близо до населени места, а зоната предлага обширни територии подходящи за
изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост около 3 - 6 двойки и с
концентрация от 8152 птици. В Доклада за гнездящите птици на територията на
BG0002044 „Камчийска планина” - през 2007 е регистрирана 1 двойка, а през 2012 г.,
са описани 1 – 6 гнездящи птици от вида. Изпълнението на Плана няма да допринесе
за пряко унищожаване на индивиди и местообитания на територията на ЗЗ. В обхвата
на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от
предвидените селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са)
с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ засягат подходящи места за
обитаване и могат да окажат пряко влияние върху вида като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1,
Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно
покритие „Сухи тревни съобщества, степи”, „Екстензивни зърнени култури (вкл.
ротационни култури с периодично оставяне на угар)”, „Друга орна земя” и
„Широколистни листопадни гори” общо съставляващи 83 % (737847,01 дка) от ЗЗ, то
ще се отнемат 0,01 %. Влияние може да се очаква само по време на търсене на храна,
но като се има в предвид че терените са в близо до населени места, а зоната предлага
обширни горски територии подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 –
дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Степен орел (Aquila nipalensis) - предмет на опазване само в защитена зона BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато”.
Описание на вида – индо-африкански вид с гнездови ареал в Русия, Турция,
Азия, Индия и Непал. Зимува от Източна до Южна Африка, Иран, Пакистан, Индия,
Индокитай. Скитащ вид. Като гнездещ е установен само през 1941 г. до с. Рогозина,
Добричко. Единични наблюдения има в местн. Отманли, каньона на р. Чернелка,
Плевенско, до Слънчев бряг и по време на прелета през различните години от 1 до 7
индивида по Черноморското крайбрежие. След 2001 г. в Сливенското поле,
Бесапарските ридове и край яз. „Студен кладенец” са регистрирани птици, понякога
задържащи се повече от месец. Единични наблюдения има в Сакар, Овчите хълмове и
Витоша. Отнася се за неразмножаващи се, скитащи, най-често полово незрели птици (в
отделни случаи и възрастни) предимно по време на миграция, но също и през
размножителния период. По време на миграцията е наблюдаван и по Черноморското
крайбрежие и Добруджа. Обитава степни и полустепни райони.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е с концентрациа от 1 птица. Липсват
данни в Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” за вида. Изпълнението на Плана няма да
допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на
ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който
са заложини шест вида устройствени зони - Жилищна зона разположена върху
новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона
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предимно за производства (Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в
новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УТ като,
Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат
площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените терени са в близост до
населените места и вероятно не засягат местообитания на малкият креслив орел, не се
очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се окаже
влияние върху хранителните територии на вида е минимална в порядъка на 0,03 % от
ЗЗ. Влияние може да се очаква само по време на търсене на храна, но като се има в
предвид че терените са в близо до населени места, а зоната предлага обширни
територии подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
Малък орел (Hieraaetus pennatus) - предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – среща се като гнездещ в защитените зони. Обитава стари
широколистни или смесени гори.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост около 3 - 3
двойки и концентрациа от 19 – 30 птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на
територията на защитена зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през 2007
г. са регистрирани 3 дв., 2012 г., в обхвата на зоната са установени 3 дв. гнездящи
птици от вида. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на
индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени
зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1),
Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена
зона за смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за
гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и
Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 %
от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените места и вероятно не засягат
местообитания на малкият креслив орел, не се очаква пряко нарушаване на основни
територии в зоната, а вероятността да се окаже влияние върху хранителните
територии на вида е минимална в порядъка на 0,03 % от ЗЗ. Влияние може да се
очаква само по време на търсене на храна, но като се има в предвид че терените са в
близо до населени места, а зоната предлага обширни територии подходящи за
изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”- според
Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост около 4 - 5 двойки и с
концентрация от 38 птици. В Доклада за гнездящите птици на територията на
BG0002044 „Камчийска планина” – през 2007 г. са регистрирани 4 двойки, а през 2012
г., в обхвата на зоната са установени между 2 - 5 дв. гнездящи птици от вида.
Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на
територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044
„Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група смесени
многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в
зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и
Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ
засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние върху вида
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като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1, Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако се изчисли
върху класовете земно покритие „Сухи тревни съобщества, степи”, „Екстензивни
зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)”, „Друга
орна земя” и „Широколистни листопадни гори” общо съставляващи 83 % (737847,01
дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,01 %. Влияние може да се очаква само по време на
търсене на храна, но като се има в предвид че терените са в близо до населени места, а
зоната предлага обширни горски територии подходящи за изхранване, очаква се
въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Осояд (Pernis apivorus) - предмет на опазване в защитени зони BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – мигриращ вид. Обитава горските екосистеми. Откритите
сухи тревни и храстови фитоценози са подходящо трофично местообитание за вида.
Възможна е загуба на места за хранене следствие промяна на предназначението на
земеделските земи.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост около 7 - 7
двойки и с концентрация 1263 – 2000 птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици
на територията на защитена зона BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през
2007 г. са регистрирани 7 дв., а през 2012 г., в обхвата на зоната са установени 3
гнездящи птици от вида. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко
унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка
част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида
устройствени зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски
територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства
(Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в новообразувани територии
(Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни
терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2,
Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на
0,03 % от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените места и вероятно не
засягат местообитания на вида, не се очаква пряко нарушаване на основни територии в
зоната, а вероятността да се окаже влияние върху хранителните територии на вида е
минимална в порядъка на 0,03 % от ЗЗ. Влияние може да се очаква само по време на
търсене на храна, но като се има в предвид че терените са в близо до населени места, а
зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване, очаква се
въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”– според
Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост около 11 - 11 двойки и
с концентрация 4717 – 4717 птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на
територията на защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина”- през 2007 г. са
регистрирани 11 дв. , а през 2012 г., в обхвата на зоната са установени 4 - 8 гнездящи
птици от вида. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на
индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002044 „Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група
смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние
върху вида като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1, Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако
се изчисли върху класовете земно покритие „Сухи тревни съобщества, степи”,
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„Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на
угар)”, „Друга орна земя” и „Широколистни листопадни гори” общо съставляващи 83
% (737847,01 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,01 %. Влияние може да се очаква само по
време на търсене на храна, но като се има в предвид че терените са в близо до населени
места, а зоната предлага обширни горски територии подходящи за изхранване, очаква
се въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Полски блатар (Circus cyaneus) - предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – наблюдаван главно през зимните месеци. Ловува в
земеделски земи и открити площи.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е представен като зимуващ с
численост около 14 птици. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко
унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка
част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида
устройствени зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски
територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства
(Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в новообразувани територии
(Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни
терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2,
Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на
0,03 % от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените места и вероятно не
засягат местообитания на вида, не се очаква пряко нарушаване на основни територии в
зоната, а вероятността да се окаже влияние върху хранителните територии на вида е
минимална в порядъка на 0,03 % от ЗЗ и то по време на зимуване. Влияние може да се
очаква само по време на търсене на храна от единични птици, но като се има в
предвид че терените са в близо до населени места, а зоната предлага обширни
територии подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина”– в
стандартният формуляр на зоната видът е представен с концентрация от 90 до 90
птици. В „Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона” липсват
данни за вида. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на
индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002044 „Камчийска планина”, а в зоната не попадат населените места, от
предвидените селищни образувания попадат Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са)
с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ засягат подходящи места за
обитаване и могат да окажат пряко влияние върху вида като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1,
Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно
покритие „Сухи тревни съобщества, степи”, „Екстензивни зърнени култури (вкл.
ротационни култури с периодично оставяне на угар)” и „Друга орна земя” общо
съставляващи 23 % (204463,64 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,04 %. Но като се има в
предвид че на територията на зоната видът е само преминаващ с малки числености, а
терените в съседство са от същия характер, не се очаква значително влияние върху
вида на територията на ЗЗ. Въздействието се оценява на 1 – дейността има много
слабо отрицателно въздействие.
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Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) - предмет на опазване в защитени
зони BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска
планина”.
Описание на вида – гнезди в стари гори, овощни градини и паркове.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е постоянен гнездещ с численост
около 70 - 90 двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на
защитена зона BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през 2007 г. са
регистрирани между 370 - 495 двойки, а през 2012 г., в обхвата на зоната е установена
1 гнездяща птица от вида. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко
унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка
част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида
устройствени зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски
територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства
(Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в новообразувани територии
(Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни
терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като, Ов 1, Пп2 и Тгп21 (61,7
дка) има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,007 % от ЗЗ.
Посочените терени са в близост до населените места и има вероятност в тях да има
подходящи дървета за загнездване и да засягат местообитания на вида, не се очаква
пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се окаже влияние
върху хранителните и гнездови територии на вида е минимална в порядъка на 0,007
% от ЗЗ. Влияние върху гнездящите птици може да се очаква само при наличие на
подходящи дървета, но зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване
и гнездене, очаква се въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е постоянен гнездещ с численост около 800 1000 двойки. В Доклада за гнездящите птици на територията на BG0002044
„Камчийска планина” - през 2007 г. са регистрирани 800 – 100 двойки, а през 2012 г., в
обхвата на зоната са установени между 3 - 6 дв. гнездящи птици от вида. Изпълнението
на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ.
В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, а в
зоната не попадат населените места, от предвидените селищни образувания попадат
Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние
върху вида като, Зсп 6/7/12/23, Ов 3/4/12/, Са5/6/ и Смф6 (261,3 дка) които ще отнемат
0,02 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Широколистни
листопадни гори ” и „Смесени гори” общо съставляващи 62 % (551162,84 дка) от ЗЗ,
то ще се отнемат 0,04 %. Влияние върху гнездящите птици може да се очаква само
при наличие на подходящи дървета, но зоната предлага обширни територии
подходящи за изхранване и гнездене, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
Сив кълвач (Picus canus) - предмет на опазване в защитени зони BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – гнезди в стари гори, градски паркове, вилни зони.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”83

според Стандартният формуляр на зоната видът е постоянен гнездещ с численост
около 6 - 28 двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на
защитена зона BG0002038 „Провадийско-Роякско плато” - през 2007 г. са
регистрирани 6 -28 дв., а през 2012 г., в обхвата на зоната са установени между 1
гнездящи птици от вида. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко
унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка
част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида
устройствени зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски
територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства
(Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в новообразувани територии
(Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни
терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като, Ов 1, Пп2 и Тгп21 (61,7
дка) има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,007 % от ЗЗ.
Посочените терени са в близост до населените места и има вероятност в тях да има
подходящи дървета за загнездване и да засягат местообитания на вида, не се очаква
пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се окаже влияние
върху хранителните и гнездови територии на вида е минимална в порядъка на 0,007
% от ЗЗ. Влияние върху гнездящите птици може да се очаква само при наличие на
подходящи дървета, но зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване
и гнездене, очаква се въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е постоянен гнездещ с численост около 34 47 двойки. В Доклада за гнездящите птици на територията на BG0002044
„Камчийска планина” - през 2007 г. са регистрирани 34 – 47 двойки, а през 2012 г., в
обхвата на зоната са установени между 8 - 16 гнездящи птици от вида. Изпълнението
на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ.
В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, а в
зоната не попадат населените места, от предвидените селищни образувания попадат
Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние
върху вида като, Зсп 6/7/12/23, Ов 3/4/12/, Са5/6/ и Смф6 (261,3 дка) които ще отнемат
0,02 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Широколистни
листопадни гори ” и „Смесени гори” общо съставляващи 62 % (551162,84 дка) от ЗЗ,
то ще се отнемат 0,04 %. Влияние върху гнездящите птици може да се очаква само
при наличие на подходящи дървета, но зоната предлага обширни територии
подходящи за изхранване и гнездене, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos) - предмет на опазване само в
защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – палеарктичен вид, обитаващ широколистните гори в
бореалната зона на Евразия и частично в Централна Европа. Постоянен, до средата на
20 в. се е срещал във всички планини. Около 1980 г. са потвърдени находища в някои
планини. Гнезди в Централна и Западна Стара планина, Средна гора, Рила, Пирин,
Западни Родопи, Странджа и в няколко изолирани находища. Численост: 700–1100
двойки, мозаечно на горска площ около 450 000 ha при средна плътност 400–650
двойки /ha. За Балканския полуостров данните са завишени; най-вероятно гнездещите
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двойки са 2000–3500. Обитава стари букови, буково-иглолистни и дъбови гори до 1700
m н. в., с повече мъртви и отмиращи дървета.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е постоянен гнездещ с численост около 10 10 двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена
зона BG0002044 „Камчийска планина”- през 2007 г. са регистрирани 10 дв., а през
2012 г., в обхвата на зоната не са установени гнездящи птици от вида. Изпълнението
на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ.
В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, а в
зоната не попадат населените места, от предвидените селищни образувания попадат
Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние
върху вида като, Зсп 6/7/12/23, Ов 3/4/12/, Са5/6/ и Смф6 (261,3 дка) които ще отнемат
0,02 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Широколистни
листопадни гори ” и „Смесени гори” общо съставляващи 62 % (551162,84 дка) от ЗЗ,
то ще се отнемат 0,04 %. Влияние върху гнездящите птици може да се очаква само
при наличие на подходящи дървета, но зоната предлага обширни територии
подходящи за изхранване и гнездене, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
Скален орел (Aquila chrysaetos) - предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – Постоянен вид с обширна ловна територия. Гнезди по
скали и скални стени, по-рядко върху стари дървета.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е постоянен гнездещ с численост
около 3 - 3 двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на
защитена зона BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през 2007 г. са
регистрирани 3 дв., а през 2012 г., в обхвата на зоната са установени 1 гнездящи птици
от вида. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG0002038 „ПровадийскоРоякско плато”, като в близост до населените места няма установени гнездящи двойки.
Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на
територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). От посочените УТ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка)
има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените
терени са в близост до населените места и вероятно не засягат местообитания на вида,
не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се
окаже влияние върху хранителните територии на вида е минимална в порядъка на
0,03 % от ЗЗ. Измененията в ОУП не засягат стари гори, скали и скални
формирования. Влияние може да се очаква само по време на търсене на храна, но като
се има в предвид че терените са в близо до населени места, а зоната предлага обширни
територии подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е определен като постоянен с численост от 3 –
3 двойки и с концентрация от 7 - 7 птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на
територията на защитена зона BG0002044 „Камчийска планина”- през 2007 г. са
регистрирани 3 дв. 2012 г., а в обхвата на зоната са установени 1 - 2 гнездящи птици
от вида. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на
индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002044 „Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група
смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние
върху вида като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1, Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако
се изчисли върху класовете земно покритие „Сухи тревни съобщества, степи”,
„Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на
угар)”, „Друга орна земя” и „Широколистни листопадни гори” общо съставляващи 83
% (737847,01 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,01 %. Влияние може да се очаква само по
време на търсене на храна, но като се има в предвид че терените са в близо до населени
места, а зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване, очаква се
въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Малък горски водобегач (Tringa glareola) - предмет на опазване само в
защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – среща се по време на миграция с много ниска численост.
Придържа се към водоеми и морското крайбрежие. Придържа се към блата и
мочурища с водолюбива растителност.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е зимуващ с 1 до 2 птици. В Доклада за
гнездящите птици на територията на BG0002044 „Камчийска планина” - през 2012
г., няма информация за гнездящи птици от вида. Видът е водолюбив и живота му е
свързан изключително с обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП попада една
малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените селищни
образувания попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона
(Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща
площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха
предоставили възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ.
Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във вътрешността
(стоящи води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат
0,07 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни
обекти. Посочените устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху
вида. Част от тези площи има вероятност да окажат влияние върху територии за
обитаване на вида и то само по бреговете на язовир Цонево и Елешница само по време
на миграция. В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности,
които има вероятност да окажат влияние върху територии за обитаване на вида, но
като се има в предвид че обхващат много малка част от зоната, а в съседство има
обширни водни площи, не се очаква значително влияние върху вида. Въздействието се
оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
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Тундров лебед (Cygnus columbianus bewickii) - предмет на опазване само в
защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – Политипен вид. Гнезди в тундрата на Северна Америка,
Североизточна Европа и Сибир. Зимува в крайбрежните низини на Северна Европа и
Източна Азия на юг до Тайван. Малка популация с неизвестен произход зимува по
южното крайбрежие на Каспийско море в Иран. По време на миграции рядко се среща
в Монголия и във вътрешността на Северен Китай. Рядък зимуващ вид, представен у
нас с подвида Cygnus columbianus bewickii Yarrell, 1830. Установен за пръв път край
Дуранкулашкото езеро. През периода до 1985 г. е отбелязан само край Атанасовското
езеро. След 1989 г. зимува редовно в малка численост предимно по Черноморското
крайбрежие, по-рядко край водоеми в Северна и Южна България. Основно зимовище
са овлажнените селскостопански терени около Мандренското езеро, край устието на р.
Факийска, където е отбелязана максималната му численост в България – 84 птици на
15.02.1997 г.. За района на бургаските езера показва тенденция за увеличаване на
зимуващата популация. В малък брой (от 2 до 8 птици) еднократно е установяван и във
влажни зони на Южна България.
Обитава постоянни вътрешни и крайбрежни водоеми с различна
соленост, морски плитчини, заливи и протоци, приливно-отливни блата, заблатени
низини, орни земи, пасища, сезонно наводнявани ниви, ливади.
Младите птици мигрират заедно с възрастните, като семейството се запазва до
края на зимата. Храни се главно с подводни части на растения, рядко семена;
животинска храна попада случайно с растенията. У нас основно по блоковете с
есеници, много често заедно с пойния, по-рядко с немия лебед.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”– според
Стандартният формуляр на зоната видът е зимуващ с 1 птици. В Доклада за
гнездящите птици на територията на BG0002044 „Камчийска планина” - през 2012
г., няма информация за гнездящи птици от вида. Изпълнението на Плана няма да
допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на
ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените
селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна
зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща
площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ като, Зсп/13/15/16/ и Ов11/15, Ок1, Са3/4 и
Смф12 (155,8 дка) биха предоставили възможност за обитаване от вида и е възможно
да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие
„Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на
угар)” и „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)” съставляващи
16 % (14223,83 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 1 %. Видът е водолюбив и живота му е
свързан изключително с обитаване на водни обекти. Посочените устройствени зони
няма да окажат съществено влияние върху вида. Част от тези площи има вероятност да
окажат влияние върху територии за изхранване и почивка на вида и то само по в
язовир Цонево и Елешница и околните ниви, само по време на зимуване. В обхвата на
ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които има вероятност да
окажат влияние върху територии за обитаване на вида, но като се има в предвид че
обхващат много малка част от зоната, а в съседство има обширни обработваеми и
водни площи, не се очаква значително влияние върху вида. Въздействието се оценява
на 1 – Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Сокол скитник (Falco peregrinus) - предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – предпочита скални масиви и проломи. Гнезди по скалите в
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близост до билните части. Включен в Червената книга в категорията застрашен вид.
Отрицателно действащи фактори са бракониерството и безпокойство през гнездовия
период. Орнитофаг.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” –
според Стандартният формуляр на зоната видът е представен с концентрация от 3 до 3
птици. В Доклада за гнездящите птици на територията на BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато” - през 2007 г. и 2012 г., няма информация за гнездящи
птици от вида. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на
индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени
зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1),
Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена
зона за смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за
гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и
Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 %
от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените места и вероятно не засягат
местообитания на вида, не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната,
а вероятността да се окаже влияние върху хранителните територии на вида е
минимална в порядъка на 0,03 % от ЗЗ. Измененията в ОУП не засягат стари гори,
скали и скални формерования. Влияние може да се очаква само по време на търсене
на храна, но като се има в предвид че терените са в близо до населени места, а зоната
предлага обширни територии подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е
1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е с концентрация с численост от 7 – 7 птици.
В Доклада за гнездящите птици на територията на BG0002044 „Камчийска
планина” - през 2007 г. и 2012 г., няма информация за гнездящи птици от вида.
Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на
територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044
„Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група смесени
многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в
зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и
Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ
засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние върху вида
като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1 и Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако се изчисли
върху класовете земно покритие „Сухи тревни съобщества, степи”, „Екстензивни
зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)”, „Друга
орна земя” и „Широколистни листопадни гори” общо съставляващи 83 % (737847,01
дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,01 %. Влияние може да се очаква само по време на
търсене на храна, но като се има в предвид че терените са в близо до населени места, а
зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване, очаква се
въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Червеногърба сврачка (Lanius collurio) - предмет на опазване в защитени зони
BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – обитава открити места с храсти и редки групи дървета..
Среща се и по крайпътните храсти, горски пояси паркове и границите на
обработваемите площи. Гнезди ниско по храстите и дърветата. Гнездящ вид на
територията на защитената зона.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост около 3455 3455 двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена
зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през 2007 г. са регистрирани 810 –
6100 дв., а през 2012 г., в обхвата на зоната са установени 165 гнездящи птици от вида.
В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско
плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони - Жилищна зона
разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна зона (Ов),
Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за смесени
производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и озеленяване
извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп). От
посочените УТ като, Ов 1, Пп2 и Тгп21 (61,7 дка) има вероятност да отнемат площи за
обитаване в размер на 0,007 % от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените
места и има вероятност в тях да има подходящи дървета за загнездване и да засягат
местообитания на вида, не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната,
а вероятността да се окаже влияние върху хранителните и гнездови територии на вида
е минимална в порядъка на 0,007 % от ЗЗ. Влияние върху гнездящите птици може да
се очаква само при наличие на подходящи дървета, но зоната предлага обширни
територии подходящи за изхранване и гнездене, очаква се въздействието да е 1 –
дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост от 1615 - 1615 двойки.
В Доклада за гнездящите птици на територията на BG0002044 „Камчийска
планина” - през 2007 г. 520 – 2710 гнездящи двоки, а през 2012 г., в обхвата на зоната
са установени между 263 - 460 гнездящи птици от вида. Изпълнението на Плана няма
да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. Изсичането на
храсти и урбанизирането на откритите площи ще намали площта на гнездовите и
трофични местообитания на вида. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002044 „Камчийска планина”, а в зоната не попадат населените места, от
предвидените селищни образувания попадат Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са)
с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ засягат подходящи места за
обитаване и могат да окажат пряко влияние върху вида като, Зсп 6/7/12/23, Ов 3/4/12/,
Са5/6/ и Смф6 (261,3 дка) които ще отнемат 0,02 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху
класовете земно покритие „Широколистни листопадни гори ” и „Смесени гори” общо
съставляващи 62 % (551162,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,04 %. Влияние върху
гнездящите птици може да се очаква само при наличие на подходящи дървета, но
зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване и гнездене, очаква се
въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Черен щъркел (Ciconia nigra) - предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – гнезди основно по скали и скални стени. Среща се във
влажни зони с различен характер, избягва човешко присъствие. Чувствителен към
унищожаване на хранителните местообитания, фрагментацията и безпокойството.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”според Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост около 6 двойки и с концентрация 199 - 491 птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици
на територията на защитена зона BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през
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2007 г. са регистрирани 7 дв., а през 2012 г., в обхвата на зоната са установени 1
гнездяща двойка. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 13/15/28, Ов 13/14 има вероятност да отнемат площи
за изхранване и почивка в размер на 0,02 % от ЗЗ. Влияние върху вида при
реалзирането на посочените устройствени зони не се очаква защото попадат в близост
до населени места, а видът избягва такива територии. Няма вероятност предвидените
в ОУП дейности да отнемат хранителни и гнездови териториите на този вида.
Предвидените с общия устройствен план територии биха повлияли върху вида само по
време на миграция. Измененията в ОУП не засягат стари гори, скали и скални
формирования. Въздействието се оценява на 1 – Дейността има много слабо
отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост от 8 - 8 двойка и 3521 3521 преминаващи птици. В Доклада за гнездящите птици на територията на
BG0002044 „Камчийска планина” - през 2007 г. има регистрирани 8 двойки, а през
2012 г., в обхвата на зоната са установени 7- 8 гнездящи птици от вида. Видът е
водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. В
обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от
предвидените селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са)
с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ засягат подходящи места за
обитаване и могат да окажат пряко влияние върху вида като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1,
Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно
покритие „Сухи тревни съобщества, степи”, „Екстензивни зърнени култури (вкл.
ротационни култури с периодично оставяне на угар)”, „Друга орна земя” и
„Широколистни листопадни гори” общо съставляващи 83 % (737847,01 дка) от ЗЗ, то
ще се отнемат 0,01 %. Влияние може да се очаква само по време на търсене на храна,
но като се има в предвид че терените са в близо до населени места, а зоната предлага
обширни територии подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 –
дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Черен кълвач (Dryocopus martius) - предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – гнезди в стари гори.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е постоянен и гнездещ с численост
около 7 - 7 двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на
защитена зона BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през 2007 г. са
трегистрирани 7 дв. , а през 2012 г., в обхвата на зоната са установени 1 гнездящи
двойки. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „ПровадийскоРоякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони - Жилищна зона
разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна зона (Ов),
Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за смесени
производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и озеленяване
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извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп). От
посочените УТ като, Ов 1, Пп2 и Тгп21 (61,7 дка) има вероятност да отнемат площи за
обитаване в размер на 0,007 % от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените
места и има вероятност в тях да има подходящи дървета за загнездване и да засягат
местообитания на вида, не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната,
а вероятността да се окаже влияние върху хранителните и гнездови територии на вида
е минимална в порядъка на 0,007 % от ЗЗ. Влияние върху гнездящите птици може да
се очаква само при наличие на подходящи дървета, но зоната предлага обширни
територии подходящи за изхранване и гнездене, очаква се въздействието да е 1 –
дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е постоянен с численост от 34 - 104 двойки
птици. В Доклада за гнездящите птици на територията на BG0002044 „Камчийска
планина” - през 2007 г. са регистрирани 34 – 104 двойки, а през 2012 г., в обхвата на
зоната не са установени гнездящи птици от вида. Изпълнението на Плана няма да
допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на
ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, а в зоната не
попадат населените места, от предвидените селищни образувания попадат Група
смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние
върху вида като, Зсп 6/7/12/23, Ов 3/4/12/, Са5/6/ и Смф6 (261,3 дка) които ще отнемат
0,02 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Широколистни
листопадни гори ” и „Смесени гори” общо съставляващи 62 % (551162,84 дка) от ЗЗ,
то ще се отнемат 0,04 %. Очаква се да има някакво влияние само за изхранващите се
птици. Влияние върху гнездящите птици може да се очаква само при наличие на
подходящи дървета, но зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване
и гнездене, очаква се въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Ливаден дърдавец (Crex crex) – предмет на опазване само в защитена зона BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – гнезди предимно във влажни ливади с единични храсти и
поточета или мочурища.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост около 10 - 99
двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона
BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през 2007 г. между са регистрирани 10 и 99
дв. , а през 2012 г., в обхвата на зоната са установени 1 гнездящи двойки. В обхвата на
ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който
са заложини шест вида устройствени зони - Жилищна зона разположена върху
новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона
предимно за производства (Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в
новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като,
Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат
площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените терени са в близост до
населените места и вероятно не засягат местообитания на ливадния дърдавец, не се
очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се окаже
влияние върху подходящи територии на вида е минимална в порядъка на 0,03 % от
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ЗЗ. Измененията в ОУП не засягат пасища и влажни ливади. Влияние може да се
очаква само по време на търсене на храна, но като се има в предвид че терените са в
близо до населени места, а зоната предлага обширни територии подходящи за
изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост около 5 - 9 двойки.
Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона BG
0002044 „Камчийска планина”- през 2007 г. между са регистрирани 5 и 9 дв. , а през
2012 г., в обхвата на зоната не са установени гнездящи двойки. В обхвата на ОУП
попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, а в зоната не попадат
населените места, от предвидените селищни образувания попадат Група смесени
многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в
зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и
Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ
засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние върху вида
като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1, Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако се изчисли
върху класовете земно покритие „Сухи тревни съобщества, степи”, „Екстензивни
зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)” и „Друга
орна земя” общо съставляващи 23 % (204463,64 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,04 %.
Но като се има в предвид че на територията в зоната видът е гнездящ с малки
числености, а терените в съседство са от същия характер, не се очаква значително
влияние върху вида на територията на ЗЗ. Въздействието се оценява на 1 – дейността
има много слабо отрицателно въздействие.
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopus syriacus) - предмет на опазване в
защитени зони BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044
„Камчийска планина”.
Описание на вида – обитава и гнезди в стари широколистни листопадни
(особено дъбови) и влажни гори и храсталаци, включително по-широки и добре
залесени речни долини, както и в стари овощни градини, дървесни и храстови
плантации, особено ако има хралупести дървета.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато според Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост около 140 - 415
двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона
BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през 2007 г. са регистрирани 140 – 415 дв.,
а през 2012 г., в обхвата на зоната са установени между 2 гнездящи двойки. В обхвата
на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в
който са заложини шест вида устройствени зони - Жилищна зона разположена върху
новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона
предимно за производства (Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в
новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като,
Ов 1, Пп2 и Тгп21 (61,7 дка) има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер
на 0,007 % от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените места и има
вероятност в тях да има подходящи дървета за загнездване и да засягат местообитания
на вида, не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността
да се окаже влияние върху хранителните и гнездови територии на вида е минимална в
порядъка на 0,007 % от ЗЗ. Влияние върху гнездящите птици може да се очаква само
при наличие на подходящи дървета, но зоната предлага обширни територии
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подходящи за изхранване и гнездене, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост от 95 - 632 двойки
птици. В Доклада за гнездящите птици на територията на BG0002044 „Камчийска
планина” - през 2007 г. са установени 95 – 632 двойки, а през 2012 г., в обхвата на
зоната са установени 3 – 7 гнездящи птици от вида. Изпълнението на Плана няма да
допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на
ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, а в зоната не
попадат населените места, от предвидените селищни образувания попадат Група
смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние
върху вида като, Зсп 6/7/12/23, Ов 3/4/12/, Са5/6/ и Смф6 (261,3 дка) които ще отнемат
0,02 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Широколистни
листопадни гори ” и „Смесени гори” общо съставляващи 62 % (551162,84 дка) от ЗЗ,
то ще се отнемат 0,04 %. Влияние върху гнездящите птици може да се очаква само
при наличие на подходящи дървета, но зоната предлага обширни територии
подходящи за изхранване и гнездене, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) - предмет на опазване в защитени зони
BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – Храни се предимно с дребни бозайници (много от
белоопашатите мишелови предпочитат лова на мишки) и друга подобна по размери
плячка, което се дължи на сравнително късите му и слаби пръсти на краката. Ловува
изчаквайки скрит на някое по-високо място (жиците на далекопроводите са
предпрочитано място) или оглеждайки от голяма височина с планиращ полет.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост около 4 - 4
двойки и концентрация от 22 – 33 птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на
територията на защитена зона BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през 2007
г. са регистрирани 4 дв., а през 2012 г., в обхвата на зоната са установени между 3
гнездящи двойки. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка)
има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените
терени са в близост до населените места и вероятно не засягат местообитания на вида,
не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се
окаже влияние върху хранителните територии на вида е минимална в порядъка на
0,03 % от ЗЗ. Влияние може да се очаква само по време на търсене на храна, но като
се има в предвид че терените са в близо до населени места, а зоната предлага обширни
територии подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост от 2 - 5 двойки и с
концентрация до 30 – 50 птици. В Доклада за гнездящите птици на територията на
BG0002044 „Камчийска планина” - през 2007 г. са регистрирани 2 двойки 2012 г., в
обхвата на зоната са установени 2 – 5 гнездящи птици от вида. В обхвата на ОУП
попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените
селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна
зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща
площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ засягат подходящи места за обитаване и
могат да окажат пряко влияние върху вида като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1, Смф14,
които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Сухи
тревни съобщества, степи”, „Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с
периодично оставяне на угар)”, „Друга орна земя” и „Широколистни листопадни гори”
общо съставляващи 83 % (737847,01 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,01 %. Влияние
може да се очаква само по време на търсене на храна, но като се има в предвид че
терените са в близо до населени места, а зоната предлага обширни горски територии
подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има много
слабо отрицателно въздействие.
Поен лебед (Cygnus cygnus) - предмет на опазване само в защитена зона BG
0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – плува добре, но не се гмурка, докато търси храна потапя
само главата си. Издава висок и ясен тръбен звук. Прелетна птица. Обитава
крайбрежните участъци на езера, язовири и големи реки, като понякога можем да го
срещнем и в близост до соленоводни басейни. Гнезди на земята или върху купчина
суха тръстика, в близост до вода, често пъти на обрасли с водна растителност
островчета;
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е определен като зимуващ с численост до 77
птици. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска
планина”. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска
планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група смесени
многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в
зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и
Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ
като, Зсп/13/15/16/ и Ов11/15, Ок1, Са3/4 и Смф12 (155,8 дка) биха предоставили
възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се
изчисли върху класовете земно покритие „Екстензивни зърнени култури (вкл.
ротационни култури с периодично оставяне на угар)” и „Водни площи във
вътрешността (стоящи води, течащи води)” съставляващи 16 % (14223,83 дка) от ЗЗ,
то ще се отнемат 1 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с
обитаване на водни обекти. Посочените устройствени зони няма да окажат съществено
влияние върху вида. Част от тези площи има вероятност да окажат влияние върху
територии за изхранване и почивка на вида и то само в язовир Цонево и Елешница и
околните ниви, и то само по време на зимуване. В обхвата на ОУП и територията от
зоната има предвидени дейности, които има вероятност да окажат влияние върху
територии за обитаване на вида, но като се има в предвид че обхващат много малка
част от зоната, а в съседство има обширни обработваеми и водни площи, не се очаква
значително влияние върху вида. Въздействието се оценява на 1 – Дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
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Градинска овесарка (Emberiza hortulana) – предмет на опазване в защитени
зони BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска
планина”.
Описание на вида – среща се почти в цялата страна (без средно- и
високопланински територии и райони с преобладаващо зеленчукопроизводство), с найвисока плътност в Добруджа, Лудогорието, Сакар, Странджа, Черноморието и Източни
Родопи. Обитава и гнезди основно в обширни пространства обрасли с храсталаци и
тревни съобщества и широколистни листопадни гори.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост около 2433 2433 двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена
зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през 2007 г. са регистрирани 104 дв.,
а през 2012 г., в обхвата на зоната са установени между 640 и 4227 гнездящи двойки.
В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско
плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони -Жилищна зона
разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна зона (Ов),
Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за смесени
производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и озеленяване
извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп). От
посочените УЗ като, Зсп 13/15/28, Ов 13/14 има вероятност да отнемат площи за
обитаване в размер на 0,02 % от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените
места и вероятно не засягат местообитания на вида, не се очаква пряко нарушаване на
основни територии в зоната, а вероятността да се окаже влияние върху хранителните
и гнездови територии на вида е минимална в порядъка на 0,02 % от ЗЗ. Засяга се една
много малка част от ЗЗ с подходящи места за обитаване от вида. Въздействието се
оценява на 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е размножаващ се с численост от 400 - 900
двойки птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена
зона BG0002044 „Камчийска планина”- през 2007 г. са регистрирани 292 - 1020 дв., а
през 2012 г., в обхвата на зоната са установени между 59 и 101 гнездящи двойки. В
обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, а в
зоната не попадат населените места, от предвидените селищни образувания попадат
Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние
върху вида като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1, Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако
се изчисли върху класовете земно покритие „Сухи тревни съобщества, степи”,
„Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на
угар)” и „Друга орна земя” общо съставляващи 23 % (204463,64 дка) от ЗЗ, то ще се
отнемат 0,04 %.
Но като се има в предвид че на територията на зоната се обитава
от голям брой птици, а терените в съседство са от същия характер, не се очаква
значителна промяна на гнездящите двойки от вида. Въздействието се оценява на 1 –
дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Малък нирец (Mergellus albellus) - предмет на опазване само в защитена зона
BG 0002044 „Камчийска планина”.
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Описание на вида – гнезди в северните части на Скандинавкия полуостров и
Азия. Зимува в останалата част на Европа включително и в България. В България е
представен с не много голяма численост – основно край езерата по Дунавското и
Черноморското крайбрежие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е определен като зимуващ с численост от 3
птица. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG0002044 „Камчийска
планина”. Видът обитава изключително и само водни басейни. В обхвата на ОУП
попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените
селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна
зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща
площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха
предоставили възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ.
Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във вътрешността
(стоящи води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат
0,07 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни
обекти. В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които
има вероятност да окажат влияние върху територии за обитаване на вида с фактора
безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство
има големи водни площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените
устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се
оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Голяма бяла чапла (Egretta alba) – предмет на опазване само в защитена зона
BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – обитава бреговете на езера и реки, най-често обрасли с
растителност. В Европа долита през март месец и прекарва само размножителния
период, щом малките станат способни да летят започват да се приготвят за прелет и
отлитат много скоро. В България гнезди в езерото Сребърна, ЗМ „Калимок-Бръшлен”
и в Драгоманското блато.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е определен като зимуващ с численост от 20
птици. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG0002044 „Камчийска
планина”. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на
водни обекти. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044
„Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група смесени
многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в
зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и
Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ
като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха предоставили възможност за обитаване от вида
и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно
покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)”
съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,07 %. Видът е водолюбив
и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП и
територията от зоната има предвидени дейности, които има вероятност да окажат
влияние върху територии за обитаване на вида с фактора безпокойство, но като се има
в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство има големи водни площи не
се очаква значително влияние върху вида. Посочените устройствени зони няма да
окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се оценява на 1 – Дейността
има много слабо отрицателно въздействие.
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Къдроглав пеликан (Pelecanis crispus) - предмет на опазване в защитени зони
BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – Къдроглавият пеликан е вид от Световния червен списък
на Световния съвет за защита на природата (IUCN), включен в категория „Уязвим”
(VU). Европейската му гнездова популация е оценена на 1600 – 2000 двойки, а тази в
България е от 49 – 128 двойки, гнездящи единствено в резерват „Сребърна”.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е определен като пребиваващ с численост от
30 - 40 птицa и зимуващ с численост от 3 - 3 птици. В обхвата на ОУП попада една
малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”. Видът е водолюбив и живота му е
свързан изключително с обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП попада една
малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените селищни
образувания попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона
(Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща
площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха
предоставили възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ.
Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във вътрешността
(стоящи води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат
0,07 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни
обекти. В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които
има вероятност да окажат влияние върху територии за обитаване на вида с фактора
безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство
има големи водни площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените
устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида, вероятност от
безпокойство има само по време на миграция. Въздействието се оценява на 1 –
Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) - предмет на опазване в защитени
зони BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска
планина”.
Описание на вида – среща се по откритите полета. Строи гнездото си в ниските
храсти.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост около 100 - 390
двойки. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона
BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през 2007 г. са регистрирани 47 дв., а през
2012 г., в обхвата на зоната са установени между 40 и 390 гнездящи двойки. В обхвата
на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в
който са заложини шест вида устройствени зони -Жилищна зона разположена върху
новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона
предимно за производства (Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в
новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УТ като,
Зсп 13/15/28, Ов 13/14 има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,02
% от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените места и вероятно не засягат
местообитания на вида, не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната,
а вероятността да се окаже влияние върху хранителните и гнездови територии на вида
е минимална в порядъка на 0,02 % от ЗЗ. Засяга се една много малка част от ЗЗ с
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подходящи места за обитаване от вида. Въздействието се оценява на 1 – дейността
има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е определен като размножаващ се с численост
от 100 – 320 двойки птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията
на защитена зона BG0002044 „Камчийска планина” - през 2007 г. 47 – 372 двойки ,
апрез2012 г., в обхвата на зоната не са установени между гнездящи двойки.
Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на
територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044
„Камчийска планина”, а в зоната не попадат населените места, от предвидените
селищни образувания попадат Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна
зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща
площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ засягат подходящи места за обитаване и
могат да окажат пряко влияние върху вида като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1, Смф14,
които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Сухи
тревни съобщества, степи”, „Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с
периодично оставяне на угар)” и „Друга орна земя” общо съставляващи 23 %
(204463,64 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,04 %. Но като се има в предвид че на
територията на зоната се обитава от голям брой птици, а терените в съседство са от
същия характер, не се очаква значителна промяна на гнездящите двойки от вида.
Въздействието се оценява на
1 – дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) - предмет на опазване в
защитени зони BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида –
обитава крайречни и по-обширните равнинни и
нископланински гори. Основната част от популацията e съсредоточена в Източна и
Централна Стара планина, лонгозните гори по долните течения на реките Батова,
Камчия и Ропотамо, както и в Странджа.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост около 173 - 556 двойки.
Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона BG
0002044 „Камчийска планина”- през 2007 г. са регистрирани 173 – 556 двойки 2012 г.,
в обхвата на зоната не са установени гнездящи двойки. В обхвата на ОУП попада една
малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, а в зоната не попадат населените
места, от предвидените селищни образувания попадат Група смесени
многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в
зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и
Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ
засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние върху вида
като, Зсп 6/7/12/23, Ов 3/4/12/, Са5/6/ и Смф6 (261,3 дка) които ще отнемат 0,02 % от
ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Широколистни листопадни гори
” и „Смесени гори” общо съставляващи 62 % (551162,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат
0,04 %. Влияние върху гнездящите птици може да се очаква само при наличие на
подходящи дървета с хралупи, но зоната предлага обширни територии подходящи за
изхранване и гнездене, очаква се въздействието да е 1 – дейността има много слабо
отрицателно въздействие.

98

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) - предмет на опазване в защитени зони
BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – обитава гористи местности в околностите на езера и реки, в
предпланините и основно в равнините.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е с концентрация около 9 – 9 птици. В
Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона BG0002038
„Провадийско-Роякско плато”- липсват данни за гнездящи двойки. В обхвата на ОУП
попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са
заложини шест вида устройствени зони - Жилищна зона разположена върху
новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона
предимно за производства (Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в
новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като,
Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат
площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените терени са в близост до
населените места и вероятно не засягат местообитания на вида, не се очаква пряко
нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се окаже влияние върху
хранителните територии на вида е минимална в порядъка на 0,03 % от ЗЗ. Влияние
може да се очаква само по време на търсене на храна, но като се има в предвид че
терените са в близо до населени места, а зоната предлага обширни територии
подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има много
слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е с концентрация и численост от 34 - 34
птици. В Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона
BG0002044 „Камчийска планина” - през 2012 г., не са посочени гнездящи двойки.
Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на
територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044
„Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група смесени
многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в
зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и
Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ
засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние върху вида
като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1, Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако се изчисли
върху класовете земно покритие „Сухи тревни съобщества, степи”, „Екстензивни
зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)”, „Друга
орна земя” и „Широколистни листопадни гори” общо съставляващи 83 % (737847,01
дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,01 %. Влияние може да се очаква само по време на
търсене на храна, но като се има в предвид че терените са в близо до населени места, а
зоната предлага обширни горски територии подходящи за изхранване, очаква се
въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Белошипа ветрушка (Falco naumanni) - предмет на опазване само в защитена
зона BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – обитава скали и земни стени във вътрешността на страната,
в миналото – и в населени места и крайречни стари дървета. Колониален вид, гнезди в
ниши, площадки или кухини в сгради или дървета.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е с концентрация от 1 птица. Съгласно
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Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона BG0002044
„Камчийска планина”- през 2012 г., в обхвата на зоната са установени между 0 и 3
гнездящи двойки. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044
„Камчийска планина”, а в зоната не попадат населените места, от предвидените
селищни образувания попадат Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна
зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са). Част от
посочените УЗ (устройствени зони) и имотите които обхващат има вероятност да
предоставят възможност за обитаване от бухала свързани с хранителните територии
на вида, но непосредствената им близост до населените места ги прави по – скоро
неподходящи. Но въпреки това някои УЗ като, Зсп13/15/16, Ов11/15, Са 3/4/6 и
Смф12/14 биха предоставили възможност за обитаване главно за изхранване от вида в
размер на 191,5 дка или 0,02 % от ЗЗ. Посочените устройствени зони няма да окажат
съществено влияние върху вида. Засягат се 19,9 дка скала в района на село Дебелец,
което ще се отрази с 0,002 % от ЗЗ възможност за загнездване в скали и скални
образувания, предпочитано място за обитаване от вида. Посоченият процент засяга
цялата зона поради това че в стандартния формуляр няма посочен клас земно покритие
„Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници”. Въздействието
се оценява на 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Голям креслив орел (Aquila clanga) - предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – в България няма данни за сигурно гнездене и се среща
рядко по време на миграция и зимуване, оценен е като критично застрашен.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е пребиваващ с численост от 1- 2
птица. В Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато”, липсват данни за гнездящи двойки.
Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на
територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка)
има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените
терени са в близост до населените места и вероятно не засягат местообитания на вида,
не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се
окаже влияние върху хранителните територии на вида е минимална в порядъка на
0,03 % от ЗЗ и то по време на зимуване. Влияние може да се очаква само по време на
търсене на храна от еденични птици, но като се има в предвид че терените са в близо
до населени места, а зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване,
очаква се въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е с концентрация от 1 птица. Изпълнението
на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ.
В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, а в
зоната не попадат населените места, от предвидените селищни образувания попадат
Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
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комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние
върху вида като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1, Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако
се изчисли върху класовете земно покритие „Сухи тревни съобщества, степи”,
„Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на
угар)” и „Друга орна земя” общо съставляващи 23 % (204463,64 дка) от ЗЗ, то ще се
отнемат 0,04 %. Но като се има в предвид че на територията на зоната видът е само
преминаващ с малки числености, а терените в съседство са от същия характер, не се
очаква значително влияние върху вида на територията на ЗЗ. Въздействието се оценява
на 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Нощна чапла (Nycticorax nycticorax) - предмет на опазване само в защитена
зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”.
Описание на вида – обитава заблатени места или територии с висока дървесна
растителност. Живее на големи колонии.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е определен като пребиваващ с
численост от 10 - 10 птици. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени
зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1),
Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена
зона за смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за
гробищни паркове (Тгп). Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с
обитаване на водни обекти далеч от населени места. Изменението на ОУП не засягат
открити водни площи и тръстикови масиви или промени в хидрологичния режим.
Поради тази причина няма да има въздействие върху вида – оценка 0.
Ловен сокол (Falco cherug) - предмет на опазване в защитени зони BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – Ловният сокол предпочита степни и лесостепни райони,
както и райони с обширни пасища с лалугери, полевки и други видове гризачи.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е гнездещ с численост около 1 двойки
и пребиваващ с около 1 – 2 птици. В Доклада за гнездящите птици на територията
на защитена зона BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”- липсват данни за
гнездящи двойки. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка)
има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените
терени са в близост до населените места и вероятно не засягат местообитания на вида,
не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се
окаже влияние върху хранителните територии на вида е минимална в порядъка на
0,03 % от ЗЗ и то по време на зимуване. Влияние може да се очаква само по време на
търсене на храна от еденични птици, но като се има в предвид че терените са в близо
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до населени места, а зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване,
очаква се въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът пребиваващ и постоянен с численост от 2 - 2
птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона
BG 0002044 „Камчийска планина” през 2007 г. 2 двойки 2012 г., в обхвата на зоната не
са установени гнездящи двойки. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002044 „Камчийска планина”, а в зоната не попадат населените места, от
предвидените селищни образувания попадат Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са)
с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ засягат подходящи места за
обитаване и могат да окажат пряко влияние върху вида като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1,
Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно
покритие „Сухи тревни съобщества, степи”, „Екстензивни зърнени култури (вкл.
ротационни култури с периодично оставяне на угар)” и „Друга орна земя” общо
съставляващи 23 % (204463,64 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,04 %. Но като се има в
предвид че на територията на зоната видът е само преминаващ с малки числености, а
терените в съседство са от същия характер, не се очаква значително влияние върху
вида на територията на ЗЗ. Въздействието се оценява на 1 – дейността има много
слабо отрицателно въздействие.
Белоглав лешояд (Gyps fulvus) - предмет на опазване в защитени зони BG
0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – Мършояден, зависим от свободно пасящи домашни
животни и от ветеринарно-санитарното обслужване.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е пребиваващ с численост около 1 двойки и
пребиваващ с около 2 – 3 птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на
територията на защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина”- през 2012 г., в
обхвата на зоната е установен един скитащ енкзепляр от вида. В обхвата на ОУП
попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените
селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна
зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща
площ от 2132,8 дка. Тези площи няма вероятност да окажат влияние върху територии
за обитаване на вида, не обитава урбанизирани терени и е възможно да се среще само
като скитащ. Предвидените устройствени зони не засягат скали и скални образувания
служещи за гнездене от вида. В обхвата на ОУП и територията от зоната няма
предвидени дейности. Поради тази причина няма да има въздействие върху вида –
оценка 0.
Египетски лешояд (Neophron percnopterus) - предмет на опазване в защитени
зони BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска
планина”.
Описание на вида – обитава степи, полупустини, пустини, скалисти райони
(подходящи за гнездата му) и всякакъв тип равнини, а понякога се заселва в близост до
сметища. Храни се предимно с мърша, но също така улавя дребни животни, като жаби,
охлюви и всякакъв вид яйца.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е гнездящ с 3 - 5 двойки и пребиваващ
с около 10 – 10 птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на
защитена зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато през 2007 г. 6 дв. , апрез
2012 г., в обхвата на зоната не са установени гнездящи двойки. В обхвата на ОУП
попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са
заложини шест вида устройствени зони - Жилищна зона разположена върху
новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона
предимно за производства (Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в
новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като,
Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат
площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените терени са в близост до
населените места и вероятно не засягат местообитания на вида, не се очаква пряко
нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се окаже влияние върху
хранителните територии на вида е минимална в порядъка на 0,03 % от ЗЗ и то по
време на зимуване. Влияние може да се очаква само по време на търсене на храна от
еденични птици, но като се има в предвид че терените са в близо до населени места, а
зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване, очаква се
въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е гнездящ с численост от 1 – 2 двойки птици.
В Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона липсват данни
за гнездене. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на
индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002044 „Камчийска планина”, а в зоната не попадат населените места, от
предвидените селищни образувания попадат Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции
(Са). Част от посочените УЗ (устройствени зони) и имотите които обхващат има
вероятност да предоставят възможност за обитаване от бухала свързани с
хранителните територии на вида, но непосредствената им близост до населените места
ги прави по – скоро неподходящи. Но въпреки това някои УЗ като, Зсп13/15/16,
Ов11/15, Са 3/4/6 и Смф12/14 биха предоставили възможност за обитаване главно за
изхранване от вида в размер на 191,5 дка или 0,02 % от ЗЗ. Посочените устройствени
зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Засягат се 19,9 дка скала в
района на село Дебелец, което ще се отрази с 0,002 % от ЗЗ възможност за загнездване
в скални образувания и горски масиви, предпочитано място за обитаване от вида.
Посоченият процент засяга цялата зона поради това че в стандартния формуляр няма
посочен клас земно покритие „Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг
и ледници”. Въздействието се оценява на 1 – дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Орел змияр (Circaetus gallicus) - предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – прелетна птица, гнезди в България.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е гнездящ с 3 - 3 двойки и с
концентрация с около 13 – 63 птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на
територията на защитена зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през 2007
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г. са регистрирани 3 дв., а през 2012 г., в обхвата на зоната не са установени гнездящи
двойки. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG0002038 „ПровадийскоРоякско плато”, като в близост до населените места няма установени гнездящи двойки.
Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на
територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка)
има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените
терени са в близост до населените места и вероятно не засягат местообитания на вида,
не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се
окаже влияние върху хранителните територии на вида е минимална в порядъка на
0,03 % от ЗЗ. Измененията в ОУП не засягат стари гори, скали и скални
формирования. Влияние може да се очаква само по време на търсене на храна, но като
се има в предвид че терените са в близо до населени места, а зоната предлага обширни
територии подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е гнездящ с численост от 8 – 18 двойки
птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона
BG 0002044 „Камчийска планина”- през 2007 г. са регистрирани 5 дв., а през 2012 г., в
обхвата на зоната са установени 1 – 3 гнездящи двойки. В обхвата на ОУП попада
една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените селищни
образувания попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона
(Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща
площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ засягат подходящи места за обитаване и
могат да окажат пряко влияние върху вида като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1, Смф14,
които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Сухи
тревни съобщества, степи”, „Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с
периодично оставяне на угар)”, „Друга орна земя” и „Широколистни листопадни гори”
общо съставляващи 83 % (737847,01 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,01 %. Влияние
може да се очаква само по време на търсене на храна, но като се има в предвид че
терените са в близо до населени места, а зоната предлага обширни територии
подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има много
слабо отрицателно въздействие.
Черночела сврачка (Lanius minor) – предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – видът е посевместно разпространен в по-ниските и
безлесни райони на цялата страна, с неравномерна, сравнително ниска численост.
Гнезди и обитава открити пространства и пасища с разпръснати редки дървета и
храсти, ивици дървета край реки и полезащитни пояси
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е гнездящ с 50 - 60 двойки птици.
Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през 2007 г. 32 – 45 дв., а през 2012 г., в
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обхвата на зоната са установени 3 гнездящи двойки. В обхвата на ОУП попада една
малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест
вида устройствени зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски
територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства
(Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в новообразувани територии
(Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни
терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2,
Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на
0,03 % от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените места и вероятно не
засягат местообитания на вида, не се очаква пряко нарушаване на основни територии в
зоната, а вероятността да се окаже влияние върху хранителните територии на вида е
минимална в порядъка на 0,03 % от ЗЗ и то по време на зимуване. Влияние може да се
очаква само по време на търсене на храна от еденични птици, но като се има в
предвид че терените са в близо до населени места, а зоната предлага обширни
територии подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е определен като гнездящ с численост от 10 30 двойки птици. Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона
BG 0002044 „Камчийска планина”- през 2007 г. 4 – 36 двойки, а през 2012 г., в обхвата
на зоната са установени 1 - 2 гнездящи двойки. Изпълнението на Плана няма да
допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на
ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, а в зоната не
попадат населените места, от предвидените селищни образувания попадат Група
смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние
върху вида като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1, Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако
се изчисли върху класовете земно покритие „Сухи тревни съобщества, степи”,
„Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на
угар)” и „Друга орна земя” общо съставляващи 23 % (204463,64 дка) от ЗЗ, то ще се
отнемат 0,04 %. Но като се има в предвид че на територията на зоната видът е само
гнездящ с малки числености, а терените в съседство са от същия характер, не се очаква
значително влияние върху вида на територията на ЗЗ. Въздействието се оценява на 1 –
дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Малък воден бик (Ixobrychus minutus) – предмет на опазване само в защитена
зона BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – Гнездещо-прелетен вид. Среща се почти в цялата страна,
главно под 600 м н. в. и в някои планини.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е определен като размножаващ се с численост
от 1 - 1 птици. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG0002044 „Камчийска
планина”. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на
водни обекти. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044
„Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група смесени
многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в
зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и
Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ
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като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха предоставили възможност за обитаване от вида
и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно
покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)”
съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,07 %. Видът е водолюбив
и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. Посочените
устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Част от тези
площи има вероятност да окажат влияние върху територии за обитаване на вида и то
само по бреговете на язовир Цонево и Елешница само по време на миграция. В обхвата
на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които има вероятност да
окажат влияние върху територии за обитаване на вида, но като се има в предвид че
обхващат много малка част от зоната, а в съседство има обширни водни площи, не се
очаква значително влияние върху вида. Въздействието се оценява на 1 – Дейността
има много слабо отрицателно въздействие.
Полска бъбрица (Anthus campestris) – предмет на опазване в защитени зони
BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – Видът гнезди по сухи припечени песъчливи и каменисти
терени и пасища с рядка тревиста растителност.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” –
според Стандартният формуляр на зоната видът е определен като гнездящ с численост
от 122 - 150 двойки птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията
на защитена зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през 2007 г. 13 – 122
дв., а през 2012 г., в обхвата на зоната са установени 13 гнездящи двойки. В обхвата
на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в
който са заложини шест вида устройствени зони -Жилищна зона разположена върху
новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона
предимно за производства (Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в
новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като,
Зсп 13/15/28, Ов 13/14 има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,02
% от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените места и вероятно не засягат
местообитания на вида, не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната,
а вероятността да се окаже влияние върху хранителните и гнездови територии на вида
е минимална в порядъка на 0,02 % от ЗЗ. Не се засягат обработваеми площи и степни
формирования, предпочитано място за обитаване от вида. Въздействието се оценява на
1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е гнездящ с численост от 8 - 17 двойки
птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона
BG 0002044 „Камчийска планина”- през 2007 г. 5 - 12 дв., а през 2012 г., в обхвата на
зоната са установени 8 – 17 гнездящи двойки. В обхвата на ОУП попада една малка
част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”. Изпълнението на Плана няма да
допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на
ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, а в зоната не
попадат населените места, от предвидените селищни образувания попадат Група
смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние
върху вида като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1, Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако
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се изчисли върху класовете земно покритие „Сухи тревни съобщества, степи”,
„Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на
угар)” и „Друга орна земя” общо съставляващи 23 % (204463,64 дка) от ЗЗ, то ще се
отнемат 0,04 %.
Но като се има в предвид че на територията на зоната са
регистрирани много малки числености, а терените в съседство са от същия характер,
не се очаква значителна промяна на гнездящите двойки от вида. Въздействието се
оценява на 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Черношипа ветрушка (Falco vespertinus) – предмет на опазване в защитени
зони BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска
планина”.
Описание на вида –
предпочита открити местности и избягва гъсти и
затворени гори. Често може да се види да лети над поляни, ниви и ливади. Гнезди в
колонии на Посевни врани.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е представен като преминаващ с
численост от 69 - 108 птици. В Доклада за гнездящите птици на територията на
защитена зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”- липсват данни за
гнездящи двойки. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка)
има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените
терени са в близост до населените места и вероятно не засягат местообитания на вида,
не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се
окаже влияние върху хранителните територии на вида е минимална в порядъка на
0,03 % от ЗЗ. Измененията в ОУП не засягат гори и колохий на полска врана. Няма
вероятност предвидените в ОУП дейности да отнемат гнездови територии на този
вида, обитава ЗЗ само по време на миграция. В населените места попадащи на
територията на зоната няма предвидени селищни образувания, които има вероятност
да окажат влияние върху хранителните и гнездова територии на вида. Измененията в
ОУП не засягат гори, полезащитни пояси и крайпътни дървета. Влияние може да се
очаква само по време на търсене на храна, но като се има в предвид че терените са в
близо до населени места, а зоната предлага обширни територии подходящи за
изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е определен с концентрация от 2 - 2 птици. В
Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона BG 0002044
„Камчийска планина”- през 2012 г., в обхвата на зоната е установен 1 скитащ индивид.
Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на
територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044
„Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група смесени
многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в
зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и
Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ
засягат подходящи места за обитаване и могат да окажат пряко влияние върху вида
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като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1, Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако се изчисли
върху класовете земно покритие „Сухи тревни съобщества, степи”, „Екстензивни
зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)”, „Друга
орна земя” и „Широколистни листопадни гори” общо съставляващи 83 % (737847,01
дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,01 %. Няма вероятност предвидените в ОУП дейности
да отнемат гнездови територии на този вида, обитава ЗЗ само по време на миграция. В
населените места попадащи на територията на зоната няма предвидени селищни
образувания, които има вероятност да окажат влияние върху хранителните и гнездова
територии на вида. Измененията в ОУП не засягат гори, полезащитни пояси и
крайпътни дървета. Влияние може да се очаква само по време на миграция, но като се
има в предвид че терените са в близо до населени места, а зоната предлага обширни
територии подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
Кръстат (царски) орел (Aquila heliaca) – предмет на опазване в защитени зони
BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида –
Видът гнезди в широколистни листопадни гори и
овощни градини, дървесни и храстови плантации (лозя в конкретния случай), ивици
дървета храсти и мозайки от тях. Предпочита долове с високи стари дървета
(особено тополи) в близост до пасища и други места с изобилие от лалугери
(Spermophilus citellus).
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е представен с концентрация с
численост от 1 - 2 птици. В Доклада за гнездящите птици на територията на
защитена зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”- липсват данни за
гнездящи двойки.Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на
индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени
зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1),
Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена
зона за смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за
гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и
Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 %
от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените места и вероятно не засягат
местообитания на вида, не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната,
а вероятността да се окаже влияние върху хранителните територии на вида е
минимална в порядъка на 0,03 % от ЗЗ. Измененията в ОУП не засягат стари гори,
скали и скални формерования. Няма вероятност предвидените в ОУП дейности да
отнемат гнездови територии на този вида, обитава ЗЗ само по време на скитане. В
населените места попадащи на територията на зоната няма предвидени селищни
образувания, които има вероятност да окажат влияние върху хранителната територии
на вида. Измененията в ОУП не засягат стари, еденични и крайпътни дървета.
Влияние може да се очаква само по време на търсене на храна, но като се има в
предвид че терените са в близо до населени места, а зоната предлага обширни
територии подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е с концентрация от 4 - 4 птици. В Доклада за
гнездящите птици на територията на защитена зона BG0002044 „Камчийска
108

планина”- липсват данни за
гнездящи двойки. Изпълнението на Плана няма да
допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на
ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените
селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна
зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща
площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ засягат подходящи места за обитаване и
могат да окажат пряко влияние върху вида като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1, Смф14,
които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Сухи
тревни съобщества, степи”, „Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с
периодично оставяне на угар)”, „Друга орна земя” и „Широколистни листопадни гори”
общо съставляващи 83 % (737847,01 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,01 %. Няма
вероятност предвидените в ОУП дейности да отнемат гнездови територии на този
вида, обитава ЗЗ само по време на миграция. В населените места попадащи на
територията на зоната няма предвидени селищни образувания, които има вероятност
да окажат влияние върху хранителните и гнездова територии на вида. Измененията в
ОУП не засягат гори, полезащитни пояси и крайпътни дървета. Влияние може да се
очаква само по време на миграция, но като се има в предвид че терените са в близо до
населени места, а зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване,
очаква се въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Малък сокол (Falco columbarius) – предмет на опазване само в защитена зона
BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”.
Описание на вида – прелетна птица, среща се в по-голямата част на Европа,
Мала Азия и някои части на Азия. В Европа гнезди на Скандинавския полуостров, в
балтийските страни и Русия, на север от Москва. В Ирландия, Исландия и западните
части на Великобритания води уседнал начин на живот, а в цялата останала част на
Европа и Мала Азия може да бъде срещнат като зимуващ вид. Обитава тундра,
полутундра и иглолистни гори, по време на зимните миграции може да се срещне и в
друг тип области, но като цяло не силно залесени.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”–
според Стандартният формуляр на зоната видът е определен като зимуващ с численост
от 1 птици. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на
индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени
зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1),
Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена
зона за смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за
гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и
Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 %
от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените места и вероятно не засягат
местообитания на вида, не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната,
а вероятността да се окаже влияние върху хранителните територии на вида е
минимална в порядъка на 0,03 % от ЗЗ и то по време на зимуване. Влияние може да се
очаква само по време на търсене на храна от еденични птици, но като се има в
предвид че терените са в близо до населени места, а зоната предлага обширни
територии подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
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Степен блатар (Circus macrourus) - предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – в България видът се среща рядко, главно по време на
миграция, най-вече по черноморското крайбрежие като обикновено са наблюдавани
единични индивиди, по време на миграцията летят на малка височина, основно с
активен махов полет.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” - в
Стандартният формуляр на зоната за видътлипсват данни. В обхвата на ОУП попада
една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”. Изпълнението на
Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В
обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско
плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони - Жилищна зона
разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна зона (Ов),
Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за смесени
производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и озеленяване
извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп). От
посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка) има
вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените
терени са в близост до населените места и вероятно не засягат местообитания на вида,
не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се
окаже влияние върху хранителните територии на вида е минимална в порядъка на
0,03 % от ЗЗ и то по време на миграция. Влияние може да се очаква само по време на
търсене на храна от еденични птици, но като се има в предвид че терените са в близо
до населени места, а зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване,
очаква се въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е с концентрация от 23 - 23 птици. В Доклада
за гнездящите птици на територията на защитена зона BG 0002044 „Камчийска
планина”- липсват данни за
гнездящи двойки. Изпълнението на Плана няма да
допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на
ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който
са заложини шест вида устройствени зони - Жилищна зона разположена върху
новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона
предимно за производства (Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в
новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УТ като,
Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат
площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените терени са в близост до
населените места и вероятно не засягат местообитания на вида, не се очаква пряко
нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се окаже влияние върху
хранителните територии на вида е минимална в порядъка на 0,03 % от ЗЗ и то по
време на миграция. Влияние може да се очаква само по време на търсене на храна от
еденични птици, но като се има в предвид че терените са в близо до населени места, а
зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване, очаква се
въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) – предмет на опазване само в
защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина”.
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Описание на вида – гнездещо - прелетен и зимуващ вид с изолирани гнездови
находища. Гнезди в смесени колонии заедно с големи корморани, чапли, блестящи
ибиси и лопатарки на бели тополи, върби или сред тръстика.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е зимуващ 14 птици. Видът е водолюбив и
живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП
попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените
селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна
зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща
площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха
предоставили възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ.
Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във вътрешността
(стоящи води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат
0,07 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни
обекти. В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които
има вероятност да окажат влияние върху територии за обитаване на вида но като се
има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство има големи водни
площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените устройствени зони
няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се оценява на 1 –
Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Малка бяла чапла (Egretta garzeta) – предмет на опазване само в защитена
зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”.
Описание на вида – обитава блата, езера, микроязовири, канали на напоителни
системи, оризища, рибарници, както и равнинни гори, понякога отдалечени от влажни
зони. Мигрира на малки ята. Гнездещо-прелетнен, преминаващ и по изключение
зимуващ вид.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е с концентрация около 52 – 52 птици.
В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско
плато”. Вида е свързан изцяло с живот във водата и водните обекти. В обхвата на ОУП
попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са
заложини шест вида устройствени зони - Жилищна зона разположена върху
новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона
предимно за производства (Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в
новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп). Видът е водолюбив и
живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти далеч от населени
места. Изменението на ОУП не засягат открити водни площи и тръстикови масиви
или промени в хидрологичния режим. Поради тази причина няма да има въздействие
върху вида – оценка 0.
Турилик (Burhinus oedicnemus) – предмет на опазване само в защитена BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато”.
Описание на вида – гнездещо-прелетен и преминаващ вид за България. У нас
гнезди по Черноморието, най-много в Добруджа и по-рядко във вътрешността на
Южна България.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” –
според Стандартният формуляр на зоната видът е гнездящ с 1 - 7 двойки. Съгласно
Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона BG0002038
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„Провадийско-Роякско плато през 2007 г. са регистрирани 1 – 7 дв., а през 2012 г., в
обхвата на зоната не са установени гнездящи двойки. В обхвата на ОУП попада една
малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест
вида устройствени зони -Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски
територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства
(Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в новообразувани територии
(Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни
терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УТ като, Зсп 13/15/28, Ов 13/14 има
вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,02 % от ЗЗ. Посочените
терени са в близост до населените места и вероятно не засягат местообитания на
козодоя, не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността
да се окаже влияние върху хранителните и гнездови територии на вида е минимална в
порядъка на 0,02 % от ЗЗ. Не се засягат редки гори и степни формирования,
предпочитано място за обитаване от вида. Въздействието се оценява на 1 – дейността
има много слабо отрицателно въздействие.
Ливаден блатар (Circus pygargus) – предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато”.
Описание на вида – Обитава обширни открити местности.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е представен като преминаващ с
численост от 16 - 21 птици. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ 0002038
„Провадийско-Роякско плато”. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко
унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка
част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида
устройствени зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски
територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства
(Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в новообразувани територии
(Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни
терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УТ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2,
Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на
0,03 % от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените места и вероятно не
засягат местообитания на вида, не се очаква пряко нарушаване на основни територии в
зоната, а вероятността да се окаже влияние върху хранителните територии на вида е
минимална в порядъка на 0,03 % от ЗЗ и то по време на миграция. Влияние може да се
очаква само по време на търсене на храна от еденични птици, но като се има в
предвид че терените са в близо до населени места, а зоната предлага обширни
територии подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
Сив жерав (Grus grus) – предмет на опазване в защитени зони BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – гнезди в Европа и Северна Азия. Когато летят на големи
групи, жеравите образуват V-образно ято и крякат подобно на гъските. За разлика от
тях обаче, сивият жерав има дълги и силни крака.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е представен като преминаващ с
численост до 16 птици. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
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смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 13/15/28, Ов 13/14 има вероятност да отнемат площи
за изхранване и почивка в размер на 0,02 % от ЗЗ. Въздействието се оценява на 2 –
дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – в според
Стандартният формуляр на зоната за липсва информация. Изменението на ОУП няма
да засегне трофични местообитания на вида. В обхвата на ОУП попада една малка част
от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, а в зоната не попадат населените места, от
предвидените селищни образувания попадат Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са)
с обща площ от 2132,8 дка. Има вероятност да се окаже влияние върху вида само по
време на миграция, като се отнемат площи за хранене, почивка и нощувка в УЗ като,
Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1, Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Но като се има в
предвид че терените в съседство който не попадат в УЗ са от същия характер и има
обширни обработваеми площи то ще е минимално. Въздействието се оценява на 1 –
дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Тръстиков блатар (Circus aeroginosus) – предмет на опазване в защитени зони
BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – Обитава блатисти и крайбрежни местности. Прелетен вид,
гнездящ в България.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е представен като постоянен с 2 – 3
птици и преминаващ с численост от 119 - 134 птици. В обхвата на ОУП попада една
малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест
вида устройствени зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски
територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства
(Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в новообразувани територии
(Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни
терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2,
Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на
0,03 % от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените места и вероятно не
засягат местообитания на вида, не се очаква пряко нарушаване на основни територии в
зоната, а вероятността да се окаже влияние върху хранителните територии на вида е
минимална в порядъка на 0,03 % от ЗЗ и то по време на миграция. Влияние може да се
очаква само по време на търсене на храна от еденични птици, но като се има в
предвид че терените са в близо до населени места, а зоната предлага обширни
територии подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като постоянен с численост от
1 – 2 двойка и с концентрация от 556 – 556 птици. Съгласно Доклада за гнездящите
птици на територията на защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина”- през
2007 г. е регистрирана 1 дв., а през 2012 г., в обхвата на зоната са установени 1 – 2
гнездящи двойки. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
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зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). От посочените УТ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка)
има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените
терени са в близост до населените места и вероятно не засягат местообитания на вида,
не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се
окаже влияние върху хранителните територии на вида е минимална в порядъка на
0,03 % от ЗЗ и то по време на миграция. Влияние може да се очаква само по време на
търсене на храна от еденични птици, но като се има в предвид че терените са в близо
до населени места, а зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване,
очаква се въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Черна каня (Milvus migrans) – предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – живота ѝ по принцип е свързан с водата и тя рядко се
отдалечава много от водните басейни.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”според Стандартният формуляр на зоната видът е представен като гнездящ с 1 – 1
птици и преминаващ с численост от 100 - 300 птици. Съгласно Доклада за
гнездящите птици на територията на защитена зона BG 0002038 „ПровадийскоРоякско плато”- през 2007 г. 1 дв., а през 2012 г., в обхвата на зоната не са установени
гнездящи двойки. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка)
има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените
терени са в близост до населените места и вероятно не засягат местообитания на вида,
не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се
окаже влияние върху хранителните територии на вида е минимална в порядъка на
0,03 % от ЗЗ и то по време на миграция. Влияние може да се очаква само по време на
търсене на храна от единични птици, но като се има в предвид че терените са в близо
до населени места, а зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване,
очаква се въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като гнездящ с численост от 1 –
1 двойки птиции с концентрация от 30 – 44 птици. Съгласно Доклада за гнездящите
птици на територията на защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина през 2007
г. 1 дв., а през 2012 г., в обхвата на зоната не са установени гнездящи двойки. В
обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско
плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони - Жилищна зона
разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна зона (Ов),
Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за смесени
производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и озеленяване
извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп). От
посочените УТ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка) има
вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените
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терени са в близост до населените места и вероятно не засягат местообитания на вида,
не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се
окаже влияние върху хранителните територии на вида е минимална в порядъка на
0,03 % от ЗЗ и то по време на миграция. Влияние може да се очаква само по време на
търсене на храна от единични птици, но като се има в предвид че терените са в близо
до населени места, а зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване,
очаква се въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla) - предмет на опазване само в
защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина”.
Морският орел е едра дневна граблива птица срещаща се в България. Младите
птици са по-тъмно оцветени и с тъмни опашки. Среща се в Европа (включително
България) и Азия, от тундрата до пустинните области, на територия с ширина около
3000 км. Обитава райони около реки, езера и морски басейни и океани.
Териториални птици, младите са скитащи, но между петата и десетата година се
установяват на определено място. Ловува на сушата и водата може да залови и вдигне
във въздуха риба или друга плячка с тегло до 8 кг. Плячка на морския орел стават
предимно едри риби, гъски, лебеди, жерави, патици, зайцевидни, малките на тюлените.
Понякога отнема плячката на орела рибар и други рибоядни птици. Преследва и
гмуркащи се под водата птици. Европейската популация в последните години достига
5000 - 6000 двойки. В Западна Европа е практически изчезнал, въпреки непрестанните
опити за реаклиматизацията му. На територията на България е изключително рядък и
защитен от закона вид.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като постоянен с численост от 1
– 1 птици и зимуващи 2 птици.Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко
унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка
част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания
попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни
зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън
населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка.
Тези площи няма вероятност да окажат влияние върху територии за обитаване на вида
тъй като се намират в урбанизирани терени, които видът избягва, а и се среща само по
време на миграция. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с
обитаване на водни обекти и гори в близост до тях. В обхвата на ОУП и територията от
зоната няма предвидени дейности, които има вероятност да окажат влияние върху
територии за обитаване на вида, среща се само по време на миграция и зимуване, не се
очаква значително влияние върху вида. Поради тази причина няма да има въздействие
върху вида – оценка 0.
Орел рибар (Pandion hаliaetus) – предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – обитава райони с бистра вода и наличие на достатъчно
количество риба. Ловува в езера, реки или понякога морски крайбрежия. Много са
чувствителни към човешко присъствие и притеснения.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е размножаващ се от 1 – 1 двойка и
представен с концентрация от 8 - 14 птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици
на територията на защитена зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през
2007 г. е регистрирана 0 – 1 дв., а през 2012 г., в обхвата на зоната не са установени
гнездящи двойки. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
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„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни
обекти, а такива няма в обхвата на ОУП. Изменението на ОУП не засягат реки,
открити водни площи и промени в хидрологичния режим. Поради тази причина няма
да има въздействие върху вида – оценка 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – в
Стандартният формуляр на зоната липсват данни за вида. И Съгласно Доклада за
гнездящите птици на територията на защитена зона BG 0002044 „Камчийска
планина през 2007 г. 1 дв., а през 2012 г., в обхвата на зоната не са установени
гнездящи двойки. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044
„Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група смесени
многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в
зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и
Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ
като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха предоставили възможност за обитаване от вида
и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно
покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)”
съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,07 %. Видът е водолюбив
и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП и
територията от зоната има предвидени дейности, които има вероятност да окажат
влияние върху територии за изхранване на вида с фактора безпокойство, но като се
има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство има големи водни
площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените устройствени зони
няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се оценява на 1 –
Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) – предмет на опазване в защитени зони
BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – в България единственото място за гнездене е резервата
„Сребърна“, където има малка колония.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е представен с концентрация от 4241
– 4241 птици. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни
обекти, а такива няма в обхвата на ОУП. Изменението на ОУП не засягат реки,
открити водни площи и промени в хидрологичния режим. Поради тази причина няма
да има въздействие върху вида – оценка 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен с концентрация от 12494 –
12494 птици. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска
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планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група смесени
многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в
зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и
Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ
като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха предоставили възможност за обитаване от вида
и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно
покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)”
съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,07 %. Видът е водолюбив
и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП и
територията от зоната има предвидени дейности, които има вероятност да окажат
влияние върху територии за изхранване на вида с фактора безпокойство, но като се
има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство има големи водни
площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените устройствени зони
няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се оценява на 1 –
Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Синявица (Coracias garrulus) – предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – в страната видът се среща през гнездовия сезон и по време
на миграция. Мигрира в края на август-началото на септември и в края на април- май.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е представен като гнездящ с 30 – 40
двойки птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена
зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през 2007 г. са регистрирани 13 – 73
дв., а през 2012 г., в обхвата на зоната са установени 1 гнездящи двойки. В обхвата на
ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който
са заложини шест вида устройствени зони - Жилищна зона разположена върху
новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона
предимно за производства (Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в
новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като,
Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат
площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените терени са в близост до
населените места и вероятно не засягат местообитания на вида, не се очаква пряко
нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се окаже влияние върху
хранителните територии на вида е минимална в порядъка на 0,03 % от ЗЗ и то по
време на миграция. Влияние може да се очаква само по време на търсене на храна от
еденични птици, но като се има в предвид че терените са в близо до населени места, а
зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване, очаква се
въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – в
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като гнездящ с численост от 8 –
18 двойки птици. И Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на
защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина”- през 2007 г. са регистрирани 8 - 18
дв., а през 2012 г., в обхвата на зоната са установени 1 – 2 гнездящи двойки. В
обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско
плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони - Жилищна зона
разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна зона (Ов),
Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за смесени
производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и озеленяване
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извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп). От
посочените УТ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка) има
вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените
терени са в близост до населените места и вероятно не засягат местообитания на вида,
не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се
окаже влияние върху хранителните територии на вида е минимална в порядъка на
0,03 % от ЗЗ и то по време на миграция. Влияние може да се очаква само по време на
търсене на храна от еденични птици, но като се има в предвид че терените са в близо
до населени места, а зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване,
очаква се въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.

Редовно срещащи се мигриращи птици на територията на защитени
зони BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска
планина”, които не са включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC:
Лиска (Fulica atra) – предмет на опазване само в защитена зона BG 0002044
„Камчийска планина”.
Описание на вида – в България се среща през цялата година, най-вече през
зимата, когато значителна част от северноевропейската популация зимува у нас. По
време на миграционния период ята от лиски могат да се срещнат край всички водоеми
в страната. Зимува главно по крайбрежието на Черно море, а през размножителния
период предпочита блатистите местности край река Дунав и морето. Лиската обитава
сладководни и полусолени влажни зони. Храни се с части на растения, семена,
охлюви, водни насекоми, червеи и рядко с дребни рибки.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - в
Стандартният формуляр на зоната за видът е постоянен с численост от 2 - 2 птици и
зимуващи 93 - 1254 птици. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с
обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002044 „Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група
смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха предоставили възможност за
обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху
класовете земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи
води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,07 %. Видът е
водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. В
обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които има
вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на вида с фактора
безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство
има големи водни площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените
устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се
оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Зеленоножка (Gallinula chloropus) – предмет на опазване в защитени зони зона
BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – в България се среща през цялата година, най-вече през
зимата, когато значителна част от северноевропейската популация зимува у нас. По
време на миграционния период ята от лиски могат да се срещнат край всички водоеми
в страната. Зимува главно по крайбрежието на Черно море, а през размножителния
период предпочита блатистите местности край река Дунав и морето. Лиската обитава
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сладководни и полусолени влажни зони. Храни се с части на растения, семена,
охлюви, водни насекоми, червеи и рядко с дребни рибки.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е постоянен с 2 - 19 птици. В обхвата на ОУП
попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените
селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна
зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща
площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха
предоставили възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ.
Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във вътрешността
(стоящи води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат
0,07 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни
обекти. В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които
има вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на вида с фактора
безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство
има големи водни площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените
устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се
оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Тъмногръд брегобегач (Calidris alpina) – предмет на опазване в защитени зони
зона BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – това е малка блатна птица от семейство Бекасови
(Scolopacidae). Обичаен обитател на арктическите ширини. Гнезди на Север в Евразия,
в тревисти низинни райони, покрай блата, мочурища. Среща се в България при
миграция и зимуване. Храни се с безгръбначни, но също така и с водни растения през
зимата или по време на миграцията си на юг. Природозащитен статус на птицата –
„незастрашен”.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е зимуващс 6 птици. В обхвата на ОУП
попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”. Вида е свързан изцяло
с живот във водата и водните обекти. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ
BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания попадат,
Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха предоставили възможност за
обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху
класовете земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи
води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,07 %. Видът е
водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. В
обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които има
вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на вида с фактора
безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство
има големи водни площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените
устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се
оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Сива патица (Anas strepera) – предмет на опазване в защитени зони зона BG
0002044 „Камчийска планина”.
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Описание на вида – това е представител на семейство Патицови (Anatidae),
разред Гъскоподобни (Anseriformes). Палеарктичен вид. Гнезди в Европа, Азия и
централна Северна Америка. В Европа ареалът е силно разпокъсан на отделни,
изолирани едно от друго находища. Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид за
България, в миналото обикновен и многочислен в цялата страна. Обитава
разнообразни влажни зони. По р. Дунав – блата и езера с богата подводна растителност
и обширни тръстикови масиви, в района на Бургаските езера – водоеми с голяма
открита водна повърхност и разположена по периферията растителност. По време на
миграция и зимуване в най-различни влажни зони, включително и бавно течащи реки и
морски заливи. Основно растителнояден вид – семена и различни части на водни и
водолюбиви растения. Описани са случаи и на клептопаразитизъм спрямо други
водоплаващи птици. Природозащитен статус – „критично застрашен”.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е зимуващс 6 птици. В обхвата на ОУП
попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените
селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна
зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща
площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха
предоставили възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ.
Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във вътрешността
(стоящи води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат
0,07 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни
обекти. В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които
има вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на вида с фактора
безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство
има големи водни площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените
устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се
оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Ням лебед (Cygnus olor) – предмет на опазване в защитени зони BG 0002044
„Камчийска планина”.
Описание на вида – прелетно - гнездяща птица, зимува в Северна Африка и
Южна Азия. Обитава крайбрежните участъци на езера, язовири и големи реки, като
понякога можем да се срещне и в соленоводни басейни, включително морета, океани.
Храни се с растителна и животинска храна, която търси на дълбочина до метър, метър
и половина.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като зимуващ с численост от 1 174 птици. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска
планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група смесени
многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в
зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и
Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ
като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха предоставили възможност за обитаване от вида
и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно
покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)”
съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,07 %. Видът е водолюбив
и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП и
територията от зоната има предвидени дейности, които има вероятност да окажат
влияние върху територии за изхранване на вида с фактора безпокойство, но като се
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има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство има големи водни
площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените устройствени зони
няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се оценява на 1 –
Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Зимно бърне (Anas crecca) – предмет на опазване в защитени зони BG 0002044
„Камчийска планина”.
Описание на вида – обитава гъсто обрасли крайбрежни участъци. Храни се със
смесена храна. Извършва сезонни миграции.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като зимуващ с численост от 11
птици. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни
обекти. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска
планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група смесени
многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в
зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и
Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ
като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха предоставили възможност за обитаване от вида
и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно
покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)”
съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,07 %. Видът е водолюбив
и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП и
територията от зоната има предвидени дейности, които има вероятност да окажат
влияние върху територии за изхранване на вида с фактора безпокойство, но като се
има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство има големи водни
площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените устройствени зони
няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се оценява на 1 –
Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Голяма белочела гъска (Anser albifrons) – предмет на опазване в защитени
зони BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – типична прелетна птица. Гнезди в открити местности
в тундрата в близост до морския бряг или във влажни зони. По време на зимуване се
храни в обработваеми земи и други тревни площи, а нощува в блата, езера, язовири,
по-рядко в реки и крайбрежни морски води.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като зимуващ с численост от
3210 птици. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на
водни обекти. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044
„Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група смесени
многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в
зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и
Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ
като, Зсп/13/15/16/ и Ов11/15, Ок1, Са3/4 и Смф12 (155,8 дка) биха предоставили
възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се
изчисли върху класовете земно покритие „Екстензивни зърнени култури (вкл.
ротационни култури с периодично оставяне на угар)” и „Водни площи във
вътрешността (стоящи води, течащи води)” съставляващи 16 % (14223,83 дка) от ЗЗ,
то ще се отнемат 1 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с
обитаване на водни обекти. Посочените устройствени зони няма да окажат съществено
влияние върху вида. Част от тези площи има вероятност да окажат влияние върху
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територии за изхранване и почивка на вида и то само по в язовир Цонево и Елешница и
околните ниви, само по време на зимуване. В обхвата на ОУП и територията от зоната
има предвидени дейности, които има вероятност да окажат влияние върху територии
за обитаване на вида, но като се има в предвид че обхващат много малка част от
зоната, а в съседство има обширни обработваеми и водни площи, не се очаква
значително влияние върху вида. Въздействието се оценява на 1 – Дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
Голям гмурец (Podiceps cristatus) – предмет на опазване само в защитена зона
BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – обитава сладководни водоеми, рибарници и микроязовири.
Предпочита водоеми, пръстеновидно обрасли с широка, но не много гъста ивица от
папур или тръстика; през зимата – големи сладководни езера, язовири, лагуни и плитки
морски заливи.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като зимуващ с численост от 3 63 птици. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на
водни обекти. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044
„Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група смесени
многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в
зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и
Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ
като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха предоставили възможност за обитаване от вида
и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно
покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)”
съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,07 %. Видът е водолюбив
и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП и
територията от зоната има предвидени дейности, които има вероятност да окажат
влияние върху територии за изхранване на вида с фактора безпокойство, но като се
има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство има големи водни
площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените устройствени зони
няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се оценява на 1 –
Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – предмет на опазване само в
защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – По-често срещана около големите влажни зони покрай
реките Дунав, Тунджа, Марица и Черноморското крайбрежие. Не мигрира на дълги
разстояния. Придвижванията зависят от метеорологичните условия и наличието на
незамръзнали водоем.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като постоянен 2- 16 птици и
зимуващ от 113 – 1289 птици. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително
с обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002044 „Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група
смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха предоставили възможност за
обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху
класовете земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи
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води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,07 %. Видът е
водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. В
обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които има
вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на вида с фактора
безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство
има големи водни площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените
устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се
оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Фиш (Anas penelope) – предмет на опазване само в защитена зона BG 0002044
„Камчийска планина”.
Описание на вида – придържа се към гористи местности изпъстрени с езера и
големи реки.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като зимуващ от 21 птици.
Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти.
В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от
предвидените селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са)
с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка)
биха предоставили възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 %
от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във
вътрешността (стоящи води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то
ще се отнемат 0,07 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с
обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени
дейности, които има вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на
вида с фактора безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от
зоната и в съседство има големи водни площи не се очаква значително влияние върху
вида. Посочените устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида.
Въздействието се оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Шилоопашата патица (Anas acuta) – предмет на опазване само в защитена
зона BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – Шилоопашатата патица се среща навсякъде, където има
водни басейни и открити пространства за гнездене. Отдава предпочитание на езера,
блата и язовири.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като зимуващ от 1 птици. Видът
е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. В
обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от
предвидените селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са)
с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка)
биха предоставили възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 %
от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във
вътрешността (стоящи води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то
ще се отнемат 0,07 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с
обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени
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дейности, които има вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на
вида с фактора безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от
зоната и в съседство има големи водни площи не се очаква значително влияние върху
вида. Посочените устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида.
Въздействието се оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Среден нирец (Mergus serrator) – предмет на опазване само в защитена зона
BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – Обитава езера, реки, морски и океански крайбрежия. Като
цяло предпочита соленоводните басейни.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като зимуващ от 2 - 110 птици.
Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти.
В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от
предвидените селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са)
с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка)
биха предоставили възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 %
от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във
вътрешността (стоящи води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то
ще се отнемат 0,07 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с
обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени
дейности, които има вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на
вида с фактора безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от
зоната и в съседство има големи водни площи не се очаква значително влияние върху
вида. Посочените устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида.
Въздействието се оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Качулатата потапница (Aythya fuligula) – предмет на опазване само в
защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – обитава сладководни езера, блата или бавно течащи реки,
гъсто обрасли с водна растителност. Често срещана е в делтите на големи реки.
Единични двойки гнездят в Бургаските влажни зони и поречието на р. Дунав.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като зимуващ от 11 птици.
Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти.
В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от
предвидените селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са)
с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка)
биха предоставили възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 %
от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във
вътрешността (стоящи води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то
ще се отнемат 0,07 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с
обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени
дейности, които има вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на
вида с фактора безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от
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зоната и в съседство има големи водни площи не се очаква значително влияние върху
вида. Посочените устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида.
Въздействието се оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Кафявоглавата потапница (Aythya ferina) – предмет на опазване само в
защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – среща се повсеместно по време на миграцията. Обитава
обширни, дълбоки и открити водоеми, с големи водни огледала и растителност по
периферията. При миграция и зимуване предпочита разнообразни влажни зони,
включително големи езера и язовири.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като зимуващ от 40 и с
концентрация от 20 - 60 птици. Видът е водолюбив и живота му е свързан
изключително с обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП попада една малка част
от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания
попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни
зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън
населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка.
Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха предоставили
възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се
изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи
води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,07 %.
Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти.
В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които има
вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на вида с фактора
безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство
има големи водни площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените
устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се
оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Речен дъждосвирец (Charadrius dubius) – предмет на опазване в защитени
зони BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска
планина”.
Описание на вида – обитава чакълести и песъчливи крайбрежия. Гнездящопрелетен, преминаващ и зимуващ вид. Среща се край водоеми в ниските части на
страната.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” – в
Стандартният формуляр на зоната за видът е представен като гнездящ с 3 - 4 двойки
птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията на защитена зона BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през 2012 г., в обхвата на зоната не са
установени гнездящи двойки. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени
зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1),
Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена
зона за смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за
гробищни паркове (Тгп). Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с
обитаване на водни обекти, а такива няма в обхвата на ОУП. Изменението на ОУП не
засягат реки, открити водни площи и промени в хидрологичния режим. Поради тази
причина няма да има въздействие върху вида – оценка 0.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като зимуващ с 1 - 39 птици.
Вида е свързан изцяло с живот във водата и водните обекти. Изпълнението на Плана
не засяга водни площи и влажни зони, няма да допринесе за пряко унищожаване на
индивиди и територията в ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002044 „Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група
смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха предоставили възможност за
обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху
класовете земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи
води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,07 %. Видът е
водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. В
обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които има
вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на вида с фактора
безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство
има големи водни площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените
устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се
оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Малък ястреб (Accipiter nisus) – предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – постоянен вид, наблюдава се и по време на миграция.
Ястребите са добри летци с маневрен полет. Предимно орнитофаг. Навлиза и в
селищата, където успешно ловува.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е постояненс численост от 10 - 10
птици и концентрация 270 – 292 птици. Няма приложен Доклада за гнездящите
птици на територията на защитена зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”.
Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на
територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка)
има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените
терени са в близост до населените места и вероятно не засягат местообитания на вида,
не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се
окаже влияние върху хранителните територии на вида е минимална в порядъка на
0,03 % от ЗЗ. Влияние може да се очаква само по време на търсене на храна, но като
се има в предвид че терените са в близо до населени места, а зоната предлага обширни
територии подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е постояненс численост от 9 - 18 птици и
концентрация 560 – 560 птици. Няма приложен Доклада за гнездящите птици на
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територията на защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина. Изпълнението на
Плана няма да допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В
обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от
предвидените селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са)
с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ засягат подходящи места за
обитаване и могат да окажат пряко влияние върху вида като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1,
Смф14, които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно
покритие „Сухи тревни съобщества, степи”, „Екстензивни зърнени култури (вкл.
ротационни култури с периодично оставяне на угар)”, „Друга орна земя” и
„Широколистни листопадни гори” общо съставляващи 83 % (737847,01 дка) от ЗЗ, то
ще се отнемат 0,01 %. Влияние може да се очаква само по време на търсене на храна,
но като се има в предвид че терените са в близо до населени места, а зоната предлага
обширни територии подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 –
дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Обикновен пчелояд (Merops apiaster) – предмет на опазване в защитени зони
BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – често срещан вид, гнезди в отвесни льосови брегове. Има
добър и маневрен полет. Прелетен вид. Храни се предимно с насекоми.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е представен като гнездящ с 420 - 420
двойки птици. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). Видът гнезди в земята по отвесни песъчливи брегове и кариери, описаните УЗ не
засягат подобни терени, също такива няма в обхвата на ОУП. Поради тази причина
няма да има въздействие върху вида – оценка 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – в
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като гнездящ с численост от 300
- 300 двойки птици. Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване
на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени
зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1),
Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена
зона за смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за
гробищни паркове (Тгп). От посочените УТ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и
Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 %
от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените места и вероятно не засягат
местообитания на вида, не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната,
а вероятността да се окаже влияние върху хранителните територии на вида е
минимална в порядъка на 0,03 % от ЗЗ и то по време на миграция. Влияние може да се
очаква само по време на търсене на храна от еденични птици, но като се има в
предвид в терените липсват отвесни песъкливи масиви, а зоната предлага обширни
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територии подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
Обикновен мишелов (Buteo buteo) – предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – постоянен, често срещан вид граблива птица. Ловува в
земеделски земи и открити площи, където се храни с мишевидни гризачи.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е представен като постоянен 13 - 13
двойки птици. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2, Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка)
има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на 0,03 % от ЗЗ. Посочените
терени са в близост до населените места и вероятно не засягат местообитания на вида,
не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а вероятността да се
окаже влияние върху хранителните територии на вида е минимална в порядъка на
0,03 % от ЗЗ. Влияние може да се очаква само по време на търсене на храна, но като
се има в предвид че терените са в близо до населени места, а зоната предлага обширни
територии подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има
много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като постоянен 23 - двойки
птици и с концентрация от 15561 – 15561 птици. В обхвата на ОУП попада една малка
част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”. Изпълнението на Плана няма да
допринесе за пряко унищожаване на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на
ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените
селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна
зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща
площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ засягат подходящи места за обитаване и
могат да окажат пряко влияние върху вида като, Зсп 13/15, Ов 11/15, Ок1, Смф14,
които ще отнемат 0,01 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Сухи
тревни съобщества, степи”, „Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с
периодично оставяне на угар)”, „Друга орна земя” и „Широколистни листопадни гори”
общо съставляващи 83 % (737847,01 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,01 %. Влияние
може да се очаква само по време на търсене на храна, но като се има в предвид че
терените са в близо до населени места, а зоната предлага обширни територии
подходящи за изхранване, очаква се въздействието да е 1 – дейността има много
слабо отрицателно въздействие.
Голям корморан (Phalacrocorax carbo) – предмет на опазване в защитени зони
BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – Големия корморан е най-едрият от трите вида корморани,
които гнездят у нас. В брачно оперение се отличава по белезникавите страни на шията
и наличието на две бели (видими отдалеч) петна на слабините, близо до подкрилията.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е представен като гнездящ 3 двойки
концентрация 28 - 28 птици. Съгласно Доклада за гнездящите птици на територията
на защитена зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”- през 2012 г., в обхвата
на зоната не са установени гнездящи двойки. В обхвата на ОУП попада една малка
част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида
устройствени зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски
територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства
(Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в новообразувани територии
(Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни
терени за гробищни паркове (Тгп). Видът е водолюбив и живота му е свързан
изключително с обитаване на водни обекти, а такива няма в обхвата на ОУП.
Изменението на ОУП не засягат реки, открити водни площи и промени в
хидрологичния режим. Поради тази причина няма да има въздействие върху вида –
оценка 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като размножаващ се от 3
двойки и зимуващ с 6 - 185 птици. Видът е водолюбив и живота му е свързан
изключително с обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП попада една малка част
от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания
попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни
зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън
населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка.
Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха предоставили
възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се
изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи
води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,07 %.
Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти.
В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които има
вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на вида с фактора
безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство
има големи водни площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените
устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се
оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos) – предмет на опазване в защитени зони
BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – среща се в България като гнездящ или прелетен вид. Има
слабо изразен сезонен и възрастов диморфизъм. Предпочитани местообитания на вида
са крайбрежия на сладководни водоеми в равнини и планини.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” –
според Стандартният формуляр на зоната видът е представен като гнездящ с 1 - 3
двойки птици. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни
обекти, а такива няма в обхвата на ОУП. Изменението на ОУП не засягат реки,
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открити водни площи и промени в хидрологичния режим. Поради тази причина няма
да има въздействие върху вида – оценка 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като гнездящ с 1 - 1 двойки
птици и зимуващ с 1 птица. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с
обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002044 „Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група
смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха предоставили възможност за
обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху
класовете земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи
води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,07 %. Видът е
водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. В
обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които има
вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на вида с фактора
безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство
има големи водни площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените
устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се
оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis) – предмет на опазване само в
защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – Рядко гнездещ, предимно преминаващ и зимуващ вид. В
миналото е обитавал основно по-големите блата по поречието на р. Дунав и
Бургаските езера.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като зимуващ 15 – 40 птици.
Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти.
В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от
предвидените селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са)
с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка)
биха предоставили възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 %
от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във
вътрешността (стоящи води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то
ще се отнемат 0,07 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с
обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени
дейности, които има вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на
вида с фактора безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от
зоната и в съседство има големи водни площи не се очаква значително влияние върху
вида. Посочените устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида.
Въздействието се оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Бял ангъч (Tadorna tadorna) – предмет на опазване само в защитена зона BG
0002044 „Камчийска планина”.
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Описание на вида – населява предимно крайбрежията на соленоводни басейни
и по-рядко сладководни.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като зимуващ с 30 птици. Видът
е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. В
обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от
предвидените селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са)
с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка)
биха предоставили възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 %
от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във
вътрешността (стоящи води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то
ще се отнемат 0,07 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с
обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени
дейности, които има вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на
вида с фактора безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от
зоната и в съседство има големи водни площи не се очаква значително влияние върху
вида. Посочените устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида.
Въздействието се оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) – предмет на опазване в защитени зони
BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – обитава различни по големина сладководни блата, обрасли
с водна растителност. Храни се с дребни рибки, земноводни, водни насекоми.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” - в
Стандартният формуляр на зоната липсват данни за видът. В обхвата на ОУП попада
една малка част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”. Вида е свързан
изцяло с живот във водата и водните обекти. В обхвата на ОУП попада една малка част
от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида
устройствени зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски
територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства
(Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в новообразувани територии
(Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни
терени за гробищни паркове (Тгп). Видът е водолюбив и живота му е свързан
изключително с обитаване на водни обекти, а такива няма в обхвата на ОУП.
Изменението на ОУП не засягат реки, открити водни площи и промени в
хидрологичния режим. Поради тази причина няма да има въздействие върху вида –
оценка 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като размножаващ се от 1 – 1
птици и зимуващ с 5 - 41 птици. Видът е водолюбив и живота му е свързан
изключително с обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП попада една малка част
от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания
попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни
зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън
населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка.
Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха предоставили
възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се
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изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи
води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,07 %.
Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти.
В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които има
вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на вида с фактора
безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство
има големи водни площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените
устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се
оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Сива чапла (Ardea cinerea) – предмет на опазване в защитени зони BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – Сивата чапла е частично прелетна птица. Храни се
предмно с риба и по-малко с насекоми, мишки, змии, малките на други птици,
включително възрастни гмурци.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е представен сконцентрация от 2 – 14
птици. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038 „ПровадийскоРоякско плато”. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни
обекти, а такива няма в обхвата на ОУП. Изменението на ОУП не засягат реки,
открити водни площи и промени в хидрологичния режим. Поради тази причина няма
да има въздействие върху вида – оценка 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като размножаващ се с 3 двойки
птици и зимуващ с 1 - 12 птици. Видът е водолюбив и живота му е свързан
изключително с обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП попада една малка част
от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания
попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни
зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън
населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка.
Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха предоставили
възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се
изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи
води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,07 %.
Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти.
В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които има
вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на вида с фактора
безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство
има големи водни площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените
устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се
оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Речна чайка (Larus ridibundus) – предмет на опазване само в защитена зона BG
0002044 „Камчийска планина”.
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Описание на вида – мигрираща птица, зимува по бреговете на Западна Европа и
Средиземноморието. Гнезди на колонии.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като зимуващ 16 птици. В
обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”.
Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти.
В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от
предвидените селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са)
с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка)
биха предоставили възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 %
от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във
вътрешността (стоящи води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то
ще се отнемат 0,07 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с
обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени
дейности, които има вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на
вида с фактора безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от
зоната и в съседство има големи водни площи не се очаква значително влияние върху
вида. Посочените устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида.
Въздействието се оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Брегова лястовица (Riparia riparia) – предмет на опазване само в защитена
зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”
Описание на вида – прелетна птица. Живее и ловува най-често на ята, в
покрайнините на богати на дребни летящи насекоми сладководни водоеми, като реки и
блата. Храни се предимно с летящи насекоми, комари, мушици, водни кончета, които
улавя много ловко по време на полет.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”според Стандартният формуляр на зоната видът е представен с концентрация от 20 - 20
птици. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG0002038 „ПровадийскоРоякско плато”. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002038
„Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени зони Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1), Вилна
зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена зона за
смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за гробищни паркове
(Тгп). Видът гнезди в земята по отвесни песъчливи брегове и кариери, описаните УЗ не
засягат подобни терени, също такива няма в обхвата на ОУП. Поради тази причина
няма да има въздействие върху вида – оценка 0.
Голям горски водобегач (Tringa ochropus) - предмет на опазване само в
защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – обитава поречия на реки и други водоеми, чиито брегове са
обрасли с дървета и храсти. За разлика от другите водобегачи, гнезди в стари гнезда на
дроздове по храсти и дървета, в близост до вода. У нас има отделни гнездови
находища, разпръснати в ниските и предпланинските части на цялата страна. При
миграция и зимуване е широко разпространен.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като гнездящ с 1 –1двойки
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птици. Вида е свързан изцяло с живот във водата и водните обекти. Видът е водолюбив
и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП
попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от предвидените
селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони (Смф), Вилна
зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и
озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща
площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха
предоставили възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ.
Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във вътрешността
(стоящи води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат
0,07 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни
обекти. В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които
има вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на вида с фактора
безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство
има големи водни площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените
устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се
оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Обикновена калугерица (Vanelus vanelus) – предмет на опазване само в
защитена зона BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”.
Описание на вида – това е вид птица от семейство Дъждосвирцови, срещаща се
на територията на България. Обитава влажни ливади и обработваеми земи.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”според Стандартният формуляр на зоната видът е представен като размножаващ с
численост от 1 -1 двойки птици. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида устройствени
зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски територии (Жм1),
Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства (Пп), Устройствена
зона за смесени производства зона в новообразувани територии (Пс), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни терени за
гробищни паркове (Тгп). Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с
обитаване на водни обекти, а такива няма в обхвата на ОУП. Изменението на ОУП не
засягат реки, открити водни площи и промени в хидрологичния режим. Поради тази
причина няма да има въздействие върху вида – оценка 0.
Звънарка (Bucephala clangula) – предмет на опазване само в защитена зона BG
0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – придържа се в близост до сладководни басейни, езера и
големи реки.Приема предимно животинска храна, дребни безгръбначни.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като зимуващ с 4 птици. Видът
е водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. В
обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина”, от
предвидените селищни образувания попадат, Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са)
с обща площ от 2132,8 дка. Част от посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка)
биха предоставили възможност за обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 %
от ЗЗ. Ако се изчисли върху класовете земно покритие „Водни площи във
вътрешността (стоящи води, течащи води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то
ще се отнемат 0,07 %. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с
134

обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени
дейности, които има вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на
вида с фактора безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от
зоната и в съседство има големи водни площи не се очаква значително влияние върху
вида. Посочените устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида.
Въздействието се оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Жълтокрака чайка (Larus michahellis) - предмет на опазване само в защитена
зона BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – това е птица от семейство Чайкови. Среща се и в България
като постоянен вид. Природозащитен статус – „незастрашен”. Като типичен морски
вид някога тя е гнездила по скалите, плажовете и островите на Черноморското
крайбрежие, но в момента е изявен синантропен вид. Едно от последните естествени
гнездилища на средиземноморската жълтокрака чайка, които са се запазили и днес, са
островите Свети Иван, Свети Петър и Свети Тома. Тук тези птици се размножават в
шумни и многочислени колонии, наброяващи няколкостотин двойки.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” - според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като постоянен с 100 птици и
зимуващ с 1 птица. Видът е водолюбив и живота му е свързан изключително с
обитаване на водни обекти. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002044 „Камчийска планина”, от предвидените селищни образувания попадат, Група
смесени многофункционални зони (Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и
комплекси в зелена среда (Ок), Терени за паркове и озеленяване извън населените
места (Зсп) и Терени за спорт и атракции (Са) с обща площ от 2132,8 дка. Част от
посочените УЗ като, Зсп16/19/6 и Ов3 (21,1 дка) биха предоставили възможност за
обитаване от вида и е възможно да отнемат 0,002 % от ЗЗ. Ако се изчисли върху
класовете земно покритие „Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи
води)” съставляващи 3 % (26669,84 дка) от ЗЗ, то ще се отнемат 0,07 %. Видът е
водолюбив и живота му е свързан изключително с обитаване на водни обекти. В
обхвата на ОУП и територията от зоната има предвидени дейности, които има
вероятност да окажат влияние върху територии за изхранване на вида с фактора
безпокойство, но като се има в предвид че обхващат малка част от зоната и в съседство
има големи водни площи не се очаква значително влияние върху вида. Посочените
устройствени зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Въздействието се
оценява на 1 – Дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Сокол орко (Falco subbuteo) – предмет на опазване в защитени зони BG
0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска планина”.
Описание на вида – храни се и в откритите селскостопански площи.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е представен като гнездящ с 5 - 5
дойки птици и с концентрация от 15 – 15 птици. В обхвата на ОУП попада една малка
част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида
устройствени зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски
територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства
(Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в новообразувани територии
(Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни
терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2,
Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на
0,03 % от ЗЗ. Посочените терени са в близост до населените места и вероятно не
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засягат местообитания на вида, не се очаква пряко нарушаване на основни територии в
зоната, а вероятността да се окаже влияние върху хранителните територии на вида е
минимална в порядъка на 0,03 % от ЗЗ. Влияние може да се очаква само по време на
търсене на храна, но като се има в предвид че терените са в близо до населени места, а
зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване, очаква се
въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като гнездящ с численост от 18
– 18 двойки птици.Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване
на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002044 „Камчийска планина”, а в зоната не попадат населените места, от
предвидените селищни образувания попадат Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции
(Са). Част от посочените УЗ (устройствени зони) и имотите които обхващат има
вероятност да предоставят възможност за обитаване от бухала свързани с
хранителните територии на вида, но непосредствената им близост до населените места
ги прави по – скоро неподходящи. Но въпреки това някои УЗ като, Зсп13/15/16,
Ов11/15, Са 3/4/6 и Смф12/14 биха предоставили възможност за обитаване главно за
изхранване от вида в размер на 191,5 дка или 0,02 % от ЗЗ. Посочените устройствени
зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Засягат се 19,9 дка скала в
района на село Дебелец, което ще се отрази с 0,002 % от ЗЗ възможност за загнездване
в скали и скални образувания, предпочитано място за обитаване от вида. Посоченият
процент засяга цялата зона поради това че в стандартния формуляр няма посочен клас
земно покритие „Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници”.
Въздействието се оценява на
1 – дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) – предмет на опазване в защитени
зони BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” и BG 0002044 „Камчийска
планина”.
Описание на вида - гнезди и в близост до населени места и инфраструктурни
елементи. Ловува в земеделски земи и открити площи, където се храни с мишевидни
гризачи.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато” според Стандартният формуляр на зоната видът е представен като постоянен с 30 - 40
дойки птици и концентрация от 18 – 25 птици. В обхвата на ОУП попада една малка
част от ЗЗ BG 0002038 „Провадийско-Роякско плато”, в който са заложини шест вида
устройствени зони - Жилищна зона разположена върху новоусвоени земеделски
територии (Жм1), Вилна зона (Ов), Устройствена зона предимно за производства
(Пп), Устройствена зона за смесени производства зона в новообразувани територии
(Пс), Терени за паркове и озеленяване извън населените места (Зсп), Самостоятелни
терени за гробищни паркове (Тгп). От посочените УЗ като, Зсп 28, Ов 1/24/25, Пп1/2,
Пс13/14 и Тгп21 (296,8 дка) има вероятност да отнемат площи за обитаване в размер на
0,03 % от ЗЗ. Посочените терени са извън населените места и вероятно нямат условия
за загнездване, не се очаква пряко нарушаване на основни територии в зоната, а
вероятността да се окаже влияние върху хранителните територии на вида е
минимална в порядъка на 0,03 % от ЗЗ. Влияние може да се очаква само по време на
търсене на храна, но като се има в предвид че терените са в близо до населени места, а
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зоната предлага обширни територии подходящи за изхранване, очаква
въздействието да е 1 – дейността има много слабо отрицателно въздействие.

се

Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0002044 „Камчийска планина” – според
Стандартният формуляр на зоната видът е представен като постоянен численост от 16
– 20 двойки птици.Изпълнението на Плана няма да допринесе за пряко унищожаване
на индивиди на територията на ЗЗ. В обхвата на ОУП попада една малка част от ЗЗ BG
0002044 „Камчийска планина”, а в зоната не попадат населените места, от
предвидените селищни образувания попадат Група смесени многофункционални зони
(Смф), Вилна зона (Ов), Курортни зони и комплекси в зелена среда (Ок), Терени за
паркове и озеленяване извън населените места (Зсп) и Терени за спорт и атракции
(Са). Част от посочените УЗ (устройствени зони) и имотите които обхващат има
вероятност да предоставят възможност за обитаване от бухала свързани с
хранителните територии на вида, но непосредствената им близост до населените места
ги прави по – скоро неподходящи. Но въпреки това някои УЗ като, Зсп13/15/16,
Ов11/15, Са 3/4/6 и Смф12/14 биха предоставили възможност за обитаване главно за
изхранване от вида в размер на 191,5 дка или 0,02 % от ЗЗ. Посочените устройствени
зони няма да окажат съществено влияние върху вида. Засягат се 19,9 дка скала в
района на село Дебелец, което ще се отрази с 0,002 % от ЗЗ възможност за загнездване
в скали и скални образувания, предпочитано място за обитаване от вида. Посоченият
процент засяга цялата зона поради това че в стандартния формуляр няма посочен клас
земно покритие „Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници”.
Въздействието се оценява на
1 – дейността има много слабо отрицателно
въздействие.
5.1.2. Анализ на въздействието на ОУП на община Дългопол върху видове
и местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG 0000501 „Голяма
камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”, BG 0000133 „Камчийска и
Еменска планина”, BG 0000141 „Река Камчия” и BG 0000104 „ПровадийскоРоякско плато”.
За определяне въздействието на ОУПО – Дългопол и предвидените
устройствени зони към него е използвана лична информация, такава по проект за
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
и видове - фаза I“ и получената информация от МОСВ. При анализирането са
представени графики с разположение на населените места и предвидените
устройствени зони към тях, защитените зони и местоположението на типовете
природни местообитания. За всеки тип природно местообитание в защитената зона е
приложена графика на неговото местоположение и разпространение, както и описание
представено по проекта. За част от типовете природни местообитания няма данни по
проекта за „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“, както и не е получена от МОСВ при предоставянето
на официалните данни.
•
6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от
Alysso-Sedion albi - този тип природно местообитание се среща в ЗЗ BG0000133
„Камчийска и Еменска планина”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” и
BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”.
Ксерофилни пионерни съобщества върху плитки варовикови или алкални почви
с преобладаване на пролетни едногодишни и сукулентни растения, най-често Sedum
album, S. acre, S. hispanicum от съюз Alysso alyssoidis-Sedion albi. Формират неголеми
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петна в карстовите райони в ниските – до 700-1000 m н.в., континентални региони на
страната.
Растения: Alyssum alyssoides, Acinos arvensis, Arabis recta, Arenaria serpillifolia,
Cerastium spp., Erophila verna, Jovibarba heuffelii, Holosteum umbellatum, Medicago
minima, Minuartia setacea, Poa bulbosa, Paronychia cephalotes, Saxifraga tridactylites,
Scleranthus annuus, Sedum spp., Sempervivum spp., Teucrium montanum, Syntrichia ruralis,
Grimmia pulvinata.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ
BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” - площта на верифицираната
територия е 16,09 ха. ,а площта на картираното местообитание 6110* след теренни
изследвания е 0,14 ха.
В резултат на картирането се установи, че местообитание 6110* е
разпространен върху площ от 9,41 хa, която е близка по стойност на приетата по
Стандартен формуляр - 8,28 ха.
В зона „Камчийска и Еменска планина” се наблюдава фрагментиране в рамките
на местообитанието. Това също е обусловено от прорастването на млади гори от келяв
габър, мъждрян и други дървесни и храстови видове.Площта на верифицираната
територия е 100,92 ха. От тази площ 16,61 ха са потвърдени като природно
местообитание 6110*.
Съобразно данните от проведеното картиране, природно местообитание 6110 е
представенo с обща площ от 60,43 хa в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато”. Това се
равнява на 0,12% от общата площ на защитената зона (50158,59 ха). Установява се
увеличаване на площта на местообитанието с 5,81 ха (10,64%) спрямо референтната
площ. Разликата в площите е резултат от по-точното картиране и прилагането на
различен подход на определяне на разпространението в сравнение с 2007 г.
Местообитанието се характеризира с наличие на голям брой открити
варовикови субстрати с мъхове и лишеи. Те са разположени както по ръба на скалните
венци, така и по скални разкрития, заобиколени от тревна растителност. Повече от
90% от площта е в благоприятно състояние.
Природното местообитание се характеризира с много голям брой типични
видове – само висшите растения са 28: Achillea clypeolata, Acinos arvensis, Alyssum
alyssoides, Alyssum saxatile, Arabis recta, Arabis sagittata, Asplenium ruta-muraria,
Asplenium trichomanes, Cerastium glomeratum, Convolvulus cantabrica, Cystopteris
fragilis, Erophila verna, Helianthemum nummularium, Hieracium pilosella, Linum
tenuifolium, Melica ciliata, Medicago minima, Minuartia glomerata, Minuartia setacea,
Potentilla cinerea, Scilla autumnalis, Sedum acre, Sedum album, Sedum maximum, Teucrium
chamaedrys, Teucrium montanum, Thlaspi perfoliatum, Vincetoxicum hirundinaria. От
типичните видове сред мъховете се среща Grimmia pulvinata. Сред типичните видове
могат да се открият и редица лишеи.
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С жълт цвят е посочено местоположението на типа местообитание 6110 * в
защитената зона и населените места с предвидените устроиствени зони към тях.
Разпространено е извън границите на ОУП, без да се засяга от предвидените
устройствени зони в община Дългопол. Следователно елементите на ОУПО Дългопол
няма да причинят каквото и да е отрицателно въздействие върху природно
местообитание 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от
Alysso-Sedion albi. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - за зоната липсва информация по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
и видове - фаза I“. След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393
„Екокоридор Камчия - Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и
по никакъв начин не засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до
населени места. Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят
каквото и да е отрицателно въздействие върху природно местообитание 6110 *
Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi. Оценка
на въздействието по десетобалната скала – 0.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато” – по данни от проведеното картиране по
проекта на МОСВ, природно местообитание 6110 е представенo с обща площ от 60,43
хa в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато”. Това се равнява на 0,12% от общата площ на
защитената зона (50158,59 ха). Установява се увеличаване на площта на
местообитанието с 5,81 ха (10,64%) спрямо референтната площ.
Местообитанието се характеризира с наличие на голям брой открити
варовикови субстрати с мъхове и лишеи. Те са разположени както по ръба на скалните
венци, така и по скални разкрития, заобиколени от тревна растителност. Повече от
90% от площта е в благоприятно състояние.
Природното местообитание се характеризира с много голям брой типични
видове – само висшите растения са 28: Achillea clypeolata, Acinos arvensis, Alyssum
alyssoides, Alyssum saxatile, Arabis recta, Arabis sagittata, Asplenium ruta-muraria,
Asplenium trichomanes, Cerastium glomeratum, Convolvulus cantabrica, Cystopteris
fragilis, Erophila verna, Helianthemum nummularium, Hieracium pilosella, Linum
tenuifolium, Melica ciliata, Medicago minima, Minuartia glomerata, Minuartia setacea,
Potentilla cinerea, Scilla autumnalis, Sedum acre, Sedum album, Sedum maximum, Teucrium
chamaedrys, Teucrium montanum, Thlaspi perfoliatum, Vincetoxicum hirundinaria. От
типичните видове сред мъховете се среща Grimmia pulvinata. Сред типичните видове
могат да се открият и редица лишеи.
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С червен цвят е посочено местоположението на типа местообитание 6110 * в
защитената зона и населените места с предвидените устроиствени зони към тях.
Разпространено е в близост до населено място, без да се засяга от предвидените
устройствени зони в община Дългопол. Следователно елементите на ОУПО Дългопол
няма да причинят каквото и да е отрицателно въздействие върху природно
местообитание 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от
Alysso-Sedion albi. Но предвид близостта до населеното място оценка на въздействието
по десетобалната скала – 1 плана може да има много слабо отрицателно въздействие.
6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик
(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) - този тип природно
местообитание се среща само в ЗЗ BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” и
BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ
BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” - площта на местообитание 6210 по
дедуктивен модел е 3173,57 ха. Площта на верифицираната територия е 574,27 ха, а
площта на картираното местообитание 6210 при теренните изследвания е 94,00 ха.
В резултат на картирането се установи, че местообитание 6210 е разпространен
върху площ от 2470,20 ha, като тази стойност може да се приеме за референтна.
Тенденцията през последните 10 години е за намаляване площта на местообитанието.
Това се дължи на намалялата паша и обрастването на местообитанието с дървесни и
храстови видове.
В по-голяма част от територията, заета от местообитание 6210,
разпространението на Chrysopogon gryllus и видове от род Stipa са под 90% от
покритието на площта.
Процесът на настаняване на дървесни и храстови видове е интензивен и на
отделни места сумарното покритие е над 30%. Може да се приеме, че сумарното
проективно покритие на ценозите в местообитание 6210 е под 80%.
Срещат се Chrysopogon gryllus, Dichantium ischaemum, Festuca spp., Bromus spp.,
Poa spp., Stipa spp., Trifolium spp. и др. Местообитанието влиза в комплекси с
местообитанията 6220, 91H0 и 91М0.
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С жълт цвят е посочено местоположението на типа местообитание 6210 * в
защитената зона и населените места с предвидените устроиствени зони към тях.
Разпространено е по границите на зоната, но се засягат част от предвидените
устройствени зони на ОУПО на община Дългопол, Ов 4 Вилна зона в ПИ №№
00789.71.28 /част/, 00789.71.29 /част/,00789.71.30 /част/ и 00789.71.65 /част/ с обща
площ от около 5 дка. Следователно елементите на ОУПО Дългопол при тяхната
реализация от около 5 дка от установените в зоната 940 дка или 0,5 % биха причинили
отрицателно въздействие върху природно местообитание 6210 * Полуестествени сухи
тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни
местообитания на орхидеи). Въздействието се оценява на 1 – Дейността има много
слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - общата площ на метообитанието в
границите на зоната е 253,79 ха. Съобществата обхващат територии, разположени до
1000 м н.в. Заемат предимно билни части или площи с големи наклони, които се
ползват за пасища. Граничи с гори и изоставени земеделски земи. Местообитанието
граничи основно с гори и изоставени земеделски земи. Черната садина Chrysopogon
gryllus и видвете от род коило Stipa spp участват в съобществата, но не доминират в
състава. В тревния етаж се срещат следните типични тревни видове: Dichantium
ischaemum, Dorycnium herbaceum, Sideritis montana, Eringium campestre, Salvia
nemorosa, Chrysopogon gryllus, Thymus sp., Theucreum polium, Ononis spinosa,
Sanguisorba minor, Festuca valesiaca, Theucreum chamaedrys. От семейство Orchidacea
е установен само един вид - Limodorum abortivum.
Степента на обрастване на площите с дървесна и храстова растителност е в
рамките на допустимото за даване на благоприятна оценка. Основните храстови
видове, които се срещат в площите са Syringa vulgaris, Carpinus orientalis, Fraxinus
ornus, Cotynus coggygria, Jasminum fruticans, Crataegus monogyna, Rosa canina, Pinus
sylvestris, Quercus frainetto. Наличието на храстови видове е свързано с намалената
интензивност на пашата и започване на процеси на възстановяване на горската
растителност. Площите на това местообитание са вторично възникнали след
унищожаване на горите и естествената сукцесия при отсъствие на външна намеса е
насочена към възстановяване на горски екосистеми.
Местообитанието не е фрагментирано от строителни обекти или новопостроени
съоръжения на пътна или друга инфраструктура. Единствената заплаха, която може да
доведе до загуба на площи от местообитанието в бъдеще, е обрастване с храстова
растителност. Основните храстови видове, които се срещат в площите са Syringa
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vulgaris, Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Cotynus coggygria, Jasminum fruticans,
Crataegus monogyna, Rosa canina, Pinus sylvestris, Quercus frainetto. Наличието на
храстови видове е свързано с намалената интензивност на пашата и започване на
процеси на възстановяване на горската растителност. Площите на това местообитание
са вторично възникнали след унищожаване на горите и естествената сукцесия при
отсъствие на външна намеса е насочена към възстановяване на горски екосистеми.

С зелен цвят е посочено местоположението на типа местообитание 6210 * в
защитената зона и населените места. Разпространено е по границите на зоната,
отдаличено от населените места в обхвата ОУПО на община Дългопол. Следователно
елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно
въздействие върху природно местообитание 6210 * Полуестествени сухи тревни и
храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания
на орхидеи). Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
• 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове
Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation - този тип природно
местообитание се среща в ЗЗ BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” и BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато”.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ
BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” - площта на верифицираната
територия е 84,6 ха. От тази площ 56,29 ха са потвърдени като природно
местообитание 8210.
В резултат на теренната работа по проекта на МОСВ се установи, че
местообитанието 8210 е разпространен върху площ от 56,29 ha. В Стандартния
формуляр площта на природно местообитание 8210 e 63,68 ха и е приета за
референтна. По-малката площ установена от теренни изследвания вероятно се дължи
на по-точното картиране. Тенденцията, обаче през последните 10 години, е за
намаляване площта на местообитанието. Това се дължи на площите, които са
изключени за разработването на двете кариери в м. „Сини вир” и над с. Добромир.
Част от полигоните, където се е срещало местообитанието, са изцяло унищожени от
двете кариери – над местността „Сини вир“ и над с. Добромир. След като това е
станало и през последните 6 години, когато е обявена зоната, съществува реална
опасност това да се случи и в съседния полигон, в непосредствена близост до
кариерата в м. „Сини вир“, където е установено местообитание 8210.
Основните проблеми за местообитание 8210 са настаняването на дървесни
видове, като Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, и някои храстови видове, като
Jasminum fruticans и др. Основен проблем за съществуването на местообитанието
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могат да се окажат интересите за тяхното превръщане в кариери за добив на варовик
или строителството на фотосоларни паркове.

С жълт цвят е посочено местоположението на типа местообитание 8210 в
защитената зона и населените места с предвидените устроиствени зони към тях. На
графиката е посочено разположението което е доста отдаличено от населени места и
устроистени зони, така ОУПО на община Дългопол няма да окаже каквото и да е било
влияние. Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да
е отрицателно въздействие върху природно местообитание 8210 Хазмофитна
растителност по варовикови скални склонове Calcareous rocky slopes with
chasmophytic vegetation. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато” - площта на верифицираната територия е
399,58 ха. От тази площ 187,34 ха са потвърдени като природно местообитание 8210.
Съобразно данните от проведеното картиране, природно местообитание 8210 е
представенo с обща площ от 337,61 хa в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато”. Установява
се намаляване на площта на местообитанието с 77% спрямо референтната площ.
Разликата в площите е резултат от по-точното картиране и прилагането на различен
подход на определяне на разпространението в сравнение с 2007. Не са установени
следи от загуба на площ на местообитанието в резултат на човешка дейност или
природни нарушения.
Местообитание 8210 в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато” проявява типичната си
структура и видов състав. Оценките по всички параметри определят състоянието на
природното местообитание като благоприятно. Установеното намаляване на площта
спрямо референтната площ не се дължи на площна загуба. Разликата в площите е
резултат от по-точното картиране и прилагането на различен подход на определяне на
разпространението в сравнение с 2007. Това е причината оценката на местообитанието
да бъде определена като „благоприятно състояние”. Препоръчваме за референтна
стойност на площта на местообитанието да се използва новата стойност, получена в
резултат на картиране на местообитанието.
В местообитанието са установени 5 типични видове висши растения: Asplenium
trichomanes, Asplenium ruta-muraria, Melica ciliata, Poa nemoralis, Rhodax canus, както и
различни видове мъхове и лишеи.
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С червен цвят е посочено местоположението на типа местообитание 8210 в
защитената зона и населените места с предвидените устроиствени зони към тях. На
графиката е посочено разположението на установеното находище отстоящо на около
800 м северно от село Камен дял. То е отдалечено от населеното място и така няма да е
засегнато от предвидените устройствени зони на ОУПО на община Дългопол.
Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е
отрицателно въздействие върху природно местообитание 8210 Хазмофитна
растителност по варовикови скални склонове Calcareous rocky slopes with
chasmophytic vegetation. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
• 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите SedoScleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii - този тип природно местообитание се
среща само в ЗЗ BG0000133 „Камчийска и Еменска планина”.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ
BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” - площта на верифицираната
територия е 12,98 ха., от тази площ 7,99 ха са потвърдени като природно
местообитание 8210.
В резултат на настоящата теренна работа се установи, че местообитание 8230 е
разпространен върху площ от 13,99 ha, като спрямо тази от Стандартния формуляр се
различава с около 19 ха по-малко.
В зона „Камчийска и Еменска планина” се наблюдава фрагментация в рамките
на местообитанието. Това е обусловено от прорастването на млади гори от келяв
габър, мъждрян, жасмин, люляк и др.
В местообитание 8230 в ЗЗ „Камчийска и Еменска планина” се срещат типични
видове растения. Такива са Sedum acre, Sempervivum erythraeum, Silene compacta,
Rumex acetosella, мъхове и лишеи. Местообитанието влиза в комплекси с 8210, 9180 и
91S0.
С изключение на най-стръмните, почти отвесни скали върху местообитанието
се срещат дървесни и храстови видове – Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Corylus
colurna, Citisus sp. и др. с над 10% покритие.
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С жълт цвят е посочено местоположението на типа местообитание 8230 в
защитената зона и населените места с предвидените устроиствени зони към тях. На
графиката е посочено разположението на установените находища разположено на 1800
м, които са много отдаличени от населените места и предвидени устроиствени зони,
така няма да се засегнат при реализацията на ОУПО на община Дългопол.
Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е
отрицателно въздействие върху природно местообитание 8230 Силикатни скали с
пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion
dillenii. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
•
8310 Неблагоустроени пещери Caves not open to the public - този тип
природно местообитание се среща само в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско
плато” - Като референтна стойност за броя на неблагоустроените пещери в зоната
предлагаме справката от ГКП и откритите на терен обекти по време на теренната
работа през 2011 и 2012 г.– общо 40 пещери. Броят на проверените и изследвани на
терен неблагоустроени пещери в зоната е 16 обекта.
Това е 21-вата по богатство на пещери защитена зона в България. Регистрирани
са над 40 обекта. Повечето обекти са с малка дължина и са концентрирани в
периферията на платото. Пещерната фауна е бедна. Регистрирано е, че поне 5 вида
прилепи използват пещерите като убежища и места за струпване. Много от пещерите
са в благоприятно състояние, но всички лесно достъпни в близост до населените места
са обект на замърсяване, вандализъм и иманярство.

Предвидените устройствени зони на ОУПО на община Дългопол не засягат
местообитание 8310 Неблагоустроени пещери Caves not open to the public, а и се
намират извън обхвата на ОУПО. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
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9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) Medio-European
limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion - този тип природно местообитание
се среща в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” и ЗЗ BG 0000393
„Екокоридор Камчия - Емине”.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ
BG0000104 „Провадийско-Роякско плато” - площ на верифицираната територия
230,77 ха, от тази площ 126,44 ха са потвърдени като природно местообитание 9150.
Съобразно данните от проведеното картиране, природно местообитание 9150 е
представенo с обща площ от 616,22 хa в ЗЗ “Провадийско-Роякско плато”. Това се
равнява на 1,23% от общата площ на ЗЗ (50158,59 ха). Установява се намаляване на
площта на местообитанието с 178,73 ха (22,47%) спрямо референтната площ. .
Разликата в площите е резултат от по-точното картиране и прилагането на различен
подход на определяне на разпространението в сравнение с 2007. В проверената
територия, заета от местообитанието, не са установени следи от загуба на площ в
резултат на човешка дейност или природни нарушения. Картираната на терен площ е
126,44 ха (20,50%) от общата площ. Информацията за останалата част от площта на
местообитанието е недостатъчна.
Приземната покривка в местообитание 9150 Термофилни букови гори
(Cephalanthero-Fagion) в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато” е представена от 8 типични
видове: Brachypodium pinnatum, Carex sylvatica, Euphorbia amygdaloides, Glechoma
hirsuta, Hedera helix, Helleborus odorus, Physospermum cornubiense, Tamus communis.. В
пробната площадка са описани още 8 вида тревисти растения: Aegopodium podagraria,
Allium ursinum, Brachypodium sylvaticum, Galium odoratum, Geum urbanum, Lamiastrum
galeobdolon, Lamium maculatum, Lathyrus vernus.
Местообитание 9150 в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато” притежава добре
запазена структура и характерен видов състав. Перспективите на местообитанието за
неговото бъдеще могат да бъдат оценени като много добри. Няма очаквани значителни
въздействия от заплахи. Общата оценка „неблагоприятно-незадоволително състояние”
се дължи на същата оценка по редица параметри. За да достигнат характеристиките на
гори във фаза на старост, да се увеличи количеството мъртва дървесина и наличието на
стари дървета с поне един клас на възраст над средната на насаждението, в
определените насаждения не бива да се допуска сеч и извличане на мъртва дървесина.

Предвидените устройствени зони на ОУПО на община Дългопол не засягат
местообитание 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) Medio-European
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limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion, а и се намират извън обхвата на
ОУПО. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - общата площ на метообитанието в
границите на защитената зона е 3771,20 ха, от които 203,68 ха са картирани на терен.
Състава на първия дървесен етаж е доминиран от обикновенния бук Fagus
sylvatica subsp. тoesiaca. С едичнично участие се срещат източния бук Fagus
orientalis,череша Prunus avium, обикновен габър Carpinus betulus, шестил Acer
platanoides. Наличието на други дървесни видове създава предпоставки за промяна на
състава на местообитанието при възникване на естествени природни нарушения или
при водене на сечи. Участието на бука в картираните насаждения е повече от 60 %
Видовият състав в направените фитоценологични описания е типичен за
хабитата. В тревния етаж се срещат видовете Brachypodium pinnatum, Lathyrus
laxiflorus, Ruscus hypoglosum, Euphorbia amygdaloides, Ruscus aculeatus.
Тези гори заемат площи върху варовикова основна скала. Формират петна
върху по-богати и влажни почви. Бъдещето увеличение на площа на местообитанието
може да се реализира за сметка на естествена смяна на дъбови гори с бук. Състава на
първия дървесен етаж е доминиран от обикновенния бук Fagus sylvatica subsp.
тoesiaca. С едичнично участие се срещат източния бук Fagus orientalis,череша Prunus
avium, обикновен габър Carpinus betulus, шестил Acer platanoides. Наличието на други
дървесни видове създава предпоставки за промяна на състава на местообитанието при
възникване на естествени природни нарушения или при водене на сечи.

С зелен цвят е посочено местоположението на типа местообитание 9150 в
защитената зона и населените места. Отдаличено е от населените места извън
урбанизирани зони и селата от община Дългопол. Следователно елементите на ОУПО
Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно въздействие върху природно
местообитание 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) MedioEuropean limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion. Оценка на
въздействието по десетобалната скала – 0.
9180 *
Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни
склонове Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines * - този тип природно
местообитание се среща в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато” и ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине”
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Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000133 „Камчийска и Еменска планина” - за зоната липсва информация по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
и видове - фаза I“

С жълт цвят е посочено местоположението на типа местообитание 9180 * в
защитената зона и населените места с предвидените устроиствени зони към тях. На
графиката е посочено разположението на установените находища, които са много
отдаличени на 2200 м от населените места и предвидени устроиствени зони, така няма
да се засегнат при реализацията на ОУПО на община Дългопол. Следователно
елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно
въздействие върху природно местообитание 9180 *
Смесени гори от съюза TilioAcerion върху сипеи и стръмни склонове Tilio-Acerion forest of slopes, screes and
ravines *. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато” - площта на верифицираната територия е
562,76 ха, като 216,17 ха от нея са потвърдени като природно местообитание 9180*.
Съобразно данните от проведеното картиране, природно местообитание 9180* е
представенo с обща площ от 838,56 хa в ЗЗ “Провадийско-Роякско плато”. Това се
равнява на 1,67% от общата площ на защитената зона (50158,59 ха). Установява се
увеличаване на площта на местообитанието с 427,38 ха спрямо референтната площ.
Основните видове от първия дървесен етаж са: Tilia cordata (6 десети), Carpinus
betulus (3 десети), Fagus sylvatica (1 десетa). В първия дървесен етаж вземат участие
още: Tilia platyphyllos, Tilia tomentosa, Acer campestre, Acer platanoides, Acer
pseudoplatanus, Fraxinus ornus, Prunus avium, Ulmus glabra, Sorbus torminalis, Quercus
cerris, Quercus frainetto, Quercus pubescens.
В проверените територии, заети от местообитанието, са наблюдавани паднали
отделни мъртви клони и дървета, чието количество е максимум 1 м3/ха. Броят на
стоящите мъртви дървета варира от 0 до 45 бр./ха. Количеството на мъртвата
дървесина в полигоните на местообитанието не достига 8% от дървесния запас или
около 10 м3/ха. Следователно по този критерий местообитанието не отговаря на
заложения праг за благоприятно състояние. Информацията за останалата част от
площта на местообитанието е недостатъчна.
Приземната покривка в местообитание 9180* * Смесени гори от съюза TilioAcerion върху сипеи и стръмни склонове в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато” е
представена с богата комбинация от типични видове. Установени са 18 от типичните
видове и родове: Allium ursinum, Arum maculatum, Brachypodium sylvaticum, Cardamine
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bulbifera, Corydalis bulbosa, Galium aparine, Galium odoratum, Geranium robertianum,
Geum urbanum, Glechoma hederifolia, Lamiastrum galeobdolon, Mercurialis perennis,
Milium effusum, Mycelis muralis, Polygonatum odoratum, Pulmonaria officinalis, Sedum
maximum, Urtica dioica. В пробната площадка са описани още 9 вида: Carex sylvatica,
Crocus flavus, Hedera helix, Lathyrus vernus, Physospermum cornubiense, Polygonatum
multiflorum, Scilla bifolia, Tamus communis, Viola riviniana. Установеният видов състав е
характерен за местообитанието.
Местообитание 9180 в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато” притежава добре
запазена структура и характерен видов състав. Перспективите на местообитанието за
неговото бъдеще могат да бъдат оценени като много добри. Няма очаквани значителни
въздействия от заплахи. Общата оценка „неблагоприятно-незадоволително състояние”
се дължи на същата оценка по редица параметри. За да се увеличи средната възраст на
първия дървесен етаж (към настоящия момент 55 години), да достигнат
характеристиките на гори във фаза на старост, да се увеличи количеството мъртва
дървесина и наличието на стари дървета с поне един клас на възраст над средната на
насаждението, в определените насаждения не бива да се допуска сеч и извличане на
мъртва дървесина.

Предвидените устройствени зони на ОУПО на община Дългопол не засягат
местообитание 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни
склонове Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines *, а и се намират извън обхвата
на ОУПО. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - общата площ на местообитанието в
границите на зоната е 6,6 ха.
Гората в рамките на зоната представлява малко изолирано петно. Малката площ
на местообитанието се определя от присъствието на косматия дъб в локализирано
находище, разположено върху варовикова основна скала. Част от гората е била
реконструирана и залесена с черен бор преди 20-30 години. Културата е в лошо
състояние и се наблюдава тенденция на възстановяване на естествената растителност,
с която в бъдеще ще увеличи площта на местообитанието.
Местообитанието в зоната е разположено върху малка площ. Гората е
издънкова със средна възраст 60 години. Всички издънкови гори са в неблагоприятно
природозащитно състояние по този показател. Постигането на изискуемите 10 % гори
във фаза на старост при тях изисква продължителен период от време.
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Видовият състав в направените фитоценологични описания е близък до
характерния за хабитата. С висока срещаемост са видове като: Festuca valesiaca,
Festuca heterophylla, Trifolium spp.
Във видовия състав на местообитанието се установи наличие на келяв габър
Carpimus orientalis и драка Paliurus aculeatus. Храстовите видове формира втория
етаж, като проективното им покритие е 50 %. Наличието на тези видове е показател за
започване на деградационни процеси.

Разглежданото природно местообитание 9180 * Смесени гори от съюза TilioAcerion върху сипеи и стръмни склонове Tilio-Acerion forest of slopes, screes and
ravines * е установено е извън териториалния обхват на ОУП – Дългопол и не
подлежи на анализиране.
•
62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества Eastern
sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae) - този тип природно
местообитание се среща само в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - за
зоната липсва информация по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“. След направения анализ се
констатира че ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” попада много малка част
в обсега на ОУП – Сливен и по никакъв начин не засяга предвидени устройствени
зони, не попада в близост до населени места. Следователно елементите на ОУПО
Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно въздействие върху природно
местообитание 62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества Eastern
sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae). Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0.
•
91AA * Източни гори от космат дъб Eastern white oak forests- този тип
природно местообитание се среща само в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине”
Общата площ на местообитанието в границите на зоната е 6,6 ха.
Гората в рамките на зоната представлява малко изолирано петно. Малката площ
на местообитанието се определя от присъствието на косматия дъб в локализирано
находище, разположено върху варовикова основна скала. Част от гората е била
реконструирана и залесена с черен бор преди 20-30 години. Културата е в лошо
състояние и се наблюдава тенденция на възстановяване на естествената растителност,
с която в бъдеще ще увеличи площта на местообитанието.
Средното проективно покритие на дървесния етаж е 60 %. Дъбовите дървета са
с издънков произход и имат суховършия. Втория етаж е формиран от храстови видове
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- Carpimus orientalis, Paliurus aculeatus, Fraxinus ornus, Crataegus monogyna . Съставът
на първия дървесен етаж е доминиран от косматия дъб Quercus pubescens. В дървесния
етаж учaства и цера Quercus cerris.
Местообитанието в зоната е разположено върху малка площ. Гората е
издънкова със средна възраст 60 години. Всички издънкови гори са в неблагоприятно
природозащитно състояние по този показател. Постигането на изискуемите 10 % гори
във фаза на старост при тях изисква продължителен период от време.
Видовият състав в направените фитоценологични описания е близък до
характерния за хабитата. С висока срещаемост са видове като: Festuca valesiaca,
Festuca heterophylla, Trifolium spp.
Във видовия състав на местообитанието се установи наличие на келяв габър
Carpimus orientalis и драка Paliurus aculeatus. Храстовите видове формира втория
етаж, като проективното им покритие е 50 %. Наличието на тези видове е показател за
започване на деградационни процеси.
Разглежданото природно местообитание 91AA * Източни гори от космат дъб
Eastern white oak forests е установено извън териториалния обхват на ОУП –
Дългопол и не подлежи на анализиране.

•
91G0 *
Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus
Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus - този тип природно
местообитание се среща в ЗЗ BG 0000501 „Голяма камчия”, BG 0000393
„Екокоридор Камчия - Емине”, BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” и
BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000501 „Голяма камчия
При разглежданото на природно местообитание 91G0 * Панонски гори с
Quercus petraea и Carpinus betulus Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus
betulus се установи че не попада в териториалния обхват на ОУП – Дългопол и не
подлежи на анализиране.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ
BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” - общата площ на метообитанието в
границите на зоната е 8645,80 ха. В резултат на настоящото верифициране на терен се
установи, че местообитание 91G0* е разпространено върху площ от 8645,80 ха, която е
приета като референтната стойност. Според направена анкета с местни лесовъди и
експертна оценка тенденцията през последните 20 години е за намаляване площта на
местообитанието. Най-често това е причинено от голи сечи под електропроводи и
продуктопроводи, направата на дивечови ниви и непълноценно възобновени сечища.
Като цяло процесът е бавен, но е над 1% годишно за цялата площ на местообитание
91G0*.
В зона „Камчийско-Еменска планина” се наблюдава изменение на
склопеността/пълнотата на местообитание 91G0*. Поради извършването на
възобновителни сечи пълнотата на места се свежда до 3-4. Средната
склопеност/пълнота на първия дървесен етаж е над 4.
При местообитание 91G0* в ЗЗ „Камчийска и Еменска планина” съставът на
първия дървесен етаж е формиран от обикновен габър и от източен горун. Участието
на източния горун и обикновен габър най-често е около 60%.
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Поради провежданите сечи средната възраст се снижава и тя е под 70 г.
Над 60% от площта на местообитанието отговаря на показателя.
Има неправилно планирани и изведени сечи. Установени са на места бракониерски
сечи без марка и с високи отрези на пъновете. Въздействието върху площта на
местообитанието е над 1%.
През последните 10 години има залесявания с бяла ела и черен бор, които са
неместни видове за района. Независимо от това площта със залесени неместни са
върху площ по-малка от 1% годишно от площта на местообитанието.
В зоната се намират многобройни по площ култури от бял и черен бор.
Наблюдава се непрекъснато присъствието на хора. Всички тези обстоятелства
допринасят за увеличаване опасността от големи горски пожари, макар местообитание
91G0* да се намира в близост до сенчести, северни и влажни долове.
Местообитание 91G0* се среща в комплекс с 91S0 и по-рядко с 9180 и 91M0. В
местообитание 91G0* в Защитена зона „Камчийско-Еменска планина” се наблюдава
бавна смяна на източния горун и благуна с цер или обикновения габър, както и с келяв
габър и мъждрян. Въздействието на този параметър е повече от 1% годишно върху
площта на местообитанието.

С жълт цвят е посочено местоположението на типа местообитание 91G0 * в
защитената зона и населените места с предвидените устроиствени зони към тях. На
графиката е посочено разположението на установените находища, които се намират по
границите на предвидени устроиствени зони, но не попадат в тях. Разглежданото
местообитание е широко разпространено в зоната, и при спазване на предложените
мерки не би се допуснало значително въздействие. Следователно елементите на ОУПО
Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно въздействие върху природно
местообитание 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Pannonic
woods with Quercus petraea and Carpinus betulus. Но предвид близостта до
устроиствените зони оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 плана може
да има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - за зоната липсва информация по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
и видове - фаза I“. След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393
„Екокоридор Камчия - Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Сливен и
по никакъв начин не засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до
населени места. Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят
каквото и да е отрицателно въздействие върху природно местообитание 91G0 *
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Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Pannonic woods with Quercus
petraea and Carpinus betulus. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато” - площта на верифицираната територия е
1169,22 ха. От тази площ 463,24 ха са потвърдени като природно местообитание
91G0*.
Съобразно данните от проведеното картиране, природно местообитание 91G0*
е представенo с обща площ от 2036,69 хa в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато”. Това се
равнява на 4,06% от общата площ на ЗЗ (50158,59 ха). Установява се намаляване на
площта на местообитанието с 480,27 ха (19,08%) спрямо референтната площ.
Разликата в площите е резултат от по-точното картиране и прилагането на различен
подход на определяне на разпространението в сравнение с 2007. В проверената
територия, заета от местообитанието, не са установени следи от загуба на площ в
резултат на човешка дейност или природни нарушения. Картираната на терен площ е
463,24 ха (22,71%) от общата площ. Информацията за останалата част от площта на
местообитанието е недостатъчна.
В преобладаващата част от полигоните основният вид от първия дървесен етаж
е Carpinus betulus с участие 8. Другите видове, които участват в състава на първия
дървесен етаж, са: Quercus cerris (1), Tilia cordata (1), Tilia tomentosa, Fagus sylvatica,
Acer campestre, Quercus frainetto, Quercus dalechampii, Populus tremula, Ulmus minor.
В друга част от полигоните на местообитанието доминира Quercus dalechampii – също
с участие 8. Другите видове, които участват в състава на първия дървесен етаж, са:
Carpinus betulus (с участие 1) и Fagus sylvatica (с участие 1).
Приземната покривка в местообитание 91G0 *Панонски гори с Quercus petraea
и Carpinus betulus в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато” е представена с богата
комбинация от типични видове. Установени са 12 от посочените типични видове:
Anemone ranunculoides, Cardamine bulbifera, Carex sylvatica, Corydalis spp., Euphorbia
amygdaloides, Glechoma hirsuta, Hedera helix, Helleborus odorus, Isopyrum thalictroides,
Lathyrus vernus, Tamus communis, Veronica chamaedrys.
Местообитание 91G0 в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато” притежава много
добре запазена структура и характерен видов състав. Перспективите на
местообитанието за неговото бъдеще могат да бъдат оценени като отлични. Няма
очаквани значителни въздействия от заплахи. Общата оценка „неблагоприятнонезадоволително състояние” се дължи на същата оценка по редица параметри. За да се
увеличи количеството мъртва дървесина и наличието на стари дървета с поне един
клас на възраст над средната на насаждението, в определените насаждения не бива да
се допуска сеч и извличане на мъртва дървесина.

153

С червен цвят е посочено местоположението на типа местообитание 91G0 * в
защитената зона и населените места с предвидените устроиствени зони към тях. На
графиката е посочено разположението на установените находища, които са много
отдаличени от населените места и предвидени устроиствени зони, така няма да се
засегнат при реализацията на ОУПО на община Дългопол. Следователно елементите
на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно въздействие върху
природно местообитание 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus
Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0.
•
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic
turkey oak-sessile oak forests - този тип природно местообитание се среща в ЗЗ BG
0000501 „Голяма камчия”, BG0000133, BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине”, „Камчийска и Еменска планина” и BG 0000104 „Провадийско-Роякско
плато”.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000501 „Голяма камчия - при разглежданото на природно местообитание 91M0
Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile
oak forests се установи че не попада в териториалния обхват на ОУП – Дългопол и не
подлежи на анализиране.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ
BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” - площта на верифицираната
територия на местообитание 91M0 по дедуктивен модел е 2364,48 ха, което е 9,4%
спрямо площта по Стандартен формуляр.
Общата площ на местообитанието в границите на зоната е 24117,48 ха. Картата
е представена в Приложение 4 към настоящия доклад.
В резултат на настоящото картиране се установи, че местообитание 91М0 е
разпространено върху площ от 24117,48 ха, докато посочената в Стандартен формуляр
референтната стойност е 25191,02 ха. Тенденцията през последните 20 години е за
силна динамика в площта на местообитанието. Наблюдава се процес на естествено
самозалесяване по поляни, изоставени ниви, пасища и трайно настаняване под склопа
на иглолистни култури. В същото време местообитанието е обект на засилени сечи.
Част от тези сечи са с възобновителен характер, но по-голямата част са с чисто
комерсиална цел за добив на дърва и особено на висококачествени трупи в горите над
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120 г. Оставащите сечища най-често се превръщат в издънкови гори и намален
дървесен състав. Особено уязвими са видове като турската леска, брекинята,
скорушата, дивата череша и някои други благородни широколистни.
В зоната се намират многобройни по площ култури от черен бор и по-малко
смесени култури от бял и черен бор, както и от дугласка ела. Зоната е с активен ловен
туризъм, включително международен. Наблюдава се перманентно присъствието на
хора. Всички тези обстоятелства допринасят за увеличаване опасността от големи
горски пожари.
Районът е с инвенститорски интерес за построяването на вилни и курортни
селища, както и за реконструирането на наличния сграден фонд. В зоната преминават
редица асфалтови пътища от националната пътна мрежа, свързващи отделните
населени места и курортни обекти. Има множество локални асфалтови пътища и
макадан. В източния край преминава първокласният автомобилен път Бургас-Варна.
Предвижда се построяването на аутобан в близост до този първокласен път върху
площи предимно от местообитание 91М0. В близост северно от Старо Оряхово се
намира действаща кариера за добив на пясък. Тя е върху територия на местообитание
91М0 и е с тенденция за разширяване. През зоната са изградени няколко
електропровода и продуктопровод.
Въздействието на пашата е повече от 1% годишно върху площта на
местообитанието. Макар екстензивно и на неголеми по брой стада, пашата оказва
въздействие върху подраста и периферията на гората. Установени са нарушения в
околните гори, свързани с утъпкване на отделни участъци. Това от своя страна води до
загуба на естествено възобновяване в гори от 91М0. В района се практикува
интензивно ловуване на дива свиня. Животните се подхранват, за да се задържат в
ловния участък. При свръх разселване на популацията животните се дохранват с
жълъди, корени и т.н., като унищожават наличния дъбов подраст.
В местообитание 91М0 в Защитена зона „Камчийска и Еменска планина” се
наблюдава смяна на източния горун и благуна с цер или с обикновен габър, както и с
келяв габър и мъждрян. Местообитание 91М0 се среща в комплекс с 91G0, 91S0 и порядко с 9180 и 91Z0. Въздействието на този параметър е повече от 1% годишно върху
площта на местообитанието.
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С жълт цвят е посочено местоположението на типа местообитание 91M0 в
защитената зона и населените места с предвидените устроиствени зони към тях. На
графиката е посочено разположението на установените находища, които са
разположени мозаечно на територията на ЗЗ, като част от тях попадат в близост и по
границите с устроиствени зони и засягат част от тях в ПИ с №№ 00789.71.59 /част/,
00789.71.18 /част/, 00789.71.19 /част/, 00789.71.23 /част/, 00789.71.24 и 00789.71.64
/много малка част/ с обща площ от около 20 дка, ако се изчисли върху 241174,8 дка
91М0 в ЗЗ, то ще се отнемат 0,008 % от този тип природно местообитание.
Следователно елементите на ОУПО Дългопол могат да причинят отрицателно
въздействие върху 0,008 % от природно местообитание 91M0 Балкано панонски
церово-горунови гори
Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests. Но
предвид близостта до устроиствените зони оценка на въздействието по десетобалната
скала – 1 плана може да има много слабо отрицателно въздействие.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - общата площ на метообитанието в
границите на зоната е 8047,47 ха, от които 655,53 ха са картирани на терен. Тези гори
заемат най-голяма площ в зоната. Формират обширни горски комплекси и дават
облика на ландшафта.
Средното проективно покритие на дървесния етаж е 60 %. Дъбовите дървета са
с издънков произход и имат суховършия. С по-ниска склопеност са горите
разположени на сухи хумусно-карбонатни почви. В тези насаждения е формиран
втори етаж от келяв габър с високо проективно покритие – 40-50 %.
Състава на първия дървесен етаж е доминиран от цера Quercus cerris и благуна
Quercus frainetto Преобладаването на единия или другия вид е в зависимост преди
всичко от човешката дейност. Състоянието е оценено като благоприятно въз основа на
посочените минимални степени на участие на двата вида в състава.
Средната възраст на гората е оценена, на 60 години. Дървостоя е с издънков
произход, структура на първия дървесен етаж е опростена, с равномерен склоп и
еднаква възраст на дърветата.
Горите са издънкови със средна възраст 60 години. Вички издънкови гори са в
неблагоприятно природозащитно състояние по този показател. Постигането на
изискуемите 10 % гори във фаза на старост при тях изисква продължителен период от
време.
Видовият състав в направените фитоценологични описания е близък до
характерния за местообитанието. С висока срещаемост са видове като: Lathyrus niger,
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Brachypodium pinnatum, Lapsana communis, Calamyntha sylvatica, Dactylis glomerata,
Festuca heterophylla, Trifolium spp.
Общата оценка по всички критерии, както и оценките на отделните параметри и
критерии са структурирани в релационна таблица, която е свързана в ГИС проекта на
ниво зона. При използване на инструмента Identify върху границата на зоната, се
вижда пълната информация по всички параметри и критерии, както и общата оценка.

С зелен цвят е посочено местоположението на типа местообитание 91M0 в
защитената зона и спрямо населените места. Разпространено е по цялата зоната,
отдаличено от населените места в обхвата ОУПО на община Дългопол. Следователно
елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно
въздействие върху природно местообитание 91M0
Балкано-панонски
церовогорунови гори Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests Оценка на
въздействието по десетобалната скала – 0.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато” - площта на верифицираната територия е
915,78 ха. От тази площ 600,32 ха са потвърдени като природно местообитание 91M0.
Общата площ на местообитанието в границите на зоната е 6186,69 ха, от които 600,32 ха
са картирани на терен.
Съобразно данните от проведеното картиране, природно местообитание 91M0 е
представенo с обща площ от 6186,69 хa в ЗЗ “Провадийско-Роякско плато”. Това се
равнява на 12,3% от общата площ на защитената зона (50158,59 ха). Установява се
намаляване на площта на местообитанието спрямо референтната площ с 454,31 ха
(6,8%). Разликата в площите е резултат от по-точното картиране и прилагането на
различен подход на определяне на разпространението в сравнение с 2007. В
проверената територия, заета от местообитанието, не са установени следи от загуба на
площ в резултат на човешка дейност или природни нарушения. Картираната на терен
площ е 600,32 ха (9,69%) от общата площ. Информацията за останалата част от площта
на местообитанието е недостатъчна.
Местообитанието се отнася към Подтип 1. Континентални (мизийски) смесени
дъбови гори. Основният вид от първия дървесен етаж Quercus cerris има участие 8.
Освен него участват още: Quercus frainetto (участие 1), Quercus dalechampii, Quercus
pubescens, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Acer tataricum, Carpinus betulus, Fagus
sylvatica, Fraxinus ornus, Tilia cordata, Tilia tomentosa, Sorbus aucuparia, Sorbus
torminalis, Prunus avium, Ulmus minor.
Приземната покривка в местообитание 91M0 Балкано-Панонски церовогорунови гори, Подтип 1. Континентални (мизийски) смесени дъбови гори в ЗЗ
„Провадийско-Роякско плато” включва богата комбинация от типични видове.
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Установени са 19 от посочените тревни типични видове: Aremonia agrimonoides,
Brachypodium sylvaticum, Buglossoides purpurocaerulea, Campanula persicifolia,
Clinopodium vulgare, Crocus flavus, Dactylis glomerata, Euphorbia amygdaloides, Fragaria
vesca, Galium pseudoaristatum, Geum urbanum, Helleborus odorus, Laser trilobum,
Lathyrus vernus, Physospermum cornubiense, Poa nemoralis, Tanacetum corymbosum,
Teucrium chamaedrys, Veronica chamaedrys.
Местообитание 91M0 в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато” е от Подтип 1.
Континентални (мизийски) смесени дъбови гори. То притежава добре запазена
структура и характерен видов състав.

С жълт цвят е посочено местоположението на типа местообитание 91M0 в
защитената зона и населените места с предвидените устроиствени зони към тях. На
графиката е посочено разположението на установените находища, които са
разположени мозаечно на територията на ЗЗ, като част от тях попадат в близост и по
границите с устроиствени зони но не попадат в тях, така няма да се засегнат от
предвидените устройствени зони на ОУПО на община Дългопол. Следователно
елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно
въздействие върху природно местообитание 91M0 Балкано панонски церово-горунови
гори Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests. Но предвид близостта до
устроиствените зони оценка на въздействието по десетобалната скала – 1 плана може
да има много слабо отрицателно въздействие.
•
91E0 * Алувиални гори Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (AlnoPandion, Alnion incanae, Salicion albae) - този тип природно местообитание се среща
само в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”.
Това са крайречни гори върху богати алувиални почви. Представени са от 2
подтипа:
- Монодоминантни гори на Alnus glutinosa с единично участие на Fraxinus
oxycarpa (съюз Alno-Pandion) в долните течения на реките от ЧерноморскоСредиземноморския басейн. Почвите са богати, много влажни до преовлажнени,
дълбоки, с признаци на оглеяване и намалена проветривост. Понякога съобществата на
черната елша са с прекъснато, ивичесто разположение покрай реките, поради което
имат характер на “галерии”.
- Силно фрагментирани на малки участъци – крайречни, заливни гори или
галерии, доминирани основно от Salix alba, Populus alba и Populus nigra и по-малко от
Salix fragilis, които принадлежат към съюза Salicion albae.
Растения: Alnus glutinosa, Fraxinus oxycarpa, Cornus sanguinea, Sambucus nigra,
Rubus hirtus, Frangula alnus, Hedera helix, Periploca graeca, Carex remota, C. sylvatica,
Symphytum officinale, Parietaria officinalis, Sparganium ramosum, Iris pseudacorus,
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Equisetum maximum, Leucojum aestivum. Salix alba, S. fragilis, S. triandra, S. purpurea,
Populus nigra, P. alba, Ulmus laevis, U. minor, Quercus robur, Morus alba, Аmorpha
fruticosa, Clematis vitalba, Humulus lupulus, Vitis sylvestris, Calystegia sepium, Solanum
dulcamara, Rubus caesius var. aquaticus, Erigeron annuus, Lycopus europaeus, Lythrum
salicaria, Althaea officinalis, Euphorbia lucida, Stachys palustris, Symphytum officinale,
Glycyrrhiza echinata, Cirsium arvense, Iris pseudacorus, Phragmites australis, Typha
latifolia, Leucojum aestivum.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ
BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” - площа на метообитанието в
границите на зоната е 94,44 ха. В резултат на картирането се установи, че
местообитанието 91Е0* е разпространено върху площ от 94,44 ха, която е приета за
референтната стойност. Тенденцията през последните 20 години е за намаляване
площта на местообитанието. Наблюдава се процес на изсичането или унищожаването
му за добив на инертни материали под и над с. Дюлино. Заеманата площ на
местообитанието е намаляваща. Като цяло процесът е над 1% годишно за цялата площ
на местообитание 91Е0*.
В защитена зона „Камчийска и Еменска планина” се наблюдава намаление на
склопеността/пълнотата на местообитание 91Е0*. Процесът е антропогенен, поради
изсичането и унищожаването на част от местообитанието. В настоящия момент
пълнотата в изсечената част на това местообитание е под 0,5. Така средната
склопеност/пълнота на първия дървесен етаж е под 0,5.
При местообитание 91Е0* в ЗЗ „Камчийска и Еменска планина” съставът на
първия дървесен етаж е формиран от Salix alba с участие на Fraxinus oxycarpa, Populus
alba, Salix fragilis и по-рядко Alnus glutinosa. На места се среща като самостоятелна
формацията от Salix purpurea. Местообитание 91Е0* се среща в комплекс с 91F0.
Участието на бялата върба е различно в отделните полигони. Като цяло е около или
над 0,3.

С жълт цвят е посочено местоположението на типа местообитание 91E0 * в
защитената зона и населените места с предвидените устроиствени зони към тях. На
графиката е посочено разположението на установените находища, които са отдаличени
от устроиствени зони, така че няма да се засегнат от ОУПО на община Дългопол.
Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е
отрицателно въздействие върху природно местообитание 91E0 * Алувиални гори Alnus
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae). Оценка на
въздействието по десетобалната скала – 0.
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Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000141 „Река Камчия” - идентифицирани са 73,29 ха площ на разпространение на
местообитание 91Е0*.
По голяма част от съобществата на Salix alba са формирани в коригирани
участъци на ректа. Произходът на речните галерии най-вероятно е изкуствен –
създаване на брегоукрепителни пояси след изграждане на дигите. Поради добрата
регенеративна способност на видовете, площта на местообитанието ще се увеличава.
Видовият състав в направените фитоценологични описания е близък до
характерния за местообитанието. С висока срещаемост са видове като: Rubus saxatilis,
Equisetum arvense, Epilobium hirsuta, Galega officinalis, Potentilla reptans, Eupatorium
canabinum и др.
Растителността на местообитание 91E0* в зоната е формирана основно от
крайречни галерии, доминирани от бяла върба. Това е единственото местообитание
разпространено в рамките на зоната. Посоченoтo в стандартния формуляр 91F0 не бе
установено. Голяма част от зоната попада в коригиран участък на река Камчия.
Речното легло е ограничено от предпазни диги. Върбовите съобщества са най-често с
изкуствен произход и представляват защитни ивици, създавани за укрепване на брега и
бермата на дигата. Върху големи площи от местообитанито е извършвано сеч за
почистване на речните корита и са формирани трудно проходими храсталаци с
височина 4-5 метра. Общата оценка за състоянието на местообитанието е
неблагоприятно – незадоволително. Състоянието на местообитанието е резултат преди
всичко на дейностите по почистване на коритата, които довеждат до влошаване на
критерий „Структура и функции”. По показател “Бъдещи перспективи и заплахи” е
дадена междинна оценка, независимо от голямата площ засегната от сечи за
почистване на коритата. Възприето е, че природното местообитание е относително
възстановено и при бъдещи разумни намеси за поддръжка може да се поддържа
благоприятно консервационно състояние.
Поддържането на нормална проводимост на речните корита е въпрос, който
изисква редовна профилактика. Дейностите по почистване на коритата от дървесна
растителност в границите на местообитанието трябва да се извършват ежегодно и да се
изразяват в изсичане и изнасяне на единични сухи, наклонени и стари дървета, които
могат да паднат и запушат речното корито. Възможно е по показател “Наличие на
стари дървета и мъртва дървесина”, състоянието на местообитанието да не бъде
благоприятно, но това е необходим компромис за разумно стопанисване на
растителността в речните корита и подържане на нормална проводимост.
При разглежданото на природно местообитание 91E0 * Алувиални гори Alnus
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) се установи
че не попада в териториалния обхват на ОУП – Дългопол и не подлежи на
анализиране.
•
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и
Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) този тип природно местообитание се среща в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска
планина” и BG 0000141 „Река Камчия” .
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000133 „Камчийска и Еменска планина”- в резултат на проведеното картиране е
установено, че местообитание 91F0 е разпространено върху площ от 56,85 ха.
При местообитание 91F0 в ЗЗ „Камчийска и Еменска планина” съставът на
първия дървесен етаж е формиран от Fraxinus oxycarpa (angustifolia) с участие на
Ulmus minor, Salix alba, Acer campestre, Quercus cerris, Populus alba и др. Установен е
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Quercus robur, единично и изолирано. Местообитание 91F0 се среща в комплекс с
91E0. Участието на полския ясен е различно в отделните полигони, най-често е под
30%.
Месторастенията с местообитание 91F0 са влажни и са отдалечени от големите
площи с иглолистни горски култури.
За зоната са характерни чести снеговали и снеголоми. Мокрият и тежък сняг
също са причина за чупенето или изкореняване на отделни дървета от местообитание
91F0 като полски ясен, полски клен, бяла върба и др.
Установеното местообитание влиза в комлекс с местообитание 91E0*, което е
по-добре представено по река Двойница. По-голяма част от параметрите за
местообитание 91F0 в защитена зона „Камчийска и Еменска планина” са в
неблaгоприяно-лошо състояние. Това се дължи както на проблемите, които са
установени в тези гори, така и на строгите критерии за оценка на показателите.
Основните опасности в горите на местобитание 91F0 са прякото им унищожаване с цел
добив на инертни материали, почистването на речните корите, сечи за дърводобив,
пашата и непостоянният воден отток на малките реки през лятото. Сериозен проблем
се явява замърсяването със строителни и битови отпадъци, особено в близост до
населените места.

С жълт цвят е посочено местоположението на типа местообитание 91F0 в
защитената зона и населените места с предвидените устроиствени зони към тях. На
графиката е посочено разположението на установените находища, които са отдаличени
от населените места, така няма да се засегнат от предвидените устройствени зони на
ОУПО на община Дългопол. Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да
причинят каквото и да е отрицателно въздействие върху природно местообитание 91F0
Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris). Оценка на въздействието
по десетобалната скала – 0.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000141 „Река Камчия” - При разглежданото на природно местообитание
91F0Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) се установи че не попада в
териториалния обхват на ОУП – Дългопол и не подлежи на анализиране.
•
91S0 *
Западнопонтийски букови гори Oriental beech forest of
the Stranja-Istranca range среща се само в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска
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планина”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” и BG 0000104
„Провадийско-Роякско плато”
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000133 „Камчийска и Еменска планина” - за зоната липсва информация по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
и видове - фаза I“

С жълт цвят е посочено местоположението на типа местообитание 91S0 * в
защитената зона и населените места с предвидените устроиствени зони към тях. На
графиката е посочено разположението на установените находища, които са
разпространени мозаечно в цялата зона, като част от тях са в близост до устройствени
зони на ОУПО на община Дългопол. Като се има в предвид че устроиствените зони не
попадат в границите на зоната, то елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят
каквото и да е отрицателно въздействие върху природно местообитание 91S0 *
Западнопонтийски букови гори Oriental beech forest of the Stranja-Istranca
range). Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато” - съобразно данните от проведеното
картиране, природно местообитание 91S0* е представенo с обща площ от 132,99 хa в
ЗЗ “Провадийско-Роякско плато”. Това се равнява на 0,265% от общата площ на
защитената зона (50158,59 ха). Установява се увеличаване на площта на
местообитанието спрямо референтната площ с 9,6 ха (7,78%).
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Основният вид от първия дървесен етаж Fagus orientalis има участие 9. Освен
него участват и следните видове: Quercus cerris (участие 1), Fagus sylvatica, Carpinus
betulus, Quercus dalechampii, Acer campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus.
Приземната покривка в местообитание 91S0* *Западнопонтийски букови гори в
ЗЗ „Провадийско-Роякско плато” включва 2 типични вида: Hedera helix, Ruscus
hipoglossum. В пробната площадка са описани още 11 вида: Cardamine bulbifera, Carex
sylvatica, Dactylis glomerata, Geranium robertianum, Geum urbanum, Lathyrus laxiflorus,
Mycelis muralis, Poa nemoralis, Ranunculus bulbosus, Rumex conglomeratus, Viola
riviniana. Видовият състав е характерен за местообитанието.
Местообитание 91S0 в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато” притежава добре
запазена структура и характерен видов състав. Перспективите на местообитанието за
неговото бъдеще могат да бъдат оценени като много добри. Няма очаквани значителни
въздействия от заплахи. Общата оценка „неблагоприятно-незадоволително състояние”
се дължи на същата оценка по редица параметри. За да се увеличи средната възраст на
първия дървесен етаж (към настоящия момент 70 години), да достигнат
характеристиките на гори във фаза на старост, да се увеличи количеството мъртва
дървесина и наличието на стари дървета с поне един клас на възраст над средната на
насаждението, в определените насаждения не бива да се допуска сеч и извличане на
мъртва дървесина.

С жълт цвят е посочено местоположението на типа местообитание 91S0 * в
защитената зона и населените места с предвидените устроиствени зони към тях. На
графиката е посочено разположението на установените находища, които не са
засегнати от елементи на ОУП, част от тях са в близост до устройствени зони на
ОУПО на община Дългопол. Като се има в предвид че устроиствените зони не засягат,
то елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно
въздействие върху природно местообитание 91S0 * Западнопонтийски букови гори
Oriental beech forest of the Stranja-Istranca range). Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0.
•
91H0 *
Панонски гори с Quercus pubescens Pannonian woods with
Quercus pubescens - този тип природно местообитание се среща в ЗЗ BG 0000133
„Камчийска и Еменска планина” и ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ
BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” - площта на верифицираната
територия на местообитание 91H0* по дедуктивен модел е 5,00 ха, значително помалко от реалната картирана площ от 140,05 ха. Общата площ на метообитанието в
границите на зоната е 140,05 ха.
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В резултат на настоящата работа на терен се установи, че местообитание 91H0*
е разпространено върху площ от 140,05 ха, която е приета като референтната стойност.
Тенденцията през последните 20 години е за динамика в площта на местообитанието.
В някои сечища преди 30-40 г. косматият дъб, церът и благунът са изместени от келяв
габър и мъждрян. Заеманата площ на местообитанието е намаляваща.
В зона „Камчийско-Еменска планина” се наблюдава изменение на
склопеността/пълнотата на местообитание 91H0*. Поради извършване на сечи,
установени на терен, пълнотата на първия дървесен етаж на места е сведена до 0,2-0,3.
Средната склопеност/пълнота на първия дървесен етаж е около 0,5.
При местообитание 91H0* в ЗЗ „Камчийска и Еменска планина” съставът на
първия дървесен етаж е формиран от космат дъб, цер и по-рядко от благун. Участието
на косматия дъб е от 10 до 50%. Участието на келявия габър, мъждряна, обикновената
леска, обикновения дрян и други горски храстови видове е увеличаващо се.
В миналото са планирани и изведени неправилно сечи, които са довели до
увеличаване на площите с мъждрян, келяв габър и храсти. Това в момента води до
изключване на ценни гори като местообитания на 91H0*. Съществува опасност от
частично изсичане на голо на горите от това местообитание. Въздействието върху
площта на местообитанието е над 1%.
След направена анкета с местни лесовъди се установи, че през последните 10
години няма залесявания с eкзоти и неместни видове в местообитание 91H0*.
Независимо от това площта със залесени площи от черен бор като неместен вид в
местообитанието е над 1%. Тенденцията е към подобряване на този показател заради
смяната на културите от черен бор с местни видове.
В зоната се намират многобройни по площ култури от черен бор.
Месторастенията са най-често припечни, много сухи и на недостъпни места. Зоната е с
активен ловен туризъм, включително и международен. Наблюдава се непрекъснато
присъствието на хора – ловци, иманяри, пастири. Месторастенията са силно
пожароопасни.
Паша на домашни животни крави, овце, кози и коне има в южната и западната
част на зоната и край населените места. Установени са нарушения в околните гори,
свързани с утъпкване на отделни участъци. Това от своя страна води до загуба на
естествено възобновяване в горите от 91H0* и прилежащите им поляни. В
отдалечените и недостъпни площи в централната част на зоната пашата е предимно от
диви прасета. В района се практикува интензивно ловуване на дива свиня. Животните
се подхранват, за да се задържат в ловния участък, и имат поведение на полудиви
животни. При свръхувеличаване на популацията животните се дохранват с жълъди,
корени и т.н., като по този начин унижожават повсеместно наличния дъбов подраст.
Не е установено естествено семенно възобновяване с космат дъб в рамките на горските
насаждения. Въздействието на пашата е повече от 1% годишно върху площта на
местообитанието.
В местообитание 91H0* в Защитена зона „Камчийска и Еменска планина” се
наблюдава смяна на дъбовете. Сменят се церът, благунът и косматият дъб с келяв
габър, мъждрян, обикновена леска и по-рядко със сребролистна липа. Процесът е
повсеместен. Местообитание 91H0* влиза в комплекси с 91М0, по-рядко с 9180 и
91Z0, както и не много често с храстовото местообитание 40А0 и тревното
местообитание 6210. Макар и да се наблюдава процес на естествено самозалесяване в
района, въздействието на посочения параметър е повече от 1% годишно върху площта
на местообитанието.
По-голяма част от описваните параметри за местообитание 91H0* в защитена
зона „Камчийска и Еменска планина” са в неблагоприятно-лошо или в
неблагоприятно-незадоволително състояние. Това се дължи както на проблемите,
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които са установени в тези гори, така и на строгите критерии за оценка на
показателите. Основните проблеми за местообитание 91H0* са изсичането на горите
без да са съобразени наличните възможности за естествено семенно възобновяване и
превръщането им в млади издънкови гори с влошен дървесен състав – с по-малко
дъбове и други дървесни видове. Голяма част от тези гори са застрашени от смяна с
мъждрян, келяв габър и обикновена леска. Втората голяма опасност са разширяване на
кариерите за варовик в северозападната част на зоната до с. Добромир и местността
„Сини вир”, южно от Цонево. Месторастенията са били местообитание на 91H0*.
Съществува голяма непосредствена опасност от разширяване на двете кариери и
откриването на нови. Недопустимо е съществуването на подобни кариери в защитена
зона. Друга потенциална опасност може да бъде изграждането на фотосоларни
паркове. Възможност за съхраняването на тези гори е временната ненамеса в старите
кайрячни гори. Могат да се проведат различни отгледни грижи за съхраняване на
дъбовия подраст и младиняци, като на места може да се направи постепенна
трансформация на деградиралите борови култури и възстановяването на естествената
местна растителност. Да се забранят залесяванията с неместни видове и неместен
произход. Районът е с традиции в ловния туризъм – национален и международен. Тази
практика има планове да продължи, което неминуемо ще се отразява неблагоприятно
върху състоянието на горите от местообитание 91H0*. Съществуват инвеститорски
интереси за построяване на вилни и курортни селища, както и за подновяването на
съществуващите.

С жълт цвят е посочено местоположението на типа местообитание 91H0* в
защитената зона и населените места с предвидените устроиствени зони към тях. На
графиката е посочено разположението на установените находища, които са засегнати
от елементи на ОУП, тези площи се равняват на 1400,5 дка, а с група смесени
многофункционални зони (Смф) се отнема 2 дка. При реализация на Смф площите ще
отнемат около 2 дка от типа местообитание 91H0* в процент ще отнеме 0, 14 от ЗЗ , но
останалите площи са достатъчно големи с свободни територии, върху които
елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените
дейности – оценка 1.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато” - площта на верифицираната територия е
279,39 ха. От тази площ 133,94 ха са потвърдени като природно местообитание 91H0*.
Общата площ на местообитанието в границите на зоната е 661,59 ха, от които 133,94
ха са картирани на терен.
Съобразно данните от проведеното картиране, природно местообитание 91H0*
е представенo с обща площ от 661,59 хa в ЗЗ “Провадийско-Роякско плато”. Това се
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равнява на 1,31% от общата площ на ЗЗ (50158,59 ха). Установява се увеличаване на
площта на местообитанието с 297,51 ха (82%) спрямо референтната площ.
Приземната покривка в местообитание 91H0* * Панонски гори с Quercus
pubescens в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато” е представена с богата комбинация от
типични видове. Установени са 10 от посочените тревни типични видове:
Brachypodium sylvaticum, Buglossoides purpurocaerulea, Dactylis glomerata, Dictamnus
albus, Lactuca quercina, Laser trilobum, Orchis purpurea, Orchis simia, Tanacetum
corymbosum, Teucrium chamaedrys. В пробната площадка са описани още 12 вида:
Convallaria majalis, Crocus flavus, Hedera helix, Isopyrum thalictroides, Lilium martagon,
Mercurialis perennis, Muscari racemosum, Ornithogalum fimbriatum, Physospermum
cornubiense, Polygonatum odoratum, Ruscus aculeatus, Scilla bifolia. Видовият състав е
характерен за местообитанието.
Общата оценка по всички критерии, както и оценките на отделните параметри и
критерии са структурирани в релационна таблица, която е свързана в ГИС проекта на
ниво зона. При използване на инструмента Identify върху границата на зоната, се
вижда пълната информация по всички параметри и критерии, както и общата оценка.
Местообитание 91H0 в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато” притежава добре
запазена структура и характерен видов състав. Перспективите на местообитанието за
неговото бъдеще могат да бъдат оценени като много добри. Няма очаквани значителни
въздействия от заплахи. Общата оценка „неблагоприятно-незадоволително състояние”
се дължи на същата оценка по редица параметри. За да се увеличи средната възраст на
първия дървесен етаж (към настоящия момент 50 години), за да достигнат
характеристиките на гори във фаза на старост, да се увеличи количеството мъртва
дървесина и наличието на стари дървета с поне един клас на възраст над средната на
насаждението, в определените насаждения не бива да се допуска сеч и извличане на
мъртва дървесина.

Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато” - При
разглежданото
на природно
местообитание 91H0 *
Панонски гори с Quercus pubescens Pannonian woods with
Quercus pubescens) се установи че не попада в териториалния обхват на ОУП –
Дългопол и не подлежи на анализиране.
•
91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. Euro-Siberian steppic
woods with Quercus spp. - този тип природно местообитание се среща само в ЗЗ BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато”.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато” - площта на верифицираната територия е
101,47 ха. От тази площ 53,96 ха са потвърдени като природно местообитание 91I0*.
Картата на разпространението на местообитание 91I0* в границите на зоната
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(Приложение 3) е създадена след топологична проверка и обединяване на графичните
полигони, изчертани след верифициране на полигоните по дедуктивен модел по време
на теренната работа и полигоните, получени чрез индуктивен модел. На окончателната
карта на разпространение на природното местообитание полигоните, картирани на
терен и полигоните, получени чрез индуктивен модел, са представени в различен цвят.
Общата площ на местообитанието в границите на зоната е 568,58 ха, от които 53,96 ха
са картирани на терен.
Съобразно данните от проведеното картиране, природно местообитание 91I0* е
представенo с обща площ от 568,58 хa в ЗЗ “Провадийско-Роякско плато”. Това се
равнява на 1,14% от общата площ на ЗЗ (50158,59 ха). Установява се намаляване на
площта на местообитанието с 9,3% спрямо референтната площ. Разликата в площите е
резултат от по-точното картиране и прилагането на различен подход на определяне на
разпространението в сравнение с 2007. В проверената територия, заета от
местообитанието, не са установени следи от загуба на площ в резултат на човешка
дейност или природни нарушения. Картираната на терен площ е 53,96 ха (9,46%) от
общата площ. Информацията за останалата част от площта на местообитанието е
недостатъчна.
Приземната покривка в местообитание 91I0 * Евро-Сибирски степни гори с
Quercus spp., Подтип 1. Евро-Сибирски гори на цер в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато”
е представена с богата комбинация от типични видове. Установени са 9 от посочените
тревни типични видове: Brachypodium sylvaticum, Buglossoides purpurocaerulea,
Clinopodium vulgare, Dactylis glomerata, Glechoma hirsuta, Tanacetum corymbosum,
Teucrium chamaedrys, Verbascum phoeniceum, Vincetoxicum hirundinaria. В пробната
площадка са описани още 16 вида тревисти растения: Achillea millefolium, Ajuga
genevensis, Bellis perennis, Carex praecox, Convolvulus arvensis, Eryngium campestre,
Fragaria viridis, Medicago minima, Myosotis arvensis, Poa nemoralis, Poa pratensis,
Plantago lanceolata, Plantago media, Potentilla argentea, Ranunculus velutinus, Thymus
callieri.
Местообитание 91I0 в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато”, Подтип 1. ЕвроСибирски гори на цер притежава добре запазена структура и характерен видов състав.
Перспективите на местообитанието за неговото бъдеще могат да бъдат оценени като
много добри. Няма очаквани значителни въздействия от заплахи. Общата оценка
„неблагоприятно-незадоволително състояние” се дължи на същата оценка по редица
параметри. За да се увеличи склопеността на първия дървесен етаж, да достигнат
характеристиките на гори във фаза на старост, да се увеличи количеството мъртва
дървесина и наличието на стари дървета с поне един клас на възраст над средната на
насаждението, в определените насаждения не бива да се допуска сеч и извличане на
мъртва дървесина.
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С жълт цвят е посочено местоположението на типа местообитание 91I0 * в
защитената зона и населените места с предвидените устроиствени зони към тях. На
графиката е посочено разположението на установените находища, които не са
засегнати от елементи на ОУП, част от тях са в близост до устройствени зони на
ОУПО на община Дългопол. Като се има в предвид че устроиствените зони не засягат,
то елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно
въздействие върху природно местообитание 91I0 *
Евро-сибирски степни гори с
Quercus spp. Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0.
•
91W0 Мизийски букови гори Moesian beech forests - този тип
природно местообитание се среща в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”
и BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ
BG0000104 „Провадийско-Роякско плато” - площта на верифицираната територия е
23,03 ха. От тази площ 23,03 ха са потвърдени като природно местообитание 91W0.
Съобразно данните от проведеното картиране, природно местообитание 91W0 е
представенo с обща площ от 23,03 хa в ЗЗ “Провадийско-Роякско плато”. Това се
равнява на 0,046% от общата площ на защитената зона (50158,59 ха). Установява се
намаляване на площта на местообитанието спрямо референтната площ с 2,05 ха
(8,17%). Разликата в площите е резултат от по-точното картиране и прилагането на
различен подход на определяне на разпространението в сравнение с 2007. В
проверената територия, заета от местообитанието, не са установени следи от загуба на
площ в резултат на човешка дейност или природни нарушения.
Основните видове от първия дървесен етаж Fagus sylvatica ssp. moesiaca и
Fagus sylvatica ssp. sylvatica имат участие 8. Освен тях участват и следните видове:
Carpinus betulus (участие 1), Tilia tomentosa (участие 1), Quercus cerris, Acer campestre,
Tilia cordata, Ulmus minor.
Съгласно описаните в Методиката за определяне на ПС характеристики на гора “във
фаза старост” е необходимо наличието на стари живи дървета с диаметри, близки до
максималните; дървета с изсъхнали, деформирани или счупени върхове и клони;
дървета с масивни живи клони; дървета с белези от пожар или дървета с хралупи;
мъртви дървета, които са още на корен; паднали мъртви дървета и т.н., на площ с
минимални размери от 40 ха. В местообитанието няма гори във фаза на старост.
В територията, заета от местообитанието, са наблюдавани паднали отделни
мъртви клони и дървета, но те не достигат около 8% от дървесния запас или около 10
м3/ха. Количеството на мъртвата дървесина е 2,5 м3/ха, а броят на стоящите мъртви
дървета е 2 бр./ха. Следователно по този критерий местообитанието не отговаря на
заложения праг за благоприятно състояние.
Приземната покривка в местообитание 91W0 Мизийски букови гори в ЗЗ
„Провадийско-Роякско плато” включва 7 типични видове: Cardamine bulbifera,
Euphorbia amygdaloides, Hedera helix, Mycelis muralis, Physospermum cornubiense,
Polygonatum odoratum, Ruscus aculeatus. В пробната площадка са описани още 6 вида:
Carex sylvatica, Geum urbanum, Lathyrus vernus, Mercurialis perennis, Sanicula europaea,
Viola riviniana.
Въпреки малката си площ, местообитание 91W0 в ЗЗ „Провадийско-Роякско
плато” притежава запазена структура и характерен видов състав. Перспективите на
местообитанието за неговото бъдеще могат да бъдат оценени като много добри. Няма
очаквани значителни въздействия от заплахи. За да може да се достигнат
характеристиките на гори във фаза на старост, не бива да се допуска сеч и извличане
на дървесина. Единствено с тази мярка може да се стигне до подобряване на оценката
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по критерий „Средна възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена)”, която е
„неблагоприятно-незадоволително състояние” и по критерии „Гори във фаза на
старост”, „Количество мъртва дървесина”, „Наличие на стари дървета с поне един клас
на възраст над средната на насаждението”, която сега е „неблагоприятно-лошо
състояние”.

Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато” - При
разглежданото
на природно
местообитание 91W0
Мизийски букови гори Moesian beech forests се установи че
не попада в териториалния обхват на ОУП – Дългопол и не подлежи на анализиране.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - за зоната липсва информация по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
и видове - фаза I“. След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393
„Екокоридор Камчия - Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и
по никакъв начин не засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до
населени места. Буковите гори се срещат по високите места в разглежданата зона,
такива не се срещат в близост до населените места разположени в близост до зоната.
Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е
отрицателно въздействие върху природно местообитание 91W0 Мизийски букови
гори Moesian beech forests. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
•
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа Moesian silver lime woods
среща се в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG 0000393
„Екокоридор Камчия - Емине” и BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ
BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” – в резултат на проведеното картиране
е установено, че местообитание 91Z0 е разпространено върху площ от 304,23 ха,
докато посочената в Стандартен формуляр референтната стойност е 197,59 ha
При местообитание 91Z0 в ЗЗ „Камчийска и Еменска планина” съставът на
първия дървесен етаж е формиран най-често от сребролистна липа с участие на
източен горун, цер, явор, обикновен габър и от източен бук. Участието на
сребролистната липа е увеличаващо се за сметка на другите дървесни видове. Поради
общо обедняване на дървесния състав, състоянието на местообитанието може да се
приеме за неблагоприятно-незадоволително.
В зоната се намират многобройни по площ култури от бял и черен бор. Зоната е
с активен ловен туризъм, включително международен. Наблюдава се непрекъснато
присъствието на хора. Всички тези обстоятелства допринасят за увеличаване
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опасността от големи горски пожари, макар местообитание 91Z0 да се намира в
близост до сенчести, северни и влажни долове.
В местообитание 91Z0 в защитена зона „Камчийска и Еменска планина” се
наблюдава бавна смяна на източния горун, благуна, цера и обикновения габър със
сребролистна липа, съчетано на места с келяв габър и мъждрян. Местообитание 91Z0
се среща в комплекс с 91М0 и по-рядко с 9180, 91G0, 91S0, 8210 и 8230. Наличието на
сукцесионни процеси е повече от 1% годишно върху площта на местообитанието, но в
полза на 91Z0. По този начин едно местообитание като 91Z0 придобива по-добро
състояние за сметка на влошаването на другите местообитания с участие на дъбовете.

С жълт цвят е посочено местоположението на типа местообитание 91Z0 в
защитената зона и населените места с предвидените устроиствени зони към тях. На
графиката е посочено разположението на установените находища, които не са
засегнати от елементи на ОУП, достатъчно са отдаличени от устройствени зони на
ОУПО на община Дългопол. Като се има в предвид че устроиствените зони не засягат,
то елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно
въздействие върху природно местообитание 91Z0
Мизийски
гори
от
сребролистна липа Moesian silver lime woods. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - за зоната липсва информация по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
и видове - фаза I“. След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393
„Екокоридор Камчия - Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и
по никакъв начин не засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до
населени места. Буковите гори се срещат по високите места в разглежданата зона,
такива не се срещат в близост до населените места разположени в близост до зоната.
Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е
отрицателно въздействие върху природно местообитание 91Z0
Мизийски гори
от сребролистна липа Moesian silver lime woods. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато” - площта на верифицираната територия е
471,89 ха. От тази площ 232,97 ха са потвърдени като природно местообитание 91Z0.
Съобразно данните от проведеното картиране, природно местообитание 91Z0 е
представенo с обща площ от 1011,13 хa в ЗЗ “Провадийско-Роякско плато”. Това се
равнява на 2,02% от общата площ на защитената зона (50158,59 ха). Установява се
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увеличаване на площта на местообитанието с 33,77 ха (3,45%), спрямо референтната
площ. Разликата в площите е резултат от по-точното картиране и прилагането на
различен подход на определяне на разпространението в сравнение с 2007.
Основният вид от първия дървесен етаж Tilia tomentosa има участие 7 десети. В
състава на първия дървесен етаж участват също: Carpinus betulus (1 десета), Tilia
cordata (1 десета), Prunus avium, Fagus sylvatica, Fraxinus oxycarpa, Quercus cerris,
Quercus frainetto, Quercus dalechampii, Acer campestre.
Средната възраст на първия дървесен етаж (средно претеглена) е 70 години.
Определена е по данните, получени по време на теренната работа, поради липса на
информация за възрастта в горската база-данни.
В проверените територии, заети от местообитанието, са наблюдавани паднали
отделни мъртви клони и дървета, но те в никакъв случай не достигат около 8% от
дървесния запас или около 10 м3/ха. Количеството на мъртвата дървесина в полигоните
е най-много 2 м3/ха, а броят на стоящите мъртви дървета – 7 бр./ха. Следователно по
този критерий местообитанието не отговаря на заложения праг за благоприятно
състояние. Информацията за останалата част от площта на местообитанието е
недостатъчна.
Приземната покривка в местообитание 91Z0 Мизийски гори от сребролистна
липа в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато” включва богата комбинация от видове.
Установени са 12 от посочените типични видове: Anemone ranunculoides, Arum
maculatum, Buglossoides purpurocaerulea, Corydalis bulbosa, Dactylis glomerata,
Euphorbia amygdaloides, Ficaria verna, Geum urbanum, Glechoma hirsuta, Hedera helix,
Lamiastrum galeobdolon, Scilla bifolia. В пробната площадка са описани още 17 вида:
Ajuga reptans, Aremonia agrymonoides, Campanula persicifolia, Carex sylvatica,
Cardamine bulbifera, Galium aparine, Lamium purpureum, Lilium martagon, Melica
uniflora, Mercurialis perennis, Myrrhoides nodosa, Physospermum cornubiense,
Polygonatum odoratum, Ruscus aculeatus, Scilla bifolia, Tamus communis, Viola riviniana.
Видовият състав е характерен за местообитанието.
Местообитание 91Z0 в ЗЗ „Провадийско-Роякско плато” притежава добре
запазена структура и характерен видов състав. Перспективите на местообитанието за
неговото бъдеще могат да бъдат оценени като много добри. Няма очаквани значителни
въздействия от заплахи. Общата оценка „неблагоприятно-незадоволително състояние”
се дължи на същата оценка по редица параметри. За да достигнат характеристиките на
гори във фаза на старост, да се увеличи количеството мъртва дървесина и наличието на
стари дървета с поне един клас на възраст над средната на насаждението, в
определените насаждения не бива да се допуска сеч и извличане на мъртва дървесина.

Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато” - При
разглежданото
на природно
местообитание 91Z0
Мизийски гори от сребролистна липа Moesian silver lime
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woods се установи че не попада в териториалния обхват на ОУП – Дългопол и не
подлежи на анализиране.

Предмет на опазване в ЗЗ BG 0000501 „Голяма камчия”, BG 0000393
„Екокоридор Камчия - Емине”, BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG
0000141 „Река Камчия” и BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” са следните
видове растения:
•
Янкиева кутявка Moehringia jankae - предмет на опазване само в
защитена зона BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”.
Описание на вида – многогодишно, тревисто, много дребно растение. Стъблото
вдървеняло, в основата с многобройни, много тънки, изправени или приповдигащи се,
влакнести разклонения. Листата срещуположни, на дръжки, дълги 6–9 mm и широки
1–1,5 mm. Съцветието връхно, рехаво, с малък брой двуполови цветове. Цветовете 5делни, дръжките дълги до 1 cm. Венчелистчетата бели, ципести, малко по-къси от
зелените чашелистчета. Плодът яйцевидна, разпуклива кутийка. Цв. IV–VI, пл. V–VII.
Размножава се със семена.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0000104 „Провадийско -Роякско плато въздействие върху вида Янкиева кутявка Moehringia jankae в ЗЗ BG 0000104
„Провадийско-Роякско плато” - при анализиране на предоставените данни се установи
че Янкиева кутявка Moehringia jankae не попада в териториалния обхват на ОУП –
Дългопол и не подлежи на анализиране.

•
Янкиева метличина Centaurea jankae - предмет на опазване само в
защитена зона BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”.
Описание на вида – многогодишно тревисто растение. Цветоносните стъбла
високи 30–100 cm, разклонени в горната си част. Приосновните листа неправилно
перестонарязани, дяловете линейни, отклонени, паяжинестовлакнести до полуголи.
Кошничките единични, на дълги дръжки, заоблени. Обвивните листчета овални
(горните продълговати), тъмнозелени с пурпурен оттенък и ясни жилки. Придатъците
на обвивката кожесто-ципести, блестящи, полулунни, целокрайни до разкъсани.
Обитава тревни съобщества на сухи варовити хълмове. Известни са две
популации (открити през 2007 г.), заеманата площ е под 1 km2. Проучените популации
наброяват: на Таушан тепе около 500–550 растения; на Венчански дюз – около 700–750
растения. Характерен е ниския процент цъфтящи индивиди.
Въздействие върху тип природно местообитание предмет на опазване в ЗЗ BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато” - общата площ на популациите на Centaurea
jankae в защитена зона „Провадийско-Роякско плато” е 52.69 ха, от които оптималната
площ е 12.62 ха, а потенциалната – 40.07 ха.
При настоящото картиране са изброени около 700 индивида на площ от 12.62
ха, от които около 40% са вегетативни. Плътността е 0.0055 индивида на м2. Данните
за плътността от настоящото картиране следва да се вземат за референтна стойност за
защитена зона „Провадийско-Роякско плато”.
Общата площ на местообитанията на Centaurea jankae в защитена зона
„Провадийско-Роякско плато” е 52.69 ха. Картата е представена в Приложение 4.
Липсва референтна стойност по този параметър, поради което резултатите от
настоящото картиране следва да се вземат за такава.
Площта на единствената популация на Centaurea jankae в защитена зона
„Провадийско-Роякско плато” е 12.62 ха. Липсва референтна стойност по този
параметър, поради което резултатите от настоящото картиране следва да се вземат за
такава.
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Стриктното оценяване на природозащитното състояние на вида, съгласно
методиката за оценка на ПС показва „Благоприятно състояние” за Centaurea jankae в
защитена зона „Провадийско-Роякско плато”. Заслужава да се отбележи, че
резултатите от настоящото картиране по отношение на плътността и площта на
популацията са първи за вида в зоната и следва да бъдат приети като референтна
стойност по съответните параметри. Популацията на вида е в добро и стабилно
състояние. Въпреки това Centaurea jankae е един от най-редките видове в българската
и балканската флори. За опазването на вида и неговите местообитания се предлагат
следните мерки: целенасочени научни изследвания за натрупване на данни за
възобновителните способности на вида, in situ и ex situ опазване на популацията,
възстановителни и поддържащи мерки за местообитанието на вида, постигане на поголяма ефективност на законовите мерки и др.
Въздействие върху вида Янкиева метличина Centaurea jankae в ЗЗ BG 0000104
„Провадийско-Роякско плато” - при анализиране на предоставените данни се установи
че Янкиевата метличина Centaurea jankae не попада в териториалния обхват на ОУП
– Дългопол и не подлежи на анализиране.
•
Обикновена пърчовка Himantoglossum caprinum - предмет на опазване
само в защитена зона BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - в защитена зона
„Екокоридор Камчия-Емине” е установено само едно находище на целевия вид
Himantoglossum caprinum.
Общата площ на потенциалните местообитания на популациите на
Himantoglossum caprinum в защитена зона „Екокоридор Камчия-Емине” е 191,22 ха, а
площта на оптималните местообитания – 20,31 ха.
След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места.
Himantoglossum caprinum е открит само в едно находище извън обхвата мна ОУП.
Среща се по степни места в разглежданата зона, такива не се срещат в близост до
населените места разположени в близост до зоната. Следователно елементите на
ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно въздействие върху
Пърчовката. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.

Предмет на опазване в Защитрени зони BG 0000501 „Голяма камчия”,
BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”, BG 0000133 „Камчийска и Еменска
планина”, BG 0000141 „Река Камчия” и BG 0000104 „Провадийско-Роякско
плато” са следните видове бозайници:
Всеки вид ще бъде разгледан по отделно като ще бъде посочено в кои ЗЗ попада
с цялостен анализ към тях. Това уточнение е необходимо поради това че роляма част
от видовете предмет на опазване се препокриват в разглежданите защитени зони.
•
Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) - предмет на опазване само
в защитена зона BG 0000141 „Река Камчия”.
Описание на вида – това е вид насекомояден бозайник от семейство
Гладконоси прилепи (Vespertilionidae). Разпространен е из цяла Европа, Северозападна
Африка, Канарските острови и Мала Азия. В България се среща рядко, главно в
гористи местности в планините. Широкоухият прилеп живее главно в гористи
местности. Лятото прекарва в хралупи на дървета или подпокривни пространства,
като женските образуват малки колонии, а мъжките обикновено живеят поединично.
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Зимува поединично или в големи колонии в пещери със сравнително ниска
температура, малко над 0°C. През лятото женските раждат по две малки. Полетът на
широкоухия прилеп е нисък и бавен, като се ориентира чрез ехолокация, излъчвайки
стръмни честотномодулирани сигнали с честота 33-41 kHz. Включен е в Червеният
списък на световнозастрашените видове (IUCN Red list) – Уязвим (Vulnerable VU);
Директива за местообитанията и дивата флора и фауна на ЕС – Приложение II и IV.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000141 „Река Камчия” – в зоната не са
установени находища на вида. В зоната не са установени места за струпване на вида. В
рамките на проекта не са открити размножителни колонии в зоната. В литературата
също липсват данни за такива. Към момента на оценката няма данни за числеността в
размножителните колонии на вида в зоната. В зоната липсват местообитания с високо
качество за вида. За референтна стойност сме приели наличие на средно 5 дървета /1
ha.

В графиките е посочено с червен цвят потенциалните места за обитаване, а с
жълт тези за потенциално изхранване на вида. Относно населените места и съгласно
предоставеният от МОСВ материал и разпределението на териториалноустройствените зони на ОУПО Дългопол, няма засягане на потенциални
местообитания на вида. Като се има в предвид че няма установени видове и находища,
елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху вида Barbastella barbastellus. Единствено би могло да се очаква
частично засягане на хранителните местообитания на вида. Въздействието ще е слабо,
временно при изпълнение на предвидените дейности – оценка 1.
•
Европейски вълк (Canis lupus) - предмет на опазване в защитени зони
BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” и BG 0000141 „Река Камчия”.
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Описание на вида – световно застрашен вид, с много широк индивидуален
участък, с голяма подвижност в него. Включен в Приложение II на Директива
92/43/EEC. Към настоящия момент няма точни данни за числеността му у нас. От 1992
г. насам осезателно се чувства присъствието му, най-вече по забелязани следи и
остатъци от разкъсани и изядени диви животни – сърни, елени, диви свине и кози.
През лятото избягва да е в близост до човешките селища като обитава предимно
високите и гористи части на планините, но през зимните месеци слиза в низините,
преследвайки диви и дамашни копитни животни. Нападенията от вълци върху стадата
са чести и в много от случаите успешни, поради липса на надеждни методи за охраната
им (масивни и здрави постройки за нощуване на животните, обучени пастирски
кучета). Поради тези причини често местното население ползва непозволени методи за
борба с вълка. Въпреки това България е една от малкото страни в Европа, където
съществуват здрави популации на вида.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” проучването на зоната е направено по трансектен и анкетен и метод през летния
период. Методът симулирано виене, също е използван. По никой от използваните
теренни методи не е установено присъствие на вида. Единствената информация за
наблюдавани вълци в района на зоната е по анкетата до общини и ДГС, направена по
проекта. Според тези данни, в периода 2008 – 2012 г. се съобщава за няколкократни
наблюдения на единични вълци в райони в непосредствена близост до границите на
зоната (на около 4-5 км на юг от границите и). Към тези данни е необходимо да се
подходи внимателно, тъй като опитът на екипа показва, че в райони на страната, в
които вълкът не е с постоянно присъствие и висока плътност, местните хора
сравнително лесно бъркат вида с чакали или скитащи кучета с „вълчи“ екстериор. Все
пак може да се приеме, че видът присъства рядко и временно в зоната. Остава неясно,
кои са причините да няма постоянно присъствие на вида, при наличието на отлично
покритие на пригодните местообитания.
В зоната няма ефективно заети местообитания, но има висок процент на
пригодните местообитания и местообитания подходящи за размножаване.
Не е установено присъствие на вида на терен. В зоната има пригодни за
размножаване местообитания, за които не бяха регистрирани признаци, че се
използват. Прилагането на метода на симулирано виене, не е дал резултат – не са
получени отговори от вълци.
Според модела на пригодните местообитания 462,47 км2 са потенциално
пригодни за вида, което е 72,63% от цялата площ на зоната. Според модела на
ефективно заетите местообитания вида не присъства в зоната. Въпреки високия
процент на пригодните местообитания, според анкетираните местни хора видът не
присъства в зоната от години.
Общата площ на местообитанията, подходящи за сърцевинни зони е 98,49 км2
или 21,30% от площта на пригодните местообитания. Това са местата, подходящи за
устройване на леговище и отглеждане на малките в летния период. Такива места има в
западната, южната и централната част на зоната.
Според модела на основния хранителен потенциал 216,37 км2 или 33,98% от
зоната са с висок потенциал и 286,28 км2 или 44,96% е със среден. Допълнителният
хранителен потенциал за вида, изразен в присъствието на дивия заек е с висок
потенциал върху 14,32 км2 или 2,25% от площта на зоната и със среден потенциал
върху 491,30 км2 или 77,15% от площта й.
Суб-оптимални, свързващи местообитания има в източната и югоизточната и
северната част на зоната. Тези местообитания са с площ 105,19 км2 или 16,52% от
общата площ на зоната. Те осигуряват свързаност на зоната със ЗЗ „Екокоридор
Камчия-Емине” на запад, „Емине-Иракли” на югоизток и биокоридор на юг, който е
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изключително близо до границата на зоната и осигурява свързаност със ЗЗ „Айтоска
планина”. Освен доброто покритие на свързващите местообитания, оптималните
местообитания във и около зоната (основно на юг) са с много добро покритие и
напълно свързват посочените по-горе зони помежду им.

На графиката в червено е посочено вероятното присъствие на вълка, част от
него попада в устроиствена „Вилна зона”, около 10 дка в границите на ОУПО
Дългопол. Съгласно предоставеният от МОСВ материал и разпределението на
териториално-устройствените зони на ОУПО Дългопол, спрямо засягането на
потенциални местообитания на вида изразено в проценти е 0,02 отнето пространство
от ЗЗ. Следователно елементите на ОУПО Дългопол има вероятност да причинят,
някакво отрицателно въздействие върху вида Canis lupus равняващо се на 0,02% от ЗЗ.
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Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности –
оценка 1.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - на
терен не е установено присъствие на вида. Според анкети с местни хора, както в
южния така и в северния дял на зоната, има редки нападения над домашни животни
(овце и телета) от вълци. Според анкетата до всички общини и ДГС, проведена в
рамките на проекта, от ДГС Смядово е получена информация за наблюдавани
индивиди и стъпки, в границата на зоната, през зимата на 2011 г. и 2012 г. Предвид
информацията от анкетите, както и предвид площта на пригодните местообитания,
сравнително високия хранителен потенциал и наличието на биокоридори, може да се
твърди, че зоната се обитава от вида.
Тъй като зоната е посетена през летния период и поради липсата на
регистрации на терен не е събрана информация за наличие на глутници и размера им.
По информацията от местни животновъди, че през зимата на 2012 г. е имало нападение
на 6 телета от вълци, може да се съди за присъствие на семейна група в района.
Има наличие на сърцевинна зона, сравнително висок хранителен потенциал и
пригодни местообитания. Предвид добрите условия на средата и информацията за
наблюдавани вълци, може да се предположи, че видът се размножава успешно.
Според модела на пригодните местообитания 214,27 км2 са потенциално
пригодни за вида, което е 76,47 % от цялата площ на зоната. Липсата на бариери в
зоната, наличието на оптимални местообитания и богатия хранителен потенциал
потвърждават твърдението, че видът присъства в зоната.
Общата площ на местообитанията, подходящи за сърцевинни зони е 13,84 км2
или 6,46 % от площта на пригодните местообитания. Това са местата, подходящи за
устройване на леговище и отглеждане на малките в летния период. Такива
местообитания в зоната има в северния и дял, откъдето са и основната част от данните
за присъствие на вида.
След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места. Вълкът
не е открит в ЗЗ. Обитава места далеч от населени зони, такива не се срещат в близост
до населените места разположени в близост до зоната. Следователно елементите на
ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно въздействие върху
вида. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000141 „Река Камчия” - зоната е проучена
по трансектен и анкетен метод през летния период. На терен и по анкетен път не е
установено присъствие на вида. Според модела за пригодност на местообитанията в
зоната липсват пригодни местообитания. Хранителния потенциал също е с ниски
стойности. Зоната би могла да се използва от вида само за придвижване между зони с
пригодни местообитания като ЗЗ „Камчийска и Еменска планина”, която е на юг от
настоящата зона и други пригодни местообитания. И в двете съседни зони не беше
регистрирано присъствие на вида, както на терен така и по анкетен път. За ЗЗ
„Камчийска и Еменска планина”, според анкетиран служител на ДГС има наблюдения
на единични вълци в зоната през 4 – 5 години, но се предприемат действия за отстрела
им. Заключението на екипа за състоянието на вида в тези зони е, че антропогенният
фактор е основен за това видът да не може да се засели трайно в пригодните
местообитания в района.
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Тъй като в настоящата зона не се очаква видът да се задържа, а само да
преминава и то само в някои участъци природозащитното състояние по този параметър
се приема за неблагоприятно – незадоволително.
Липсват данни за размножаване. Условията в зоната не предполагат успешно
размножаване на вида. Характерът на зоната предлага възможности само за
преминаване на вида при придвижване между оптимални местообитания.
Високият основен и допълнителен хранителен потенциал липсва в зоната.
Основният среден хранителен потенциал – копитни, заема 0,31 км2 или 17,82 % от
общата площ на зоната, а допълнителният - 0,57 км2 или 32,76 %. Не се очаква видът
да се задържа в зоната и да ловува. Зоната е пригодна само за преминаване.
От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че вероятното
приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и
потенциални местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не
оказва въздействие.
•
Видра (Lutra lutra) - предмет на опазване в защитени зони BG 0000501
„Голяма камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”, BG 0000133
„Камчийска и Еменска планина”, BG 0000141 „Река Камчия” и BG 0000104
„Провадийско-Роякско плато”.
Това е вид хищен бозайник от семейство Порови (Mustelidae). У нас се среща
покрай големите язовири, вътрешните реки и река Дунав. Населява различни, богати
на риба водоеми – реки, езера, язовири, блата и горски реки, като най-често се среща в
малки реки със стръмни и подкопани брегове. Среща се в равнините, по морското
крайбрежие и в планините.
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 рибна фауна и минимум маса от 40 kg/hа, изобилие от
раци, жаби, гръбначни, мекотели.
Местната популация на вида наброява 30-40 инд.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма камчия” - относителната
численост на видрата в тази зона е 0,16 инд./км. Изчисленият капацитет за видрата в
зоната е 13 индивида.
Видрата няма специализирани хищници, не е обект на лов и не представлява
интерес за комерсиални цели. В някои рибарници може да нанася големи щети и
затова да бъде отстранявана. В тази зона рибарници не бяха установени.
При теренното проучване на зоната не са установени мъртви индивиди и не
бяха намерени косвени данни за повишена смъртност. Може да се приеме, че
смъртността е в естествените за вида граници.
Площта на водоемите и на бреговете им, подходящи за обитаване от видрата е
509,89 ha.
Дължината на речните участъци и изкуствените канали в зоната, подходящи за
обитаване от видрата е 80,40 km, а площта на бреговете им e 243,22 ha.
В ЗЗ „Голяма Камчия” подходящите брегове за обитания на видрата са до 100%,
поради наличието на достатъчно места за укрития и бърлоги в крайбрежните зони на
проучените водоеми.
В ЗЗ „Голяма Камчия” не е установена фрагментация на обитанието.
В ЗЗ „Голяма Камчия” покритието с дървесно-храстова растителност на
крайбрежните зони с ширина 20 м е 100%. Има достатъчно места за бърлоги и
укрития.
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В ЗЗ „Голяма Камчия” няма сведения за промяна на естественото корито на
реката. Възможно е в някои участъци естественото корито на реката в зоната да е
коригирано преди десетилетия, но те са залесени.
При теренната работа в ЗЗ „Голяма Камчия” не беше установено
бракониерство, оказващо влияние на видрата. В България видрата няма търговска
стойност е не е обект на бракониерски лов. Преследвана е предимно в рибарниците с
интензивно стопанисване, където нанася значителни щети. В зоната не са намерени
такива рибарници. В другите обитания на видри бракониерството липсва или има
случаен характер.
В ЗЗ „Голяма Камчия” присъствието на хора е малко, предимно пастири,
туристи и риболовци-любители. Това не оказва значимо влияние на видрата.
Състоянието на хранителната база за видрата беше установено по експертна
оценка, като беше отчетено наличието на риба, едри ракообразни и земноводни.
Оценена е като „богата” и достатъчна за видрата.
От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че вероятното
приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и
потенциални местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не
оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” относителна численост на видрата в тази зона е 0,16 инд./км, а изчисленият капацитет
е 7 индидида. Площта на водоемите и на бреговете им, подходящи за обитаване от
видрата е 307,77 ha. Дължината на речните участъци и изкуствените канали в зоната,
подходящи за обитаване от видрата е 14,72 km, а площта на бреговете им e 248,81 ha.
В защитената зона подходящите брегове за обитания на видрата са до 100%,
поради наличието на достатъчно места за укрития и бърлоги в крайбрежните зони на
проучените водоеми.
Състоянието на хранителната база за видрата беше установено по експертна
оценка, като беше отчетено наличието на риба, едри ракообразни и земноводни.
След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места, както и
няма водни площи до тях. Живота на видрата е свързан изцяло с обитаване на водни
обекти, такива не се срещат в близост до населените места разположени в близост до
зоната. Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е
отрицателно въздействие върху вида. Оценка на въздействието по десетобалната скала
– 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” –
на базата на получените на терен данни с брой позитивни трансекти (>75%) и
проведените изчисления се получават общо 262,23 км брегове пригодни за видрата с
различна степен на пригодност с общо 25-30 възрастни видри и общо 78-79 индивиди
от всички възрастови групи (млади, полувъзрастни и възрастни).
По време на теренната работа не са събрани конкретни данни за този
параметър, поради липсата на достатъчно на брой следи годни за измерване. Въпреки
това получените данни, касаещи числеността на вида показват, че местообитанията
предполагат естествената структура на популацията на вида: женски спрямо мъжки 4:1
до 5:1.
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Площта обхваща водното огледало на всички водоеми в зоната и ивицата от 20
м в страни от границата на водата върху брега: 3137,15499 ха. Общата дължина на
подходящи брегове с различна пригодност е 262,23 км и площ 1978,84265 ха.
Това са минимум 30% гористи брегове, разположени в индивидуалния участък
на един резидентен женски индивид. В зоната тези местообитания се изчисляват на
минимум 90 км брегове с пригодност от тип 1. Те трябва да са разпределени по
минимум 3 км на всеки 10 км речен участък (независимо върху кой бряг на реката). В
трансектите е установено 100% покритие на брега с дървесна растителност. В зоната
не е регистрирана фрагментация на местообитанията на вида.
Местата подходящи за укрития и бърлоги са тези брегове покрити с дървеснохрастова растителност, видрата издълбава своите дупки в кореновата система на
дървесни видове (върба, бряст и др.). В трансектите е установено 100% покритие на
брега с дървесна растителност.
На територията на зоната всички водоеми са свързани чрез биокоридори,
отговарящи на изискванията на вида. Естествения характер на коритото, касаещ
видрата е близък до 100%. Процентът коригирани и увредени участъци от бреговата
дължина на водоемите, които биха оказали някакво негативно въздействие върху вида
в зоната е <0,01%.
Хранителната база на вида в зоната е отлична. Запасите от риба, жаби и
ракообразни са големи. В храната вида преобладават костур, каракуда, слънчева риба,
голяма водна жаба, а също и езерен рак. Установено е също и хранене с птици и
мекотели.

На графиката в червено е посочено вероятното присъствие на видрата, което
обхваща язовир и река Елешница, и попада в границите на ОУПО Дългопол. Съгласно
предоставеният от МОСВ материал и разпределението на териториалноустройствените зони на ОУПО Дългопол, спрямо засягането на потенциални
местообитания на вида,се установи че се засяга много малка част. Следователно
елементите на ОУПО Дългопол има вероятност да причинят, някакво отрицателно
въздействие върху 19788 дка терени за обитание на вида Lutra lutra в ЗЗ. В обхвата на
зоната попада група смесени многофункционални зони (Смф) около 4 дка, тоес се
очаква 0,02 % да има влияние при реализиране на заложените деиности.
Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности –
оценка 1.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000141 „Река Камчия” – Инвентаризацията
на видрата в зоната беше направена по брега на река Камчия. Видът беше
установен.Експертната оценка на обитанието в тази зона е “средна (2)”. Основание:
средно голяма, пълноводна река, с богата хранителна база, но с коригирано естествено
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корито.Относителната численост на видрата в тази зона е 0,16 инд./км. Изчисленият
запас на видрата в зоната е 2 индивида.Зоната е част от широк обхват на
разпространение.В зоната се срещат единични екземпляри, но има достатъчно
миграционни коридори.Поради малката численост на вида, параметрите по Критерий 1
в Таблица 3.5. не са попълнени. Приемаме получените стойности за референтни за
зоната. При теренната работа не беше възможно да се съберат данни за този показател.
Може да се приеме, че е нормалната за вида, която в природата зависи най-вече от
капацитета на обитанието и от заетата част от него. За изясняване на този въпрос са
необходими допълнителни проучвания. Поради малката численост на вида,
параметрите по Критерий 1 в Таблица 3.5. не са попълнени.
При теренната работа не беше възможно да се съберат данни за този показател.
В зоната не са намерени мъртви индивиди и не са установени косвени сведения за
нарушение на естествената възрастова структура. В зоната се срещат единични
екземпляри.
Числеността на вида в зоната е твърде малка за съществуване на популация с
обособена възрастова структура. Поради малката численост на вида, параметрите по
Критерий 1 в Таблица 3.5. не са попълнени.
При теренната работа в зоната не са намерени мъртви индивиди и не са
установени косвени сведения за нарушение на естествената възрастова структура. В
зоната се срещат единични екземпляри.
Поради малката численост на вида, параметрите по Критерий 1 в Таблица 3.5.
не са попълнени.Площта на водоемите и на бреговете им, подходящи за обитаване от
видрата е 158,40 ha.
Дължината на речните участъци и изкуствените канали, подходящи за
обитаване от видрата е 13,51 km, а площта на бреговете им e 74,67 ha. Тези размери са
недостатъчни за индивидуална територия на видрата при съществуващите екологични
условия, но зоната е част от широко разпространение на вида, затова
природозащитното състояние по този параметър е благоприятно.
Бреговете са подходящи за обитания на видрата по цялата си дължина поради
съществуването на дървесна крайбрежна растителност и места, подходящи за укрития
и бърлоги.
Покритието с дървесно-храстова растителност е до 100% в крайбрежните зони с
ширина 20 м. Има достатъчно места за бърлоги и укрития, и е благоприятно за
съществуването на вида.
В някои участъци естественото корито на реката е коригирано преди
десетилетия, но е залесено, което е е благоприятно за съществуването на вида.
По време на теренната работа в зоната не беше установено бракониерство,
оказващо влияние на видрата. В България видрата няма търговска стойност е не е
обект на бракониерски лов.
Присъствието на хора е малко и не оказва значимо влияние на видрата. Част от
проучената територия е селско-стопански район и присъствието на хората е в
зависимост от сезона и засятите култури. Регистрирани са пастири.
Състоянието на хранителната база за видрата беше направено по експертна
оценка, като беше отчетено наличието на риба и земноводни. Оценена е като „богата”
и достатъчна за видрата.
От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че вероятното
приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и
потенциални местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не
оказва въздействие.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG0000104 „Провадийско-Роякско плато” - на
базата на позитивните трансекти установени на терен (>75%) и проведените
изчисления се получават общо 94,56 км брегове пригодни за видрата с различна степен
на пригодност с общо 5 до 10 резидентни възрастни видри и 27 до 29 индивиди от
всички възрастови групи (млади, полувъзрастни и възрастни). Тъй като реката е малка
(< 150 м) стойността касаеща дължина на брега е разделена на 2.
При теренното проучване на зоната не бяха установени мъртви индивиди и не
бяха получени косвени данни за това. Вероятно смъртността на вида в зоната сходна с
естествената за вида и не надвишава критичния праг за популацията. Площта обхваща
водното огледало на всички водоеми в зоната и ивицата от 20 м в страни от границата
на водата върху брега: 1005,87368 ха. Природозащитното състояние по този параметър
е благоприятно. Приемаме получените стойности за референтни за зоната.
Общата дължина на подходящи брегове с различна пригодност е 94,56 км и
площ на бреговете 726,722837 ха, като предоставя достатъчно пространство за
съществуване на популация на вида в зоната.
В зоната тези местообитания се изчисляват на минимум 30 % брегове с
пригодност от тип 1. Те трябва да са разпределени по минимум 3 км на всеки 10 км
речен участък (независимо върху кой бряг на реката). В трансектите е установено
>70% покритие на брега с дървесна растителност. Природозащитното състояние по
този параметър е благоприятно. Приемаме получените стойности за референтни за
зоната.
В зоната не е регистрирана непреодолима фрагментация на местообитанията на
вида. Налични са различни съоръжения по поречието на реката.
Местата подходящи за укрития и бърлоги са тези брегове покрити с дървесно-храстова
растителност. В трансектите е установено >70% покритие на брега с дървесна
растителност.
На територията на зоната всички водоеми са свързани чрез биокоридори,
отговарящи на изискванията на вида. Естествения характер на коритото, касаещ
видрата е близък до 100%. Процентът коригирани и увредени участъци от бреговата
дължина на водоемите, които биха оказали някакво негативно въздействие върху вида
в зоната е <0,01%.
На територията на зоната не бяха получени данни за бракониерство, поради
липсата на хора за анкетиране при посещение в зоната. Вероятно то не е в критични за
вида размери, тъй като по литературни данни за България този фактор е най-силно
изразен в микроязовирите. В районите на реките бракониерството на видри е
спорадично и има случаен характер.
На базата на литературни данни и теренни наблюдения интензивността на
човешкото присъствие може да се определи като ниска до средна. При посещението са
установени по-малко от 10 човека за час в направените трансекти.
По време на теренната работа не бяха получени детайлни данни за състоянието
на хранителната база в зоната поради спецификата на екологичните изисквания на
основните ресурсни видове за вида – риби, безопашати земноводни и едри
ракообразни. По данни от литературни източници и по наши наблюдения, установихме
че реката е богата на голяма водна жаба и крив речен рак. Последния беше намерен и в
хранителни остатъци на видра. По данни от въдичари в реката се срещат шаран и
каракуда. Хранителната база може да се определи като средно добра.
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На графиката с жълт цвят е посочено потенциално присъствие на видрата в
обхвата на ОУП. Посочените терени биха служили на вида за изхранване и обитаване.
Съгласно предоставеният от МОСВ материал и разпределението на териториалноустройствените зони на ОУПО Дългопол, засягането на потенциални местообитания
на вида ще е свързано с възможностите за изхранване и обитаване. Тези площи не се
засягат от устройствени зони, върху който елементите на ОУПО Дългопол няма да
причинят значително отрицателно въздействие върху вида Lutra lutra. Въздействието
ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности – оценка 1.
•
Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii) - предмет на опазване в
защитени зони BG 0000501 „Голяма камчия” и BG 0000104 „Провадийско-Роякско
плато”.
Разпространен е в цялата страна и е най-често срещания вид прилеп в пещерите.
Дългокрилите прилепи са много издръжливи летци и често се хранят на голямо
разстояние от убежищата си. Основната им храна са нощни пеперуди, двукрили и
бръмбари. Дългокрилите прилепи извършват сезонни миграции на разстояние до 750
км, най-дългият прелет регистриран у нас е 100 км. Предпочитат карстови райони, тъй
като обитават главно естествени пещери. Образуват много големи колонии, достигащи
десетки хиляди екземпляри, струпващи се гъсто по сводовете на пещерите. Видът е
под закрила на Закона за биологичното разнообразие, включен в Приложение 2 и 3;
Бернска конвенция, Приложение ІІ; Бонска канвенция, Приложение ІІ; EUROBATS;
Директива 92/43/ЕЕС, Приложение 2 и 4; IUCN 2002, категория рисков-потенциално
застрашен.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма камчия” – в зоната не са
установени находища за зимуване на вида. В зоната не са установени летни находища
на вида. В зоната не са установени находища на вида. Площта на потенциално найблагоприятните местообитания е оценена на 43.5 ha (7.1% площта на защитената
зона). Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 594 ha
(97,3% от площта на защитената зона). По време на проекта не беше събрана
информация за изчезнали находища на вида в зоната. Предвид потенциалното наличие
на некартирани от нас размножителни колонии на вида, картата представя всички
урбанизирани райони, а не само на такива в близост до известните размножителните
колонии. Според изготвения модел, площта на урбанизираните и неподходящите за
вида местообитания е оценена на 4 ha (0,7% от площта на защитената зона).
От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че вероятното
приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и
потенциални местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не
оказва въздействие.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” - в
зоната не са установени находища за зимуване на вида. В известните летни находища в
зоната са били установени общо 26 екземпляра. Установени са общо 5 находища.
Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на
1522.2 ha (3.0% от площта на защитената зона). Площта на потенциалните подходящи
ловни местообитания е оценена на 8088 ha (16,1% от площта на защитената зона).
По време на проекта не беше събрана информация за изчезнали находища на вида в
зоната.
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 21 ha (0,04%
от площта на защитената зона).

На графиката с червен цвят е посочено потенциално присъствие на дългокрилия
прилеп в обхвата на ОУП. Посочените терени биха служили на вида за изхранване и
обитаване. Съгласно предоставеният от МОСВ материал и разпределението на
териториално-устройствените зони на ОУПО Дългопол, засягането на потенциални
местообитания на вида ще е свързано с възможностите за изхранване и обитаване.
Тези площи не се засягат от устроиствени зони, върху който елементите на ОУПО
Дългопол няма да причинят, каквото и да е отрицателно въздействие върху вида
Miniopterus schreibersii. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на
предвидените дейности – оценка 1.
•
Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) - предмет на опазване в защитени
зони BG 0000141 „Река Камчия” и BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” и
Това е вид дребен бозайник от семейство Гладконоси прилепи
(Vespertilionidae). В България се срещат рядко, главно в равнинните и хълмисти
области. Дългоухият нощник живее главно в горите, като извършва кратки миграции
между летните и зимните убежища – до 35 км. През лятото живее в хралупи на
дървета, по-рядко постройки и пещери, като често сменя жилището си. Зимува в
пещери и галерии с температура 3,6 до 10,5°C, в които се премества сравнително
късно, а понякога сменя жилището си и през зимата. Прекарва зимата поединично или
в малки групи по 3-5 екземпляра. При полет дългоухият нощник се ориентира чрез
ехолокация, като излъчва честотномодулирани сигнали с честота около 45 kHz,
подобни на тези при водния нощник (Myotis daubentoni). Видът е под закрила на
Закона за биологичното разнообразие, включен в Приложение 2 и 3; Бернска
конвенция, Приложение ІІ; Бонска канвенция, Приложение ІІ; EUROBATS; Директива
92/43/ЕЕС, Приложение 2 и 4; IUCN 2002, категория Уязвим.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000141 „Река Камчия” – в зоната не са
установени находища на вида, както и места за струпване. В рамките на проекта не са
открити размножителни колонии в зоната. В литературата също липсват данни за
такива. Към момента на оценката няма данни за числеността в размножителните
колонии на вида в зоната.
Като потенциални местообитания за вида в зоната определяме всички площи, за
които пригодността в изготвения индуктивен модел е над 0.3. Площта на
потенциалните местообитания е оценена на 96 ha (54,9 % от площта на защитената
зона). Площта на местообитания с високо качество по индуктивен модел е оценена на
5
ha (3,0% от площта на защитената зона). Липсва информация за броя на
дърветата във фаза на старост. За референтна стойност сме приели наличие на средно 5
дървета на 1 ha.
От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът не е
установен и вероятното приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не
попадат регистрирани и потенциални местообитания на вида. Въздействието се
оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - в
зоната не са установени находища, места за струпване на вида и размножителни
колонии.
Площта на потенциалните местообитания е оценена на 6330 ha (22,6 % от
площта на защитената зона). Площта на местообитания с високо качество по
индуктивен модел е оценена на 422.3 ha (1.5 % от площта на защитената зона).
Видът е изключително хралупоживеещ. Средно за зоната са установени 16
дървета във фаза на старост на 1 ha. За референтна стойност сме приели наличие на
средно 5 дървета на 1 ha.
След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места. Дългоух
нощник не е открит в ЗЗ. Обитава места далеч от населени зони, гори, такива не се
срещат в близост до населените места разположени в близост до зоната. Следователно
елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно
въздействие върху вида. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
•
Остроух нощник (Myotis blythii) - предмет на опазване в защитени зони
BG 0000501 „Голяма камчия”, BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, и
BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”.
Дребен бозайник от семейство Гладконоси прилепи (Vespertilionidae). В
България се среща подвидът M. B. Oxygnathus, разпространен в цялата страна до
надморска височина от 1400 m, най-често в карстови райони. Външно остроухият
нощник силно наподобява сродния вид голям нощник (Myotis myotis), от който се
отличава главно по по-малкия размер на черепа. Остроухият нощник извършва
сезонни миграции между летни и зимни местообиталища, които може да са
разположени на разстояние 60-70 до 160 км едно от друго. Обитава пещери, като
температурата на зимните убежища варира от 3 до 15°C. Образува големи колонии,
често смесени с други видове прилепи. При полет остроухият нощник се ориентира
чрез ехолокация, като излъчва честотномодулирани сигнали с честота 26-35 kHz.
Храни се предимно с насекоми, най-често дървесни скакалци (Tettigonidae). Видът е
под закрила на Закона за биологичното разнообразие, включен в Приложение 2 и 3;
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Бернска конвенция, Приложение ІІ; Бонска канвенция, Приложение ІІ; EUROBATS;
Директива 92/43/ЕЕС, Приложение 2 и 4; IUCN 2002, категория Незастрашен.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма камчия” - в зоната не са
установени находища за зимуване на вида, както и летни такива. В зоната не са
установени находища на вида. Площта на потенциално най-благоприятните
местообитания е оценена на 177.1 ha (29.0% от площта на защитената зона).
Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 146 ha
(23,9% от площта на защитената зона).
От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът не е
установен и вероятното приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не
попадат регистрирани и потенциални местообитания на вида. Въздействието се
оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” –
в зоната не са установени находища за зимуване на вида. В известните летни находища
в зоната са били установени общо 5 екземпляра. Установени са общо 4 находища.
Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 646.5 ha
(1.0% от площта на защитената зона). Площта на потенциалните подходящи ловни
местообитания е оценена на 57222 ha (89,9% от площта на защитената зона).
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 429 ha (0,7%
от площта на защитената зона).
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хранителни

потенциални
На графиката с червен цвят е посочено подходящите хранителни терени, а в
жълто потенциално присъствие на остроухият нощник, вижда се че е разпространен по
цялата зона. Посочените терени биха служили на вида за изхранване и обитаване.
Съгласно предоставеният от МОСВ материал и разпределението на териториалноустройствените зони на ОУПО Дългопол, засягането на потенциални местообитания
на вида ще е свързано с възможностите за изхранване и обитаване. Тези площи се
равняват на 57222 ha (89,9% от площта на защитената зона), което ги прави
достатъчно големи с свободни територий, върху който елементите на ОУПО Дългопол
няма да причинят, каквото и да е отрицателно въздействие върху вида Myotis blythii.
Около 8 дка попадат в вероятните хранителни и потенциални терени което в процент
ще отнеме 0,001 от ЗЗ. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на
предвидените дейности – оценка 1.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” – в
зоната не са установени находища за зимуване на вида. Площта на потенциално найблагоприятните местообитания е оценена на 1957.4 ha (3.9%% от площта на
защитената зона). Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е
оценена на 37530 ha (74,8% от площта на защитената зона).
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
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на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 1150 ha
(2,3% от площта на защитената зона).

На графиката с червен цвят е посочено потенциално присъствие на остроухият
нощник в обхвата на ОУП. Посочените терени биха служили на вида за изхранване и
обитаване. Съгласно предоставеният от МОСВ материал и разпределението на
териториално-устройствените зони на ОУПО Дългопол, засягането на потенциални
местообитания на вида ще е свързано с възможностите за изхранване и обитаване.
Тези площи не се засягат от устроиствени зони, върху който елементите на ОУПО
Дългопол няма да причинят, каквото и да е отрицателно въздействие върху вида Myotis
blythii. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности
– оценка 1.
•
Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) - предмет на опазване в
защитени зони BG 0000501 „Голяма Kамчия”, BG 0000133 „Камчийска и Еменска
планина” и BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”.
В България се срещат главно в карстови райони с надморска височина до 400 m.
Дългопръстият нощник живее главно в гористи карстови местности в близост до
водоеми, като в Южна Европа заема същата екологична ниша, както водният нощник
(Myotis daubentonii) в по-северните райони. При полет се ориентира чрез ехолокация,
като използва честотномодулирани сигнали с честота около 42 kHz. Храни се главно с
летящи насекоми, които улавя нощем по повърхността на водоеми или над нея.
Дългопръстият нощник извършва големи миграции между летните и зимните си
убежища. През лятото живее в малки и сухи пещери, а през зимата – в големи водни
пещери със сравнително ниска температура (4-6°C). Както летните, така и зимните
колонии на дългопръстия нощник често са смесени с вида Дългокрил прилеп
(Miniopterus schreibersii). Видът е под закрила на Закона за биологичното
разнообразие, включен в Приложение 2 и 3; Бернска конвенция, Приложение ІІ;
Бонска канвенция, Приложение ІІ; EUROBATS; Директива 92/43/ЕЕС, Приложение 2
и 4; IUCN 2002, категория Уязвим.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма Kамчия” - в зоната не са
установени находища за зимуване на вида. В зоната не са установени летни находища
на вида. В зоната не са установени находища на вида. Площта на потенциално найблагоприятните местообитания е оценена на 132.1 ha (21.7% от площта на защитената
зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 594 ha
(97,3% от площта на защитената зона). По време на проекта не беше събрана
информация за изчезнали находища на вида в зоната.
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Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 4 ha (0,7% от
площта на защитената зона).
От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът не е
установен и вероятното приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не
попадат регистрирани и потенциални местообитания на вида. Въздействието се
оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” –
липсва текстова информация за вида
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На графиката с червен цвят е посочено подходящите хранителни терени, а в
жълто потенциално присъствие на дългопръстия нощник, вижда се че е разпространен
по цялата зона главно в дерета, потоци и реки. Посочените терени биха служили на
вида за изхранване и обитаване. Съгласно предоставеният от МОСВ материал и
разпределението на териториално-устройствените зони на ОУПО Дългопол, засягането
на потенциални местообитания на вида ще е свързано с възможностите за изхранване и
обитаване. Тези площи са в цялата зона, което ги прави достатъчно големи с свободни
територий, върху който елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят, каквото и
да е отрицателно въздействие върху вида Myotis capaccinii. Около 8 дка устройствени
зони попадат в посочените местообитания като от хранителните (1321 дка) ще се
отнемат 0,1 %, а от потенциално най-благоприятните местообитания (5940 дка) ще се
отнемат 0,6 % в обхвата на ЗЗ. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение
на предвидените дейности – оценка 1.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” – в
зоната не са установени находища за зимуване на вида. В зоната не са установени
летни находища на вида. В зоната не са установени находища на вида. Площта на
потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 1385.3 ha (2.8 % от
площта на защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни
местообитания е оценена на 8088 ha (16,1 % от площта на защитената зона).
По време на проекта не е събрана информация за изчезнали находища на вида в
зоната. Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 21 ha (0,0 %
от площта на защитената зона).
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На графиката с червен цвят е посочено подходящите хранителни терени (80880
дка), а в жълто потенциално присъствие на дългопръстия нощник, вижда се че е
разпространен по цялата зона главно в дерета, потоци и реки. Посочените терени биха
служили на вида за изхранване и обитаване. Съгласно предоставеният от МОСВ
материал и разпределението на териториално-устройствените зони на ОУПО
Дългопол, засягането на потенциални местообитания на вида ще е свързано с
възможностите за изхранване и обитаване. Тези площи са в цялата зона, което ги прави
достатъчно големи с свободни територий, върху който елементите на ОУПО Дългопол
няма да причинят, каквото и да е отрицателно въздействие върху вида Myotis
capaccinii. Като се има в предвид че вида не е установен в ЗЗ и има вероятност да се
среща като хранещ се и ако се вземе в предвид че около 6 дка попадат в вероятните
хранителни терени равняващи се на 80880 дка то ще отнеме 0,007 % от ЗЗ.
Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности –
оценка 1.
•
Трицветен нощник (Myotis emarginatus) - предмет на опазване в
защитени зони BG 0000501 „Голяма Kамчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине”, BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG 0000141 „Река
Камчия” и BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”
В България се среща в цялата страна. Смята се, че трицветният нощник не
извършва дълги миграции. Най-дългата известна е на разстояние 100 км, като найчесто летните и зимните жилища са на разстояние до около 40 км. За убежища
използва пещери и подпокривни пространства. В тях той образува плътни колонии,
понякога смесени с други видове. Зимува поединично или на малки групи в пещери с
температура 5-10°C. Копулацията при трицветния нощник протича в края на лятото.
През май женските се събират в размножителни колонии, наброяващи от 20 до 1000
екземпляра. Продължителността на живота достига 20 години. Трицветният нощник се
ориентира чрез ехолокация, като излъчва честотномодулирани звукови сигнали с
честота 51-54 kHz. При хранене увисва във въздуха и събира храната си, главно
насекоми и паякообразни, от листата на дървета и храсти, като може да прекара във
въздуха повече от 2 часа без кацане. Видът е под закрила на Закона за биологичното
разнообразие, включен в Приложение 2 и 3; Бернска конвенция, Приложение ІІ;
Бонска канвенция, Приложение ІІ; EUROBATS; Директива 92/43/ЕЕС, Приложение 2
и 4; IUCN 2002, категория Уязвим.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма Kамчия” – у нас е
установено, че зимуват само единични екземпляри, поради което показателят не е
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специфичен за този вид. В известните находища за зимуване в зоната са били
установени общо 0 екземпляра. В известните летни находища в зоната е бил
установен 1 екземпляр. Установено е 1 находище. Площта на потенциално найблагоприятните местообитания е оценена на 124.6
ha (20.4 % от площта на
защитената зона).
Площта на потенциално най-подходящите ловни местообитания е оценена на 55
ha (9,1 % от площта на защитената зона). Стойностите ще считаме за референтни.
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни колонии на
вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в близост до
известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта на
урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 7 ha (1,1 % от
площта на защитената зона).
От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът е
установен с 1 бр. и вероятното приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не
попадат регистрирани и потенциални местообитания на вида. Въздействието се
оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” – у
нас е установено и се предполага че зимуват само единични екземпляри, няма
находища за зимуване както и летни такива установени в зоната. В зоната не са
установени находища на вида.
Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 196.6
ha (0.7 % от площта на защитената зона).
Площта на потенциално най-подходящите ловни местообитания е оценена 2055
ha (73,2 % от площта на защитената зона).
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 2055
ha
(7,3 % от площта на защитената зона).
След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места.
Трицветният нощник не е открит в ЗЗ. Обитава места далеч от населени зони, гори,
такива не се срещат в близост до населените места разположени в близост до зоната.
Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е
отрицателно въздействие върху вида. Оценка на въздействието по десетобалната скала
– 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” –
у нас е установено, че зимуват само единични екземпляри, поради което показателят
не е специфичен за този вид. В известните находища за зимуване в зоната са били
установени общо 0 екземпляра. В известните летни находища в зоната са били
установени общо 2556 екземпляра. Установени са общо 6 находища. Площта на
потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 1156.5 ha
(1.8 % от
площта на защитената зона). Площта на потенциално най-подходящите ловни
местообитания е оценена на 47832 ha (75,1 % от площта на защитената зона).
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
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близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 2302
ha
(3,6 % от площта на защитената зона).

На графиката с червен цвят е посочено подходящите хранителни терени, а в
жълто потенциално присъствие на трицветния нощник, вижда се че е разпространен
повсемесно по цялата зона. Посочените терени биха служили на вида за изхранване и
обитаване. Съгласно предоставеният от МОСВ материал и разпределението на
териториално-устройствените зони на ОУПО Дългопол, засягането на потенциални
местообитания на вида ще е свързано с възможностите за изхранване и обитаване.
Тези площи са в цялата зона, което ги прави достатъчно големи с свободни територий,
върху който елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят, каквото и да е
отрицателно въздействие върху вида Myotis emarginatus. От приложените графики се
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вижда че няма засягане на потенциалните находища от устроиствените зони.
Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности –
оценка 1.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000141 „Река Камчия” – у нас е установено,
че зимуват само единични екземпляри, поради което показателят не е специфичен за
този вид. В известните находища за зимуване в зоната са били установени общо 0
екземпляра. В зоната не са установени летни находища на вида. В зоната не са
установени находища на вида. Площта на потенциално най-благоприятните
местообитания е оценена на 79.8 ha (45.7 % от площта на защитената зона).
Площта на потенциално най-подходящите ловни местообитания е оценена на 0,4 ha
(0,2 % от площта на защитената зона).
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 0 ha (0 % от
площта на защитената зона).
От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът не е
установен и вероятното приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не
попадат регистрирани и потенциални местообитания на вида. Въздействието се
оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”– у
нас е установено, че зимуват само единични екземпляри, поради което показателят не
е специфичен за този вид. В известните находища за зимуване в зоната са били
установени общо 0 екземпляра. В зоната не са установени летни находища на вида. В
зоната не са установени находища на вида. Площта на потенциално найблагоприятните местообитания е оценена на 25471 ha (50,8% от площта на
защитената зона). Площта на потенциално най-подходящите ловни местообитания е
оценена на 25471
ha (50,8 % от площта на защитената зона).
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 1486 ha (3,0
% от площта на защитената зона).
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На графиката с червен цвят е посочено подходящите хранителни терени на
трицветния нощник, вижда се че е разпространен навсякъде по цялата зона.
Посочените терени биха служили на вида за изхранване и обитаване. Съгласно
предоставеният от МОСВ материал и разпределението на териториалноустройствените зони на ОУПО Дългопол, засягането на потенциални местообитания
на вида ще е свързано с възможностите за изхранване и обитаване. Тези площи са в
цялата зона, което ги прави достатъчно големи с свободни територий, върху който
елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят, каквото и да е отрицателно
въздействие върху вида Myotis emarginatus. Въздействието ще е слабо, временно при
изпълнение на предвидените дейности – оценка 1.
•
Голям нощник (Myotis myotis) - предмет на опазване в защитени зони
BG 0000501 „Голяма Kамчия” и BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”
Това е вид дребен бозайник от семейство Гладконоси прилепи (Vespertilionidae).
Разпространен е в Централна, Източна и Южна Европа и Източното Средиземноморие
до Палестина. В България се среща в карстовите райони в цялата страна, до 1200 м
надморска височина, като е един от най-разпространените пещерни видове. Големият
нощник извършва сезонни миграции между летни и зимни местообиталища.
Установената най-дълга подобна миграция в България е от 40 км. В Централна Европа
обитава главно хралупи и подпокривни пространства, а в Южна Европа – пещери и
изкуствени подземни галерии. Образува големи колонии, често смесени с други видове
прилепи. Продължителността на живота надхвърля 17 години. При полет големият
нощник се ориентира чрез ехолокация, като излъчва честотномодулирани сигнали с
честота 26-35 kHz. Ловува главно в редки широколистни гори и околностите им, като
обикновено ловната територия на един прилеп е около 0,5 км². Видът е под закрила на
Закона за биологичното разнообразие, включен в Приложение 2 и 3; Бернска
конвенция, Приложение ІІ; Бонска канвенция, Приложение ІІ; EUROBATS; Директива
92/43/ЕЕС, Приложение 2 и 4; IUCN 2002, категория рисков – потенциално застрашен.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма Kамчия” – в зоната не са
установени находища за зимуване на вида. В зоната не са установени летни находища
на вида. В зоната не са установени находища на вида. Площта на потенциално найблагоприятните местообитания е оценена на 178.4 ha (29.2% от площта на защитената
зона). Площта на потенциалните подходящи ловни местообитания е оценена на 146 ha
(23,9% от площта на защитената зона).
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 10 ha (1,7%
от площта на защитената зона).
От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът не е
установен и вероятното приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не
попадат регистрирани и потенциални местообитания на вида. Въздействието се
оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” – в
зоната не са установени находища за зимуване на вида. В известните летни находища в
зоната са били установени общо 20 екземпляра. Установени са общо 8 находища.
Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 1915.5 ha
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(3.8 % от площта на защитената зона). Площта на потенциалните подходящи ловни
местообитания е оценена на 37530 ha (74,8% от площта на защитената зона).
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 1150 ha
(2,3% от площта на защитената зона).

На графиката с червен цвят е посочено потенциално присъствие на големя
нощник, вижда се че е разпространен навсякъде по цялата. Посочените терени биха
служили на вида за изхранване и обитаване. Съгласно предоставеният от МОСВ
материал и разпределението на териториално-устройствените зони на ОУПО
Дългопол, засягането на потенциални местообитания на вида ще е свързано с
възможностите за изхранване и обитаване. Тези площи са в цялата зона, което ги прави
достатъчно големи с свободни територий, върху който елементите на ОУПО Дългопол
няма да причинят, каквото и да е отрицателно въздействие върху вида Myotis myotis.
Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности –
оценка 1.
•
Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) - предмет на
опазване в защитени зони BG 0000501 „Голяма Камчия” и BG 0000104
„Провадийско-Роякско плато”
Обитава богати на растителност места, по-рядко безлесни карстови райони.
Разпространен е от Южна Африка през Етиопия, Сомалия до Северна Африка, Южна
Европа и Югозападна Азия – на изток до Туркменистан, Афганистан и Пакистан. У
нас се сруща в ниските части на цялата страна, но по чест и многоброен е в Южна
България. През лятото населява пещери и скални цепнатини, често с проникваща
светлина и непостоянна температура. Зимува в пещери с постоянна температура 11-12
°C, където образува големи колонии, смесени с други пещерни видове. Стационарен,
не са регистрирани значителни миграции. В Южна България са известни
размножителни колонии с численост от няколко десетки до 2000 индивида. Ражда по
едно малко в периода края на юни началото на юли. Видът е под закрила на Закона за
биологичното разнообразие, включен в Приложение 2 и 3; Бернска конвенция,
Приложение ІІ; Бонска канвенция, Приложение ІІ; EUROBATS; Директива 92/43/ЕЕС,
Приложение 2 и 4; IUCN 2002, категория рисков-потенциално застрашен.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия” – в зоната не са
установени находища за зимуване на вида. В зоната не са установени летни находища
на вида. В зоната не са установени находища на вида. Площта на потенциално найблагоприятните местообитания е оценена на 1.0 ha (0.2% от площта на защитената
зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 126 ha
(20,7% от площта на защитената зона).
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 39 ha (6,4%
от площта на защитената зона).
От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът не е
установен и вероятното приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не
попадат регистрирани и потенциални местообитания на вида. Въздействието се
оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” – в
зоната не са установени находища за зимуване на вида. В зоната не са установени
летни находища на вида. В зоната не са установени находища на вида. Площта на
потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 1119.7 ha (2.2% от
площта на защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни
местообитания е оценена на 28576 ha (57,0% от площта на защитената зона). По
време на проекта не беше събрана информация за изчезнали находища на вида в
зоната. Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 13043 ha
(26,0% от площта на защитената зона).

На графиката с червен цвят е посочено подходящите хранителни терени, а в
жълто потенциално присъствие на средиземноморския подковонос, вижда се че е
разпространен повсемесно по цялата зона. Посочените терени биха служили на вида за
изхранване и обитаване. Съгласно предоставеният от МОСВ материал и
разпределението на териториално-устройствените зони на ОУПО Дългопол, засягането
на потенциални местообитания на вида ще е свързано с възможностите за изхранване и
обитаване. Тези площи са в цялата зона, което ги прави достатъчно големи с свободни
територий, върху който елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят, каквото и
да е отрицателно въздействие върху вида Rhinolophus blasii. От приложените графики
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се вижда че няма засягане на потенциалните находища от устроиствените зони.
Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности –
оценка 1.
•
Южен подковонос (Rhinolophus euryale) - предмет на опазване в
защитени зони BG 0000501 „Голяма камчия” и BG 0000104 „Провадийско-Роякско
плато”
Обитава гористи местности с наличие на пещери, в близост до водоеми.
Прилича на подковоноса на Мехели, но е по-дребен, с по-широка подкова и по-дълъг и
тесен горен издатък на седлото. Колониален вид, но на много места е рядък и не
образува колонии. Виси от таваните на пещерите. Изпада в зимен сън, който прекарва
в пещери и минни галерии при температура около 10 °C. Напуска убежището си късно
след залез слънце. Ловува основно в гори и покрайнините им, по-рядко из крайречна
дървесна растителност. Хваща плячката си от кората на дървета и храсталаци. Лети
ниско и бавно, умее да «увисва» във въздуха. Храни се с молци и други нощни
насекоми. В размножителните убежища може да се съберат от 50 до 100 женски. У нас
е обикновен обитател на карстовите райони. На най-голяма надморска височина е
регистриран в Пирин (1700 м н. В.), но обикновено се среща до 1000 м н. В. Видът е
под закрила на Закона за биологичното разнообразие, включен в Приложение 2 и 3;
Бернска конвенция, Приложение ІІ; Бонска канвенция, Приложение ІІ; EUROBATS;
Директива 92/43/ЕЕС, Приложение 2 и 4; IUCN 2002, с природозащитен статус Уязвим
(Vulnerable VU).
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” – в
зоната не са установени находища за зимуване на вида. В известните летни находища в
зоната са били установени общо 9 екземпляра. Установени са общо 3 находища.
Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 1735.4 ha
(3.5% от площта на защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни
местообитания е оценена на 4138 ha (8,2% от площта на защитената зона). По време на
проекта не беше събрана информация за изчезнали находища на вида в зоната.
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 12490 ha
(24,9% от площта на защитената зона).

На графиката с червен цвят е посочено вероятното присъствие на Южения
подковонос, разпространен в цялата зона. Посочените терени биха служили на вида за
изхранване и обитаване. Съгласно предоставеният от МОСВ материал и
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разпределението на териториално-устройствените зони на ОУПО Дългопол, засягането
на потенциални местообитания на вида ще е свързано с възможностите за изхранване и
обитаване. Тези площи се равняват на 2063 ha (16,8% от площта на защитената зона),
което ги прави достатъчно големи с свободни територий, върху който елементите на
ОУПО Дългопол няма да причинят, каквото и да е отрицателно въздействие върху
вида Rhinolophus euryale. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на
предвидените дейности – оценка 1.
•
Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) - предмет на опазване в
защитени зони BG 0000501 „Голяма камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине”, BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” и BG 0000104
„Провадийско-Роякско плато”.
Това е най-едрият вид подковоноси. Големият подковонос обитава пещери,
скални ниши, хралупи, изоставени сгради и други закрити места със сравнително
голям вход и обем. Среща се особено често в карстови местности. Спи зимен сън със
силно понижаване на телесната си температура, като температурата в зимните му
убежища трябва да е поне 4°C. Продължителността на живота е до 30 години.
Големият подковонос е стационарен вид, като извършва само локални сезонни
миграции на разстояние до 50 км. Живее в летни (размножителни) и зимни колонии,
наброяващи между 50 и 300, в редки случаи до 500 екземпляра. Лети сравнително
бавно, но е много маневрен. Храни се главно с едри насекоми, които обикновено улавя
в полет. За ориентация големият подковонос използва ехолокация, като издава
ултразвуков сигнал, съставен от дълга част с постоянна честота 81- 83 kHz и две
кратки честотно модулирани части. Среща се в цялата страна без най-високите части
на планините (рядко над 1600 м н. В.). Видът е под закрила на Закона за биологичното
разнообразие, включен в Приложение 2 и 3; Бернска конвенция, Приложение ІІ;
Бонска канвенция, Приложение ІІ; EUROBATS; Директива 92/43/ЕЕС, Приложение 2
и 4; IUCN 2002, категория рисков-потенциално застрашен.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма камчия” oт
информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът Rhinolophus
ferrumequinum не е установен и вероятното приствие е извън обхвата на ОУП –
Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални местообитания на вида.
Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” – в
зоната не са установени находища за зимуване на вида. В известните летни находища в
зоната са установени общо 6 екземпляра. Установени са общо 4 находища.
Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 62.8
ha (0.2% от площта на защитената зона).
Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 4879
ha (17,4% от площта на защитената зона).
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 3894 ha
(13,9% от площта на защитената зона).
След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места.
Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е
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отрицателно въздействие върху вида. Оценка на въздействието по десетобалната скала
– 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” в зоната не са установени находища за зимуване на вида. В известните летни находища
в зоната са били установени общо 2 екземпляра. Площта на потенциално найблагоприятните местообитания е оценена на 530.3 ha (0.8% от площта на защитената
зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 13545
ha (21,3% от площта на защитената зона).
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 7525 ha
(11,8% от площта на защитената зона).

На графиката с червен цвят е посочено вероятното присъствие на Големия
подковонос, а с жълт възможните месрта за изхранване, разпространени в цялата зона.
Посочените терени биха служили на вида за изхранване и обитаване. Съгласно
предоставеният от МОСВ материал и разпределението на териториалноустройствените зони на ОУПО Дългопол, засягането на потенциални местообитания
на вида ще е свързано с възможностите за изхранване и обитаване. От представената
графика се вижда че няма да има засягане от устроиствените зони. Тези площи се
равняват на 13545 ha (21,3% от площта на защитената зона), което ги прави
достатъчно големи с свободни територий, върху който елементите на ОУПО Дългопол
няма да причинят, каквото и да е отрицателно въздействие върху вида Rhinolophus
ferrumequinum. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените
дейности – оценка 1.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” 200

В зоната не са установени находища за зимуване на вида. Установени са общо 3
екземпляра. Установени са общо 3 находища. Площта на потенциално найблагоприятните местообитания е оценена на 2264.7 ha (4.5% от площта на защитената
зона). Площта на потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 4928
ha (9,8% от площта на защитената зона).
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 13011 ha
(25,9% от площта на защитената зона).

На графиката с червен цвят е посочено вероятното присъствие на Големия
подковонос, а с жълт възможните месрта за изхранване, разпространени в цялата зона.
Посочените терени биха служили на вида за изхранване и обитаване. Съгласно
предоставеният от МОСВ материал и разпределението на териториалноустройствените зони на ОУПО Дългопол, засягането на потенциални местообитания
на вида ще е свързано с възможностите за изхранване и обитаване. От представената
графика се вижда че няма да има засягане от устроиствените зони. Тези площи се
равняват на 13011 ha (25,9% от площта на защитената зона), което ги прави
достатъчно големи с свободни територий, върху който елементите на ОУПО Дългопол
няма да причинят, каквото и да е отрицателно въздействие върху вида Rhinolophus
ferrumequinum. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените
дейности – оценка 1.
•
Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros) - предмет на опазване в
защитени зони BG 0000501 „Голяма камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине”, BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG 0000141 „Река
Камчия” и BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”.
Това е един от най-малките прилепи, които се срещат в България,
разпространени по цялата страна. Обитава пещери, мазета, тавани и други части на
сгради, минни галерии. Зимува в подземни убежища. Включен е в Червения списък на
застрашените видове (IUCN Red list) – Незастрашен (Least Concern LC) и в Директива
за местообитанията и дивата флора и фауна на ЕС – Приложение II. Европейската
популация като цяло е намаляваща. Малкият подковонос е изчезнал локално в някои
северни райони. Основните заплахи са безпокойството и унищожаването на убежища,
използването на инсектициди и климатичните промени, които могат да повлияят
негативно на северните популации. В България числеността му се оценява на 20 000
индивида.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма камчия” - oт информацията
по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът Rhinolophus hipposideros не е
установен и вероятното приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не
попадат регистрирани и потенциални местообитания на вида. Въздействието се
оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - в
зоната не са установени находища за зимуване на вида. В известните летни находища в
зоната са били установени общо 75 екземпляра. Установени са общо 4 находища.
Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 29.2 ha (0.1%
от площта на защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни
местообитания е оценена на 5127,6 ha (18,3% от площта на защитената зона).
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 3900,8 ha
(13,9% от площта на защитената зона).
След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места.
Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е
отрицателно въздействие върху вида. Оценка на въздействието по десетобалната скала
– 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” –
В известните находища за зимуване в зоната са били установени общо 0 екземпляра.
В известните летни находища в зоната са били установени общо 14 екземпляра.
Установени са общо 6 находища. Площта на потенциално най-благоприятните
местообитания е оценена на 210.3 ha (0.3% от площта на защитената зона). Площта на
потенциално подходящите ловни местообитания е оценена на 14066 ha (22,1% от
площта на защитената зона).
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 7540 ha
(11,8% от площта на защитената зона).
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На графиката с червен цвят е посочено вероятното присъствие на Малъкия
подковонос, а с жълт възможните месрта за изхранване, разпространени в цялата зона.
Посочените терени биха служили на вида за изхранване и обитаване. Съгласно
предоставеният от МОСВ материал и разпределението на териториалноустройствените зони на ОУПО Дългопол, засягането на потенциални местообитания
на вида ще е свързано с възможностите за изхранване и обитаване. От представената
графика се вижда че няма да има засягане от устроиствените зони. Тези площи се
равняват на 14066 ha (22,1% от площта на защитената зона), което ги прави
достатъчно големи с свободни територий, върху който елементите на ОУПО Дългопол
няма да причинят, каквото и да е отрицателно въздействие върху вида Rhinolophus
hipposideros. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените
дейности – оценка 1.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000141 „Река Камчия” - oт информацията
по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът Rhinolophus hipposideros не е
установен и вероятното приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не
попадат регистрирани и потенциални местообитания на вида. Въздействието се
оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” – В
зоната не са установени находища за зимуване на вида. В зоната не са установени
летни находища на вида. В зоната не са установени находища на вида. Площта на
потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 1275.3 ha (2.5% от
площта на защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни
местообитания е оценена на 5234 ha (10.4% от площта на защитената зона).
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
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на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 13021 ha
(26.0% от площта на защитената зона).

На графиката с червен цвят е посочено вероятното присъствие на Малъкия
подковонос, а с жълт възможните месрта за изхранване, разпространени в цялата зона.
Посочените терени биха служили на вида за изхранване и обитаване. Съгласно
предоставеният от МОСВ материал и разпределението на териториалноустройствените зони на ОУПО Дългопол, засягането на потенциални местообитания
на вида ще е свързано с възможностите за изхранване и обитаване. От представената
графика се вижда че няма да има засягане от устроиствените зони. Тези площи се
равняват на 13021 ha (26.0% от площта на защитената зона), което ги прави
достатъчно големи с свободни територий, върху който елементите на ОУПО Дългопол
няма да причинят, каквото и да е отрицателно въздействие върху вида Rhinolophus
hipposideros. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените
дейности – оценка 1.
•
Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) - предмет на опазване в
защитени зони BG 0000501 „Голяма камчия” и BG 0000104 „Провадийско-Роякско
плато”.
Разпространен е в Португалия, Испания, Франция, Румъния, България, Гърция,
Закавказие, Мароко, Либия, Средиземноморските острови, Иран, Афганистан, Мала
Азия, Израел, Египет. У нас се среща в ниските части на цялата страна. Сравнително
рядък вид. В Европа е свързан изцяло с карстовите райони. Обитава пещерите през
цялата година, често заедно с други видове от рода. Формира големи колонии – до 8002000 екземпляра. Ражда по едно малко в периода от края на юни до началото на юли.
Видът е под закрила на Закона за биологичното разнообразие, включен в Приложение
2 и 3; Бернска конвенция, Приложение ІІ; Бонска канвенция, Приложение ІІ;
EUROBATS; Директива 92/43/ЕЕС, Приложение 2 и 4; IUCN 2002, с природозащитен
статус Уязвим (Vulnerable VU).
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма камчия” - oт информацията
по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът Rhinolophus hipposideros не е
установен и вероятното приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не
попадат регистрирани и потенциални местообитания на вида. Въздействието се
оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” – в
зоната не са установени находища за зимуване на вида. В зоната не са установени
летни находища на вида. В зоната не са установени находища на вида. Площта на
потенциално най-благоприятните местообитания е оценена на 2816.9 ha (5.6% от
площта на защитената зона). Площта на потенциално подходящите ловни
местообитания е оценена на 5382 ha (10,7% от площта на защитената зона).
Предвид потенциалното наличие на некартирани от нас размножителни
колонии на вида, картата представя всички урбанизирани райони, а не само на такива в
близост до известните размножителните колонии. Според изготвения модел, площта
на урбанизираните и неподходящите за вида местообитания е оценена на 13043 ha
(26% от площта на защитената зона).
.

На графиката с червен цвят е посочено вероятното присъствие на Подковоноса
на Мехели, а с жълт възможните места за изхранване, разпространени в цялата зона.
Посочените терени биха служили на вида за изхранване и обитаване. Съгласно
предоставеният от МОСВ материал и разпределението на териториалноустройствените зони на ОУПО Дългопол, засягането на потенциални местообитания
на вида ще е свързано с възможностите за изхранване и обитаване. От представената
графика се вижда че няма да има засягане от устроиствените зони. Тези площи се
равняват на 13043 ha (26% от площта на защитената зона), което ги прави достатъчно
големи с свободни територий, върху който елементите на ОУПО Дългопол няма да
причинят, каквото и да е отрицателно въздействие върху вида Rhinolophus mehelyi.
Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности –
оценка 1.
•
Пъстър пор (Vormela peregusna) - предмет на опазване в защитени зони
BG 0000501 „Голяма камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”, BG
0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG 0000141 „Река Камчия” и BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато”.
Описания на вида - пъстрият пор, известен още като европейски пъстър пор и
сарматски пор, е рядък дребен хищник, който се среща в Югоизточна Европа и Азия,
включително и на територията на България, като ареалът му бързо се смалява. Живее
на открит и сух терен. По принцип обитава степи, полупустини и пустини. Обикновено
живее на укрепени и равни пясъчни райони.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма камчия ” - пъстрият пор не
е регистриран с преки методи по време на теренната работа в BG 0000501 „Голяма
камчия”. От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
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състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът Vormela
peregusna не е установен и вероятното приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол,
тоест не попадат регистрирани и потенциални местообитания на вида. Въздействието
се оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” пъстрият пор не е регистриран по време на теренната работа в ЗЗ BG0000393. Поради
липса на регистрации на целевия вид на територията на ЗЗ не е възможно да се
направят изводи относно неговата численост. Ако видът присъства в зоната,
находищата вероятно са не повече от 1-2.
Площта на потенциалното местообитание на пъстрия пор на територията на ЗЗ
„Екокоридор Камчия - Емине”, изчислена въз основа на изготвения модел, възлиза на
108,6 хектара, т.е. приблизително 1 км². Подходящите местообитания представляват
приблизително 0,4 % от общата площ на зоната.
Хранителната база на пъстрия пор в ЗЗ „Екокоридор Камчия - Емине” е
неравномерно разпределена. Лалугерът, който представлява оптимална плячка за
целевия вид, е с ограничено разпространение в малък периферен участък на зоната.
Субоптималната плячка е с относително ниска плътност и се състои от полевка, сляпо
куче и горска мишка (в окрайнините на горите). Като цяло хранителният потенциал на
потенциалните местообитания на пъстрия пор в ЗЗ BG0000393 не е особено висок.
След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места. Пъстрия
пор не е регистриран с възможност за малки площи за обитаване. Следователно
елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно
въздействие върху вида. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” Пъстрият пор не е регистриран по време на теренната работа в зона BG0000133. Видът
е рядък, води скрит начин на живот и е нощноактивен. Това е една от основните
причини видът да е слабо проучен у нас. Има сведения за присъствието на вида в
зоната по анкетни данни, но те са със средно ниво на достоверност и не се прилагат.
В рамките на проекта не е възможно да се съберат количествени данни за целевия вид
като такива за числеността, относителната плътност или обилието му.
Приблизителната численост на пъстрия пор на територията на зона BG0000133,
изчислена на базата на предполагаема плътност в пригодните местообитания 1 инд./10
км², е 1 индивид (при изчислена площ на пригодните местообитания 10,18 км²).
Площта на потенциалните местообитания на пъстрия пор на територията на ЗЗ
„Камчийска и Еменска планина”, изчислена въз основа на изготвения модел, възлиза
на 1017,7 хектара, т.е. приблизително 10 км². Подходящите местообитания
представляват едва приблизително 2 % от общата площ на зоната. В заключение може
да се каже, че зона BG0000133 предлага относително малко по площ, и пространствено
не свързани подходящи за целевия вид местообитания, които обаче разгледани в
контекста на разпространението на целевия вид в района и съседно разположените
зони, имат своето значение за поддържането на вида в района на зоната и околността
й.
Наличието на находища на оптималната плячка на пъстрия пор – лалугера,
обуславя доброто състояние на местообитанията по отношение на хранителната база
на хищника в отделни части на зоната.
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Според изготвения на базата на теренните данни модел, териториите, които предлагат
оптимална плячка за пъстрия пор и тези със субоптимален хранителен потенциал в
значителна степен се припокриват.
Като цяло хранителната база на пъстрия пор в зона „Камчийска и Еменска планина”
може да се разглежда като относително добра. Тя включва както оптималната плячка
(лалугера), така и субоптимална плячка: полевка, сляпо куче и др., но оптималните за
тези видове територии покриват относително нисък процент от зоната. В пригодните
за пъстрия пор местообитания обаче има добро покритие на хранителната база, поради
което може да приемем природозащитното състояние по този параметър за
благоприятно.
Потенциалните местообитания на пъстрия пор в рамките на зона „Камчийска и
Еменска планина” имат по-скоро разпокъсан характер и между тях няма връзка
отговарящи на изискванията чрез биокоридори. В зоната, обаче, няма непреодолими
бариери за вида, представляващи антропогенни конструкции или територии, а само
субоптимални местообитания, предимно горски местности, които не възпират напълно
придвижването на целевия вид, а само намаляват вероятността от такова.
Поради това може да приемем природозащитното състояние по този параметър за
благоприятно.

На графиката в жълто са посечни вероятните местообитания, който попадат
извън ОУП, също пъстрият пор не е регистриран по време на теренната работа в BG
0000501 „Голяма камчия”. От информацията по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става
ясно че видът Vormela peregusna не е установен и вероятното приствие е извън обхвата
на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални местообитания на
вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000141 „Река Камчия” - пъстрият пор не е
регистриран с преки методи по време на теренната работа в BG 0000141 „Река
Камчия”. От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът Vormela
peregusna не е установен и вероятното приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол,
тоест не попадат регистрирани и потенциални местообитания на вида. Въздействието
се оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” Пъстрият пор не е регистриран по време на теренната работа в зона BG0000104.
Налице са, обаче, три регистрации на целевия вид посредством анкетен метод.
Таблица 1: Регистрации на пъстър пор в зона BG0000104 „Провадийскo-Роякско
плато”.
207

Описание
Наблюдаван сгазен
екземпляр на пътя
Провадия-Дългопол.
Наблюдаван екземпляр
в разорана нива в
близост до язовир до
село Преселка (близо
до зоната).
Наблюдаван екземпляр
в горски поляни в
близост до ловна хижа.

Източник на
инф.

Геогр. коорд.

Дата

Достоверност

Анкетиран
при теренната
работа
биолог.
Анкетиран
при теренната
работа местен
жител.

N 43° 07'
28.86''/ E 27°
25' 12.52''

2011 г.

1

N 43° 25'
33.86''/ E 27°
19' 03.90''

Октомври
2010 г.

1

Анкетиран
при теренната
работа ловец
от село
Кюлевча

липсват

2007-2010

1

В рамките на проекта не е възможно да се съберат количествени данни за
целевия вид като такива за числеността, относителната плътност или обилието му.
Приблизителната численост на пъстрия пор на територията на зона BG0000104,
изчислена на базата на предполагаема плътност в пригодните местообитания 1 инд./10
км², е 5,18 индивида (при изчислена площ на пригодните местообитания 51,82 км²).
Площта на потенциалните местообитания на пъстрия пор на територията на ЗЗ
„Провадийско-Роякско плато”, изчислена въз основа на изготвения модел, възлиза на
5181,8 хектара, т.е. приблизително 52 км². Подходящите местообитания представляват
приблизително 10 % от общата площ на зоната, като отделните ядра не са равномерно
разпределени по територията й, а по-скоро са по ръба и в районите около зоната. В
заключение може да се каже, че зона „Провадийско-Роякско плато” предлага
относително не големи по площ и пространствено отдалечени подходящи за целевия
вид местообитания, но значими за поддържането на популацията на вида в района,
поради връзката на зоната посредством биокоридори от подходящи местообитания със
съседни зони като „Камчийска и Еменска планина” и „Камчия”.
Общата площ на ефективно заетите от пъстрия пор местообитания, изчислена
на базата на двете му регистрации на територията на зоната (и още една в
непосредствена близост), би била силно занижена (952, 90 хектара) спрямо реалната
площ на заетите от целевия вид местообитания поради факта, че не разполагаме с
достатъчно данни за присъствието на вида.
Наличието на находища на оптималната плячка на пъстрия пор – лалугера,
обуславя доброто състояние на местообитанията по отношение на хранителната база
на хищника в отделни части на зоната.
Според изготвения на базата на теренните данни модел, териториите, които
предлагат оптимална плячка за пъстрия пор и тези със субоптимален хранителен
потенциал в значителна степен се припокриват.
Като цяло хранителната база на пъстрия пор в зона „Провадийско-Роякско
плато” може да се разглежда като средна до богата, но е пространствено неравномерно
разпределена, т.е. агрегирана. Тя включва както оптималната плячка (лалугера), така и
субоптимална плячка: полевка, сляпо куче и др.
Въпреки регистрираното на места влошаване на състоянието на
местообитанията на оптималната плячка на целевия вид, в пригодните за пъстрия пор
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местообитания има добър потенциал за развитие на хранителната база, поради което
може да приемем природозащитното състояние по този параметър за благоприятно.
Отделните ядра от потенциални местообитания на пъстрия пор в рамките на
зона „Провадийско-Роякско плато” имат слаба свързаност помежду си посредством
отговарящи на изискванията биокоридори (1097,36 хектара). Същевременно липсата
на непреодолими бариери не изключва вероятността от разселване и генетичен обмен
между пространствените групировки на вида от отделните ядра с потенциални
местообитания. В зоната няма непреодолими бариери за вида, представляващи
антропогенни конструкции/територии, а само субоптимални местообитания, предимно
горски местности, които не възпират напълно придвижването на целевия вид, а само
намаляват вероятността от такова. Значение за вида имат биокоридорите намиращи се
извън границите на зоната, които от една страна предоставят възможност за връзка
между пригодни части на зоната чрез преминаване извън границите й, а от друга я
свързват със съседно разположените приоритетни за целевия вид зони.

На графиката в жълто са посечни вероятните местообитания, който попадат в
ОУП Дългопол, също пъстрият пор не е регистриран по време на теренната работа в
BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”. От информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Vormela peregusna не е установен и вероятното приствие е
извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на
предвидените дейности – оценка 1.
• Степен пор (Mustela eversmanii) - предмет на опазване в защитени зони BG
0000133 „Камчийска и Еменска планина” и BG 0000104 „Провадийско-Роякско
плато”.
Описание на вида - среща се от откритите пространства на Централна Азия и
Русия до Югоизточна Полша, Украйна, Молдова и Румъния; изолирано в Чехия, Южна
Словакия, Източна Австрия, Унгария и Североизточна Сърбия. България е южната
периферия на ареала в Европа. У нас се среща най-вероятно подвидът M. e. eversmanii.
Обитава източната и централна част на Северна България върху около 20 000 km2:
основно в Добруджа, на запад до Чомаковци (Червен бряг) и Кнежа (Й. Кошев, лично
съобщ. – 2007 г.); на югоизток – Източна Стара Планина до Бероново, Дъскотна и
Айтоски проход; несигурно съобщение за Софийско (Н. Коджабашев, лично съобщ. –
2001 г.). Численост – около 2000 индивида (без новородените) при вероятна плътност в
Добруджа 1 индивид/5,5 km2 и на останалата територия при плътност 1 индивид/12
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km2. Наблюдаван е рядко (в Добруджа над 16 съобщения, извън този район само 5–6
известни съобщения).
Обитава остепнени пространства, също и земеделски земи, където прави
скривалища в синурите и крайречните храсти и горички; ливади и сечища. Използва
речните долини и проходи за екологични коридори.
Полигамен. Полово зрял на 10–11 месеца. Разгонване: февруари–март,
бременност 36–38 дена, ражда 7–12 малки. Използва дупките на лалугери, хомяци,
слепи кучета (които разширява), на лисици и язовци или прави свои леговища; порядко – в скални цепнатини, коренища, сеновали. Изминава 4–7 km на денонощие. В
Украйна плътността е 0.05–6 индивида/10 km2, през зимата обитава до 3 km2. Основна
плячка – лалугери, хомяци, мишевидни гризачи.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0000133 „Камчийска и Еменска планина Степният пор не е регистриран по време на теренната работа в зона BG0000133. Това,
че не са открити находища на вида, се обяснява с трудната му регистрация в рамките
на толкова ограничен период за теренна работа. Видът е рядък, води скрит начин на
живот и е нощноактивен. Това е една от основните причини видът да е слабо проучен
у нас.
В рамките на проекта не е възможно да се съберат количествени данни за
целевия вид като такива за числеността, относителната плътност или обилието му.
Приблизителната численост на степния пор на територията на зона BG0000133,
изчислена на базата на предполагаема плътност в пригодните местообитания 1 инд./12
км², е 0,5 индивида (при изчислена площ на пригодните местообитания 6,31 км²).
Площта на потенциалните местообитания на степния пор на територията на ЗЗ
„Камчийска и Еменска планина”, изчислена въз основа на изготвения модел, възлиза
на 631,27 хектара, т.е. приблизително 6,3 км². Подходящите местообитания
представляват едва приблизително 1 % от общата площ на зоната. В заключение може
да се каже, че зона BG0000133 предлага относително малко по площ, и пространствено
не свързани подходящи за целевия вид местообитания, които обаче разгледани в
контекста на разпространението на целевия вид в района и съседно разположените
зони, имат своето значение за поддържането на вида в района на зоната и околността
й.
Наличието на находища на оптималната плячка на степния пор – лалугера,
обуславя доброто състояние на местообитанията по отношение на хранителната база
на хищника в отделни части на зоната.
Като цяло хранителната база на степния пор в зона „Камчийска и Еменска
планина” може да се разглежда като относително добра. Тя включва както
оптималната плячка (лалугера), така и субоптимална плячка: полевка и други гризачи
и въпреки че оптималните за тези видове територии покриват относително нисък
процент от зоната, те са съсредоточени в подходящите за целевия вид местообитания.
В пригодните за степния пор местообитания има добро покритие на хранителната база,
поради което може да приемем природозащитното състояние по този параметър за
благоприятно.
Отделните ядра от потенциални местообитания на степния пор в рамките на
зона „Камчийска и Еменска планина” имат много добра свързаност помежду си
посредством биокоридори, площта на които възлиза на 2342,58 хектара. Допълнително
липсата на непреодолими бариери с антропогенен характер не изключва вероятността
от разселване и генетичен обмен между пространствените групировки на вида от
отделните ядра с потенциални местообитания.
Пашата на домашни животни в пригодните за степния пор местообитания е
недостатъчна, като това създава субоптимални условия за хранителната база на вида. В
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някои полигони, пашата липсва, което води до сукцесионни процеси, които са причина
за влошаване на потенциалните местообитания на оптимална за степния пор плячка
(лалугер). Стимулирането на пасищното животновъдство в границите на зоната,
където има подходящи условия за това, би допринесло за запазване и разширяване на
подходящите за целевия вид местообитания.

На графиката в жълто са посечни вероятните местообитания, който попадат
извън ОУП Дългопол, също Степен пор, също не е регистриран по време на теренната
работа в BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”. От информацията по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
и видове - фаза I“, става ясно че видът Mustela eversmanii не е установен и вероятното
приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и
потенциални местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не
оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” Степният пор не е регистриран по време на теренната работа в зона BG0000104.
Видът е рядък, води скрит начин на живот и е нощноактивен. Това е една от основните
причини видът да е слабо проучен у нас.
Площта на потенциалните местообитания на степния пор на територията на ЗЗ
„Провадийско-Роякско плато”, изчислена въз основа на изготвения модел, възлиза на
277,1 хектара, т.е. приблизително 3 км². Подходящите местообитания представляват
приблизително 0,6 % от общата площ на зоната, като отделните ядра не са равномерно
разпределени по територията й, а по-скоро са по ръба й. В заключение може да се
каже, че зона „Провадийско-Роякско плато” предлага относително малки по площ и
пространствено отдалечени подходящи за целевия вид местообитания.
Наличието на находища на оптималната плячка на пор – лалугера, обуславя
доброто състояние на местообитанията по отношение на хранителната база на
хищника в отделни части на зоната.
Според изготвения на базата на теренните данни модел, териториите, които
предлагат оптимална плячка за степния пор и тези със субоптимален хранителен
потенциал в значителна степен се припокриват.
Като цяло хранителната база на степния пор в зона „Провадийско-Роякско
плато” може да се разглежда като средна до богата, но е пространствено неравномерно
разпределена. Тя включва както оптималната плячка (лалугера), така и субоптимална
плячка: полевка и други дребни гризачи.
Въпреки регистрираното на места влошаване на състоянието на
местообитанията на оптималната плячка на целевия вид, в пригодните за степния пор
местообитания има добър потенциал за развитие на хранителната база, поради което
може да приемем природозащитното състояние по този параметър за благоприятно.
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Отделните ядра от потенциални местообитания на степния пор в рамките на зона
„Провадийско-Роякско плато” имат относително слаба свързаност помежду си
посредством биокоридори (3504,88 хектара). Същевременно липсата на непреодолими
бариери не изключва вероятността от разселване и генетичен обмен между
пространствените групировки на вида от отделните ядра с потенциални
местообитания. Между ядрата от потенциални местообитания няма непреодолими
бариери за вида, представляващи антропогенни конструкции или територии, а само
предимно субоптимални местообитания, които не възпират напълно придвижването на
целевия вид, а само намаляват вероятността от такова.
Пашата на домашни животни в пригодните за степния пор местообитания е с
различна интензивност в различните части на зоната. На места тя може да се определи
като интензивна, което създава оптимални условия за хранителната база на вида. В
други полигони, пашата е недостатъчна, което води до сукцесионни процеси, които са
причина за влошаване на потенциалните местообитания на оптимална за вида плячка.
Стимулирането на пасищното животновъдство в границите на цялата зона би
допринесло за запазване и разширяване на подходящите за целевия вид
местообитания.

На графиката в жълто са посечни вероятните местообитания, който попадат
извън ОУП Дългопол, също Степен пор, също не е регистриран по време на теренната
работа в BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”. От информацията по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
и видове - фаза I“, става ясно че видът Mustela eversmanii не е установен и вероятното
приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и
потенциални местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не
оказва въздействие.
• Лалугер (Spermophilus citellus) - предмет на опазване в защитени зони BG
0000501 „Голяма камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”, BG
0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG 0000141 „Река Камчия” и BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато”.
Описание на вида - наричан още суяк, е вид дребен гризач от семейство
Катерицови (Sciuridae). За разлика от родствената катерица, лалугерът води наземен
начин на живот. Лалугерите предпочитат открити местности с ниска тревна
растителност, често в близост до обработваеми земи и населени места. По време на
извършените наблюдения не са забелязани екземпляри от вида, както и наличие на
негови подземни дупки. Тъй като територията на ВЕП към момента се използва като
интензивно обработваема земеделска земя и липсва тревна растителност, лалугера не
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може да намери благоприятни местообитания. Предвид тези факти, ИП не би могло да
окаже значително отрицателно въздействие върху описания бозайник;
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма камчия” - лалугера не е
регистриран с преки методи по време на теренната работа в BG 0000501 „Голяма
камчия”. От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът Vormela
peregusna не е установен и вероятното приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол,
тоест не попадат регистрирани и потенциални местообитания на вида. Въздействието
се оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” установено е 1 находище (лалугерова колония) до с. Дъскотна. За същия район има
сведения, че се обитава от Степен пор (Mustela eversmanni) за които е известно, че е
особено привързан към лалугера като първостепенен хранителен ресурс.
Общата площ на регистрираните находища на Европейския лалугер в
оптимални местообитания е 56 ха и субоптимални местообитания е 530,3 ха.
При направения анализ на съществуващата информация (научна литература,
лична база данни на Йордан Кошев) няма данни за бивши находища на целевия вид в
защитената зона.
В резултат на направения индуктивен модел общата площ на потенциалните
местообитания за целевия вид е както следва: оптимални местообитания е 121,5 ха и
субоптимални местообитания е 3172,6 ха.
След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места.
Лалугера е регистриран с едно находище извъм обхвата на ОУП. Следователно
елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно
въздействие върху вида. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000141 „Река Камчия ” - лалугера не е
регистриран с преки методи по време на теренната работа в BG 0000141 „Река
Камчия”. От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът Vormela
peregusna не е установен и вероятното приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол,
тоест не попадат регистрирани и потенциални местообитания на вида. Въздействието
се оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” При полевото изследване (картиране) на целевия вид са картирани 21 потенциални
местообитания, в които са извършени 77 стометрови трансекти. В 5 от тях са
установени находища (лалугерови колонии). Установено е едно бивше находище (до с.
Невша, Й. Кошев – лич. непубл. данни). Други екипи работещи по проекта са
потвърдили част от регистрациите и са установили 1 регистрация.
Общо в зоната са направени 77 стометрови трансекти на случаен принцип в
изследваните местообитания, в които са установени лалугери. Относителното обилие
на лалугеровите колонии е 2,44 лалугерови дупки/100 метров трансект (SD = 4,02) (n =
5 местообитания). Относителното обилие на лалугеровите колонии е много различно в
различните местообитания, което дава отражение на стандартното отклонение.
Общата площ на регистрираните находища на Европейския лалугер в
оптимални местообитания е 2216,7 ха и субоптимални местообитания е 9303,3 ха.
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Изчислената площ предоставя достатъчен ресурс за съществуването на стабилни
популации на
При направения анализ на съществуващата информация (налична литература,
лична база данни на водещия експерт Й. Кошев, анкети и др.) е установена
информация за бивши находища на целевия вид в защитената зона – с. Невша (Й.
Кошев – лични непубл. данни). Общата площ на бившите находища на Европейския
лалугер в оптимални местообитания е 127,52 ха и субоптимални местообитания е
8499,25 ха, съответно 3,94 % от оптималните потенциални местообитания и 54 % от
потенциалните субоптимални местообитания.
В резултат на направения индуктивен модел общата площ на потенциалните
местообитания за целевия вид е както следва: оптимални местообитания – 3223 ха и
субоптимални местообитания – 15734,6 ха.
В изследваните местообитания на сегашните и бивши находища (n = 6) са
направени стометрови трансекти (n = 77) на случаен принцип за определяне на
структурното и функционалното състояние на хабитата. По отношение на
разхвърляната дървесна растителност в едно от шест изследвани местообитания (16,66
%) и в 8 от 77 трансекта (10,38 %) тя е над 0-5%, което определя природозащитното
състояние по този параметър на вида като неблагоприятно-незадоволително.
Средното проективно покритие на тревната растителност на сегашните и бивши
находища (n = 6), в които са извършени случайно разположени трансекти (n = 77),
преобладават в различни съотношения над 50 % видовете от семейства Житни
(Poaceae), Сложноцветни (Asteraceae) и Бобови (Fabaceae). Което говори за една добра
ресурсна обезпеченост спрямо хранителни ресурси за вида.
В сегашните и бивши находища (n = 6), четири полигона са обследвани чрез 77
случайни стометрови трансекта, като височината на тревната растителност над 16 см в
38 трансекта или 49,35 %. В едно от шест от сегашните и бивши находища (16,66 %)
височината на тревната покривка е измерена над 16 см. По този параметър
природозащитното състояние на Европейския лалугер в защитената зона е
неблагоприятно-незадоволително.
В едно (16,66 %) от местообитания на сегашните и бивши находища e
установенa заплаха – изораване на местообитанието. В една част на зоната между с.
Кривня и с. Златина са предвидени за изграждане инфраструктурни обекти (вероятно
става въпрос за газопроводи), които преминават през две от лалугеровите колонии
(40% от установените съвременни находища в ЗЗ).

На графиката в жълто са посечни вероятните местообитания на лалугера, които
попадат в обхвата на ОУП Дългопол, и в зона BG 0000104 „Провадийско-Роякско
плато” установени по време на теренната работа с численост от 5 колонии. От
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информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът Spermophilus citellus
не е установен в обхвата на ОУПО, а само е посочено неговото вероятното присъствие.
Посочените терени представляват пасища използвани за изхранване на домашните
животни находящи се близост до населените места, но от графиката се вижда че те не
са засягани от устроиствени зони от ОУП – Дългопол. Въздействието ще е слабо,
временно при изпълнение на предвидените дейности – оценка 1.
• Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni) - предмет на опазване
в защитени зони BG 0000501 „Голяма камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” и BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”
Описание на вида - Вид бозайник, гризач от семейство Хомякови (Cricetidae).
Разпространен е в България и Румъния. Обитава сухи степни райони с необработваеми
площи, целини и обработваеми площи – люцернови и житни посеви, лозя и др. Живее
в подземни дупки с 1 или 2 отвора към повърхността. Поради интензивната
обработка на почвите и дълбоката оран, района на ВЕП не е подходящ биотоп за
обитаване на вида. Предвид тези факти, ИП не би могло да окаже значително
отрицателно въздействие върху описания бозайник;
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма камчия - лалугера не е
регистриран с преки методи по време на теренната работа в BG 0000501 „Голяма
камчия”. От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът Vormela
peregusna не е установен и вероятното приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол,
тоест не попадат регистрирани и потенциални местообитания на вида. Въздействието
се оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” при проведеното теренно проучване бяха обследвани 9 потенциални местообитания. В
едно от тях, определено от екипа като подходящо, бяха заложени 30 живоловни капана
според методика. В капаните бяха уловени само горски мишки – Apodemus sp.
Добруджанският хомяк не беше установен в границите на защитената зона,
независимо че наскоро е установен в погадки на сови в района на Айтос (ГЕОРГИЕВ И
ГРАДЕВ 2003 - Съобщение за добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni Nehrig)
(Mammalia: Cricetidae) от Южна България. Бюлетинът, 9: 11; GEORGIEV 2003 - A report
of Mesocricetus newtoni (Mammalia: Cricetidae) from South-Eastern Bulgaria. - Trav. Sci.
Univ. Plovdiv, Animalia, 39 (6): 107-110.) и западно от гр. Средец (MILCHEV, 2006 - First
record of a Romanian hamster Mesocricetus newtoni (Mammalia: Cricetidae) in SouthEastern Bulgaria. – Acta zoologica bulgarica, 58(2): 203-207.). Защитената зона се намира
между досега добре известния ареал на вида в Северна България и вероятните негови
популации в Южна България. В този смисъл потенциалните местообитанията на вида
могат да служат за бикоридор между двата района на разпространение. Предвид това,
че до момента няма съобщения за установяване на вида, както и малкото потенциални
местообитания, може да се счита, че природозащитното състояние по този параметър е
неблагоприятно – незадоволително поради недостатъчна информация.
При направения анализ беше изчислено, че общата им площ е 519,5 ха.
Защитената зона се намира между досега добре известния ареал на вида в Северна
България и вероятните популации в Южна България. В този смисъл потенциалните
местообитанията на вида могат да служат за бикоридор между двата района на
разпространение.
След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
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засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места. Хомяка
не е регистриран в ЗЗ. Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят
каквото и да е отрицателно въздействие върху вида. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” Добруджанският хомяк е вид с много ниска численост и петнисто разпространение,
Именно на това се дължи и много трудното му установяване в природната среда. При
теренното изследване са проверени 10 потенциални според дедуктивния модел
местообитания. От тях полевия екип определи 3 подходящи за вида и заложи 245
живоловни капана. В заложените капани бяха уловени 9 броя нецелеви видове:
Crocidura sp, Apodemus sp., Micrtotus sp. и др. Целевият вид не е установен в границите
на зоната.
При проведеното теренно проучване видът не е установен в защитената зона.
Затова и конкретни данни относно обилието на популацията на целевия вид не могат
да бъдат изведени. Поради това може да се счита, че информацията за обилието на
целевия вид в защитената зона е недостатъчна.
При проведеното теренно проучване видът не е установен в границите на защитената
зона и поради тази причина общата площ на заселените местообитания не може да
бъде изчислена.
Поради особеностите на релефа потенциалните местообитания в зоната са
разпокъсани. Разположени са във вътрешността на зоната и по нийната периферия.
Площта им се изчислява на 4532,8 ха. Тази площ е достатъчна за поддържане на
неголяма популация на Добруджанския хомяк.
Средното проективно покритие на тревната растителност в изследваните
потенциални местообитания, особено тези, разположени по периферията на зоната, е с
95 % участие на растения от семейство Житни (Poaceae). Съставът на тревното
покритите предоставя добра ресурсна обезпеченост за вида, както от храна, така и от
укрития.
В рамките на защитената зона и проучените местообитания не е регистриран
такъв тип заплаха – изораване на местообитанията или промяна на начина на
земеползване. Липсата на такива заплахи предполага положителна бъдеща
перспектива за вида.

На графиката в жълто са посечни вероятните местообитания на Добруджанския
хомяк, които попадат в обхвата на ОУП Дългопол, и в зона BG 0000104 „ПровадийскоРоякско плато”, но няма установени индивиди по време на теренната работа. От
информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът Mesocricetus newtoni
не е установен в обхвата на ОУПО, а само е посочено неговите подходящи
местообитания. Посочените терени представляват пасища използвани за изхранване на
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домашните животни находящи се близост до населените места, но от графиката се
вижда че те не са засягани от устроиствени зони от ОУП – Дългопол. Въздействието
ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности – оценка 1.

Предмет на опазване в защитени зони ЗЗ BG 0000501 „Голяма
камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”, BG 0000133 „Камчийска и
Еменска планина” и BG 0000141 „Река Камчия” са следните видове земноводни и
влечуги:
•
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata) - предмет на опазване в
защитени зони BG 0000501 „Голяма камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине”, BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” и BG 0000141 „Река
Камчия”.
Описание на вида – това е вид водна жаба. Жълтокоремната бумка се среща в
континенталната част на Западна и Централна Европа от Пиренеите до Южна Полша и
Карпатите. В България се среща в цялата страна. Освен в канавки с вода тя се среща в
малки блата и локви, в полупресъхнали потоци и рекички, рядко в по-големи водоеми.
Живее както в равнините така и в планините, където е установена и на 1900 м
надморска височина. Жълтокоремната бумка е активна през светлите часове на
денонощието. Значителен дял от храната ѝ са водни организми, най-вече насекоми.
Жълтокоремната бумка е силно привързана към водата. Рядко се отдалечава на повече
от 30-40 см от водата, освен в дъждовни нощи.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма камчия” – в рамките на
полевите проучвания в зоната не е намерен нито един екземпляр. Изследвани са 4
отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на пригодност, с обща
дължина 49 428,27 м.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Bombina variegata не е установена и вероятното приствие е
извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”–
общо потенциалното местообитание на вида е 688,11 ha (клас 1 – 678,50 ha; клас 2 –
9,61 ha; клас 3 – 0,00 ha). Съществената разлика идва от използването на дедуктивно
моделиране при извършване на встъпителната оценка, докато при сегашната –
моделирането е индуктивно. Трябва да се обърне внимание и на факта, че класовете с
най-висока пригодност (клас 2 и 3) са значително по-малки, с обща площ 9,61 ha.
В рамките на полевите проучвания в зоната не е намерен нито един екземпляр.
Изследвани са 4 отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на
пригодност, с обща дължина 52973,31 м.
След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места.
Жълтокоремната бумка не е регистрирана в ЗЗ, свързана е с живот във водна среда с
наличие на високи дървета. Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да
причинят каквото и да е отрицателно въздействие върху вида. Оценка на
въздействието по десетобалната скала – 0.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” при сравняване на подходящите местообитания, представени в оценките при
стартиране на проекта (общо 734,48 ha) се наблюдава разлика от получените данни при
индуктивното моделиране – общо потенциалното местообитание на вида е 349,06 ha
(клас 1 – 348,86 ha; клас 2 – 0,19 ha; клас 3 – 0,00 ha). Съществената разлика идва от
използването на дедуктивно моделиране при извършване на встъпителната оценка,
докато при сегашната – моделирането е индуктивно. Трябва да се обърне внимание и
на факта, че класовете с най-висока пригодност (клас 2 и 3) са значително по-малки, с
обща площ 0,19 ha.
В рамките на полевите проучвания в зоната не е намерен нито един екземпляр.
Изследвани са 22 отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на
пригодност, с обща дължина 362086,57 м.
По време на полевите изследвания в зоната няма намерени екземпляри.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 63329,41 ha (99,45% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 348,86 ha (0,55%);
3) Пригодни (клас 2): 0,19 ha (0,00%);
4) Оптимални(клас 3): 0,00 ha (0,00%).
При анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Bombina variegata не е установен и вероятното му
присъствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и
потенциални местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не
оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000141 „Река Камчия” - при сравняване на
подходящите местообитания, представени в оценките при стартиране на проекта
(общо 37,42 ha) се наблюдава разлика от получените данни при индуктивното
моделиране – общо потенциалното местообитание на вида е 0 ha (клас 1 – 0 ha; клас 2
– 0 ha; клас 3 – 0 ha). Съществената разлика идва от използването на дедуктивно
моделиране при извършване на встъпителната оценка, докато при сегашната –
моделирането е индуктивно.
В рамките на полевите проучвания в зоната не е намерен нито един екземпляр.
Изследвани са 3 отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на
пригодност, с обща дължина 26977 м.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 174,51 ha (100,00% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 0 ha (0%);
3) Пригодни (клас 2): 0 ha (0%);
4) Оптимални(клас 3): 0 ha (0%).
При анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Bombina variegata не е установен и вероятното му
присъствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и
потенциални местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не
оказва въздействие.
•
Обикновена блатна костенурка (Emis orbiсularis) - предмет на
опазване в защитени зони ЗЗ BG 0000501 „Голяма камчия”, BG 0000393
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„Екокоридор Камчия - Емине”, BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG
0000141 „Река Камчия” и BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”
Описание на вида - Този вид костенурки представляват постоянни обитатели на
водните басейни, като на 15-20 минути излизат над водата, за да си поемат въздух. По
време на размножителния период излизат на сушата сред тръстиките и папура, където
снасят и заравят яйцата си.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма камчия” - обикновената
блатна костенурка не е регистрирана по време на теренната работа в BG 0000501
„Голяма камчия”. От информацията по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става
ясно че видът Emis orbiсularis не е установен и вероятното приствие е извън обхвата на
ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални местообитания на
вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” –
общо потенциалното местообитание на вида е 2483,14 ha (клас 1 – 2431,34 ha; клас 2 –
39,39 ha; клас 3 – 12,42 ha).
В рамките на полевите проучвания в зоната не е намерен нито един екземпляр.
Изследвани са 4 отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на
пригодност, с обща дължина 52973 м.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 25538,54 ha (91,14% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 2431,34 ha (8,68%);
3) Пригодни (клас 2): 39,39 ha (0,14%);
4) Оптимални(клас 3): 12,42 ha (0,04%).
След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места. Emis
orbiсularis не е регистрирана в ЗЗ, свързана е изцяло с живот във водна среда.
Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е
отрицателно въздействие върху вида. Оценка на въздействието по десетобалната скала
– 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” при сравняване на подходящите местообитания, представени в оценките при
стартиране на проекта (общо 1101,99 ha се наблюдава разлика от получените данни
при индуктивното моделиране – общо потенциалното местообитание на вида е 5776,20
ha (клас 1 – 4443,45 ha; клас 2 – 1062,59 ha; клас 3 – 270,16 ha). Съществената разлика
идва от използването на дедуктивно моделиране при извършване на встъпителната
оценка, докато при сегашната – моделирането е индуктивно. Трябва да се обърне
внимание и на факта, че класовете с най-висока пригодност (клас 2 и 3) са значително
по-малки, с обща площ 1332,76 ha.
В рамките на полевите проучвания в зоната са установени 5 екземпляра, от
които 1 мъжки. Изследвани са 22 отделни трансекта в местообитания на вида с
различна степен на пригодност, с обща дължина 362086,57 м. Средната стойност на
обилието на вида е 0,08 екз. на 1000 м (Ab = 0,07±0,03). Минималният отчетен брой на
костенурките е 0,03 екз. на 1000 м, а максималният – 0,13 екз. на 1000 м.
Критерий, който е трудно да се оцени в рамките на краткосрочни наблюдения.
За зони с установени под 10 екз. състоянието на популацията, в това число обилие,
полова и възрастова структура е счетено за неблагоприятно – незадоволително.
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Имайки предвид особеностите на сезонната активност и ниската численост на вида в
дадени райони, отсъствието му е трудно доказуемо. Поради тази причина, за зоните
без установени екземпляри е възприета концепцията за недостатъчност на
информацията и състоянието на популацията (в това число обилие, полова и
възрастова структура) е оценено като „неблагоприятно – незадоволително“.
Маршрутите с нулеви стойности са изключени от анализа.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 57902,27 ha (90,93% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 4443,45 ha (6,98%);
3) Пригодни (клас 2): 1062,59 ha (1,67%);
4) Оптимални(клас 3): 270,16 ha (0,42%).

На графиките в червено са посечни вероятните местообитания на обикновена
блатна костенурка, които попадат в обхвата на ОУП Дългопол, и в зона BG 0000133
„Камчийска и Еменска планина”,това са водни обекти и терени около тях. От
информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на
природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът Emis orbiсularis е
установен с 5 бр. в цялата ЗЗ. Посочените терени представляват водни обекти (реки,
блата, язовири и терени в близост), отдаличени от населени места, който не се засягат
от устроиствени зони на ОУП – Дългопол. Въздействието ще е слабо, временно при
изпълнение на предвидените дейности – оценка 1.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0000141 „Река Камчия” - При сравняване на
подходящите местообитания, представени в оценките при стартиране на проекта
(общо 160,33 ha ) се наблюдава разлика от получените данни при индуктивното
моделиране – общо потенциалното местообитание на вида е 153,65 ha (клас 1 – 11,56
ha; клас 2 – 12,88 ha; клас 3 – 129,20 ha). Съществената разлика идва от използването
на дедуктивно моделиране при извършване на встъпителната оценка, докато при
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сегашната – моделирането е индуктивно. Трябва да се обърне внимание и на факта, че
класовете с най-висока пригодност (клас 2 и 3) са по-малки, с обща площ 142,09 ha.
В рамките на полевите проучвания в зоната не е намерен нито един екземпляр.
Изследвани са 3 отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на
пригодност, с обща дължина 26 976,64 м.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 20,87 ha (11,96% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 11,56 ha (6,62%);
3) Пригодни (клас 2): 12,88 ha (7,38%);
4) Оптимални(клас 3): 129,20 ha (74,04%).
Обикновената блатна костенурка не е регистрирана по време на теренната
работа в BG0000141 „Река Камчия”. От информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Emis orbiсularis не е установен и вероятното приствие е
извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” - при
сравняване на подходящите местообитания, представени в оценките при стартиране на
проекта (общо 935,26 ha) се наблюдава разлика от получените данни при
индуктивното моделиране – общо потенциалното местообитание на вида е 4419,67 ha
(клас 1 – 3758,77 ha; клас 2 – 541,95 ha; клас 3 – 118,94 ha). Съществената разлика идва
от използването на дедуктивно моделиране при извършване на встъпителната оценка,
докато при сегашната – моделирането е индуктивно. Трябва да се обърне внимание и
на факта, че класовете с най-висока пригодност (клас 2 и 3) са значително по-малки, с
обща площ 660,89 ha.
В рамките на полевите проучвания в зоната не е намерен нито един екземпляр.
Изследвани са 22 отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на
пригодност, с обща дължина 263798,42 м. Средната стойност на обилието на вида е
0,00 екз. на 1000 м (Ab = 0,00±0,00). Минималният отчетен брой на костенурките е 0,00
екз. на 1000 м, а максималният – 0,00 екз. на 1000 м.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 45738,89 ha (91,19% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 3758,77 ha (7,49%);
3) Пригодни (клас 2): 541,95 ha (1,08%);
4) Оптимални(клас 3): 118,94 ha (0,24%).
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На графиката в жълто са посечни вероятните местообитания на обикновена
блатна костенурка, които попадат в обхвата на ОУП Дългопол и в зона BG 0000104
„Провадийско-Роякско плато”, няма установени индивиди по време на теренната
работа. От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът Emis
orbiсularis не е установен в обхвата на ОУПО, а само е посочено неговите подходящи
местообитания. Посочените терени представляват водни обекти (реки, блата, язовири и
терени в близост), отдаличени от населени места, който не се засягат от устроиствени
зони на ОУП – Дългопол. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на
предвидените дейности – оценка 1.
•
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) - предмет на опазване в
защитени зони ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG 0000393
„Екокоридор Камчия - Емине”, BG 0000141 „Река Камчия” и BG 0000104
„Провадийско-Роякско плато”
Описание на вида - е вид сухоземна костенурка, срещаща се у нас. Видът е бил
широко разпространен в миналото, но днес е застрашен от изчезване не само у нас, но
и в световен мащаб. Видът е приоритетен за опазване съгласно редица международни
природозащитни документи. В момента най-високата му плътност е установена в
Южна България – Източни Родопи, Сакар планина, Странджа, южните части на
долината на р. Струма и др. В останалите части на страната, поради съществуващите
заплахи, популациите му са силно разпокъсани. Сухоземните костенурки обитават
най-често нископланински, хълмисти райони, обрасли с храсти и разредени дъбови
гори, каквито терена на ИП не предоставя. Хранят се предимно с растителна храна и са
активни през светлата част на денонощието.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” при сравняване на подходящите местообитания, представени в оценките при
стартиране на проекта (общо 3114,37 ha) се наблюдава разлика от получените данни
при индуктивното моделиране – общо потенциалното местообитание на вида е 1716,49
ha (клас 1 – 1699,95 ha; клас 2 – 16,54 ha; клас 3 – 0,00 ha). Съществената разлика идва
от използването на дедуктивно моделиране при извършване на встъпителната оценка,
докато при сегашната – моделирането е индуктивно. Трябва да се обърне внимание и
на факта, че класовете с най-висока пригодност (клас 2 и 3) са значително по-малки с
обща площ 16,54 ha.
В рамките на полевите проучвания в зоната са установени 0 екземпляра, от
които 0 мъжки, 0 женски и 0 неполово зрели. Изследвани са 22 отделни трансекта в
местообитания на вида с различна степен на пригодност, с обща дължина 362086,57 м.
222

Средната стойност на обилието на вида е 0 екз. на 1000 м (Ab = 0±0). Минималният
отчетен брой на костенурките е 0 екз. на 1000 м, а максималният – 0 екз. на 1000 м.
Показатели, които е трудно да се оценят в рамките на краткосрочни
наблюдения. За зони с установени под 30 екз. състоянието на популацията, в това
число обилие, полова и възрастова структура се счита за неблагоприятно –
незадоволително. Имайки предвид ниската численост на вида в дадени райони,
отсъствието му е трудно доказуемо.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 61961,97 ha (97,30% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 1699,95 ha (2,67%);
3) Пригодни (клас 2): 16,54 ha (0,03%);
4) Оптимални(клас 3): 0,00 ha (0,00%).

На графиката в червено са посечни вероятните местообитания на
шипобедрената костенурка, които попадат в обхвата на ОУП Дългопол и в зона BG
0000133 „Камчийска и Еменска планина, няма установени индивиди по време на
теренната работа. От информацията по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става
ясно че видът Testudo graeca не е установен в обхвата на ОУПО, а само е посочено
неговите подходящи местообитания. Посочените терени представляват пасища и
поляни, отдаличени от населени места, който не се засягат от устроиствени зони на
ОУП – Дългопол. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на
предвидените дейности – оценка 1.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” –
общо потенциалното местообитание на вида е 1040,84 ha (клас 1 – 1039,29 ha; клас 2 –
1,55 ha).
В рамките на полевите проучвания в зоната не е установен нито един
екземпляр. Изследвани са 4 отделни трансекта в местообитания на вида с различна
степен на пригодност, с обща дължина 52 973 м.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 26980,84 ha (96,29% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 1039,29 ha (3,71%);
3) Пригодни (клас 2): 1,55 ha (0,01%);
4) Оптимални(клас 3): 0,00 ha (0,00%).
След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
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засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места. Testudo
graeca не е регистрирана в ЗЗ, обитава сухи степни формирования. Следователно
елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно
въздействие върху вида. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000141 „Река Камчия” - при сравняване на
подходящите местообитания, представени в оценките при стартиране на проекта
(общо 52,03 ha се наблюдава разлика от получените данни при индуктивното
моделиране – общо потенциалното местообитание на вида е 8,59 ha (клас 1 – 8,59 ha;
клас 2 – 0,00 ha; клас 3 – 0,00 ha). Съществената разлика идва от използването на
дедуктивно моделиране при извършване на встъпителната оценка, докато при
сегашната – моделирането е индуктивно. Трябва да се обърне внимание и на факта, че
класовете с най-висока пригодност (клас 2 и 3) на практика липсват.
В рамките на полевите проучвания в зоната не е установен нито един
екземпляр. Изследвани са 3 отделни трансекта в местообитания на вида с различна
степен на пригодност, с обща дължина 26 977 м.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 165,93 ha (95,08% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 8,59 ha (4,92%);
3) Пригодни (клас 2): 0,00 ha (0,00%);
4) Оптимални(клас 3): 0,00 ha (0,00%).
Шипобедрената костенурка не е регистрирана по време на теренната работа в
BG0000141 „Река Камчия”. От информацията по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става
ясно че видът Testudo graeca не е установен и вероятното приствие е извън обхвата на
ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални местообитания на
вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” –
при сравняване на подходящите местообитания, представени в оценките при
стартиране на проекта (общо 3373,34 ha) се наблюдава разлика от получените данни
при индуктивното моделиране – общо потенциалното местообитание на вида 8674,20
ha (клас 1 – 8493,69 ha; клас 2 – 180,48 ha; клас 3 – 0,03 ha). Съществената разлика идва
от използването на дедуктивно моделиране при извършване на встъпителната оценка,
докато при сегашната – моделирането е индуктивно. Трябва да се обърне внимание и
на факта, че класовете с най-висока пригодност (клас 2 и 3) са значително по-малки с
обща площ 180,51 ha.
В рамките на полевите проучвания в зоната е установен 1 екземпляр, от които 1
мъжки, 0 женски и 0 неполово зрели. Изследвани са 22 отделни трансекта в
местообитания на вида с различна степен на пригодност, с обща дължина 263798,42 м.
Средната стойност на обилието на вида е 0,07 екз. на 1000 м (Ab = 0,07±0,0).
Минималният отчетен брой на костенурките е 0,07 екз. на 1000 м, а максималният –
0,07 екз. на 1000 м.
За изследваната зона липсват предварителни данни за плътността и обилието на
T. graeca. Установеното обилие по време на теренните изследвания е 0,07 екз. на 1000
м, но общият брой на намерените екземпляри е твърде малък.
Този показател се изчислява като се раздели броя на мъжките на броя на
женските индивиди. Показателят е трудно оценим в рамките на краткосрочни
наблюдения поради разликата в сезонната активност на двата пола. При системни
изследвания в Източни Родопи половата структура е приблизително 1:1, за района на
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Кресна 2,45:1 и до 7:1 за Гърция. Възприетата референтна стойност тук е от 1:1 до 4:1
за всяка оценявана площадка.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 41484,36 ha (82,71% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 8493,69 ha (16,93%);
3) Пригодни (клас 2): 180,48 ha (0,36%);
4) Оптимални(клас 3): 0,03 ha (0,00%).

На графиката в жълто са посечни вероятно подходящите местообитания на
Шипобедрената костенурка, които попадат в обхвата на ОУП Дългопол, и в зона BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато”, но няма установени индивиди по време на
теренната работа. От информацията по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става
ясно че видът Testudo graeca не е установен в обхвата на ОУПО, а само е посочено
неговите подходящи местообитания. Посочените терени представляват пасища
използвани за изхранване на домашните животни находящи се близост до населените
места, но от графиката се вижда че те не са засягани от устроиствени зони от ОУП –
Дългопол. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените
дейности – оценка 1.
•
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) - предмет на опазване в
защитени зони BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG 0000393
„Екокоридор Камчия - Емине”, BG 0000141 „Река Камчия” и BG 0000104
„Провадийско-Роякско плато”
Описание на вида - е вид влечуго, един от четирите европейски представителя
на семейството на Сухоземните костенурки (Testudinidae). Шипоопашатата костенурка
достига до 3-4 кг тегло (източния подвид е по-едър) и 28 см дължина. Много подобна е
сродната ѝ шипобедрена костенурка (Testudo graeca), която също се среща на
територията на България. В България се среща подвидът Източна шипоопашата
костенурка (T. H. Boettgeri). Тя е разпространена в цялата страна в областите с
надморска височина до 1400 м, с изключение на Добруджа, планинските местности в
Западна България и равнинните райони с интензивно земеделие.Шипоопашатата
костенурка предпочита редки гори, за разлика от шипобедрената костенурка, която е
типична за тревистите ландшафти. Шипоопашатата костенурка е защитена е от
Приложение II на Бернската конвенция и от Приложения II и III на Закона за
биологичното разнообразие. Основните причини за застрашеността на шипоопашатата
костенурка са интензивното земеделие, намаляването на горите и улавянето ѝ от
хората. Костенурките се ловят за храна или заради поверието, че кръвта им помага за
лечението на рак, левкемия и други тежки болести. Научните факти свидетелстват, че
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консумацията на кръв няма лечебен ефект, но в някои случаи може да причини други
заболявания.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” при сравняване на подходящите местообитания, представени в оценките при
стартиране на проекта (общо 20696,11 ha) се наблюдава разлика от получените данни
при индуктивното моделиране – общо потенциалното местообитание на вида е
27018,08 ha (клас 1 - 26596,29 ha; клас 2 – 414,52 ha; клас 3 – 7,27 ha). Съществената
разлика идва от използването на дедуктивно моделиране при извършване на
встъпителната оценка и сегашната (индуктивно моделиране). Трябва да се обърне
внимание и на факта, че класовете с най-висока пригодност (клас 2 и 3) са значително
по - малки с обща площ 421,79 ha.
В рамките на полевите проучвания в зоната са установени 8 екземпляра, от
които 6 възрастни и 2 неполово зрели. Изследвани са 22 отделни трансекта в
местообитания на вида с различна степен на пригодност, с обща дължина 362086,57 м.
Средната стойност на обилието на вида е 0,09 екз. на 1000 м (Ab = 0,09±0,05).
Минималният отчетен брой на костенурките е 0,01 екз. на 1000 м, а максималният –
0,14 екз. на 1000 м.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията са:
1) Отсъствие (клас 0): 36660,39 ha (57,57 % от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 26596,29 ha (41,77%);
3) Пригодни (клас 2): 414,52 ha (0,65%);
4) Оптимални(клас 3): 7,27 ha (0,01%).

На графиката в червено са посечни вероятно подходящите местообитания на
Шипоопашатата костенурка, които попадат в обхвата на ОУП Дългопол, и в зона BG
0000133 „Камчийска и Еменска планина”, има установени индивиди по време на
теренната работа. От информацията по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става
ясно че видът Testudo hermanni е установен в обхвата на ОУПО, а само е посочено
неговите подходящи местообитания. Посочените терени представляват пасища
използвани за изхранване на домашните животни находящи се близост до населените
места, но от графиката се вижда че те не са засягани от устроиствени зони от ОУП –
Дългопол. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените
дейности – оценка 1.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” –
общо потенциалното местообитание на вида е 11365,52 ha (клас 1 - 11 299,23 ha; клас 2
– 66,29 ha; клас 3 – отсъства).
В рамките на полевите проучвания в зоната не е установен нито един
екземпляр. Изследвани са 4 отделни трансекта в местообитания на вида с различна
степен на пригодност, с обща дължина 52973,31 м.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията са:
1) Отсъствие (клас 0):16 656,17 ha (59,44% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 11 299,23 ha (40,32%);
3) Пригодни (клас 2): 66,29 ha (0,24%);
4) Оптимални (клас 3): 0,00 ha (0,00%)
След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места. Testudo
hermanni не е регистрирана в ЗЗ, обитава сухи степни формирования. Следователно
елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно
въздействие върху вида. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000141 „Река Камчия” - При сравняване на
подходящите местообитания, представени в оценките при стартиране на проекта
(общо 52,03 ha) се наблюдава разлика от получените данни при индуктивното
моделиране – общо потенциалното местообитание на вида е 44,63 ha (клас 1 – 44,63 ha;
клас 2 – 0,00 ha; клас 3 – 0,00 ha). Съществената разлика идва от използването на
дедуктивно моделиране при извършване на встъпителната оценка и сегашната
(индуктивно моделиране).
В рамките на полевите проучвания в зоната не е установен нито един
екземпляр. Изследвани са 3 отделни трансекта в местообитания на вида с различна
степен на пригодност, с обща дължина 26 977 м.
Показатели, който е трудно да се оценят в рамките на краткосрочни
наблюдения. За зони с установени под 30 екз. състоянието на популацията, в това
число обилие, полова и възрастова структура се счита за неблагоприятно –
незадоволително. Имайки предвид ниската численост на вида в дадени райони,
отсъствието му е трудно доказуемо. Поради тази причина, за зоните без установени
екземпляри е възприета концепцията за недостатъчност на информацията и
състоянието на популацията (в това число обилие, полова и възрастова структура) е
оценено като „неблагоприятно – незадоволително“. Маршрутите с нулеви стойности са
изключени от анализа.
В изследваната зона не са установени екземпляри, следователно е възприета
концепцията за недостатъчност на информацията и състоянието на популацията (в
това число обилие, полова и възрастова структура) е оценено като „неблагоприятно –
незадоволително“.
Този показател се изчислява като се раздели броя на мъжките на броя на женските
индивиди. Показател, който е трудно да се оцени в рамките на краткосрочни
наблюдения. Причина за това е разликата в сезонната активност на двата пола. При
системни изследвания в Източни Родопи половата структура е приблизително 1♂:1♀
(1,04:1), за района на Кресна 2,45:1 и до 7:1 за Гърция. Референтна стойност от 1:1 до
4:1 за всяка оценявана площадка.
В конкретния случай не е наблюдаван нито един екземпляр.
При индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност на
местообитанията са:
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1) Отсъствие (клас 0): 129,88 ha (74,43% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 44,63 ha (25,57%);
3) Пригодни (клас 2): 0,00 ha (0,00%);
4) Оптимални(клас 3): 0,00 ha (0,00%).
Шипоопашатата костенурка не е регистрирана по време на теренната работа в
ЗЗ BG0000141 „Река Камчия”. От информацията по проект „Картиране и определяне
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става
ясно че видът Testudo hermanni не е установен и вероятното приствие е извън обхвата
на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални местообитания на
вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” При сравняване на подходящите местообитания, представени в оценките при
стартиране
на
проекта
(общо
10934,66
ha
\Lot3_final_products\Lot3_08_Testudo_hermanni_final_product\Lot3_08_Testudo_hermann
i_specrep\Lot3_08_Testudo_hermanni_BG0000104_specrep\Lot3_08_Testudo_hermanni_B
G0000104_specrep_annex3) се наблюдава разлика от получените данни при
индуктивното моделиране – общо потенциалното местообитание на вида е 24389,34 ha
(клас 1 – 23697,17 ha; клас 2 – 691,32 ha; клас 3 – 0,31 ha). Съществената разлика идва
от използването на дедуктивно моделиране при извършване на встъпителната оценка и
сегашната (индуктивно моделиране). Трябва да се обърне внимание и на факта, че
класовете с най-висока пригодност (клас 2 и 3) са значително по-малки с обща площ
619,63 ha.
В рамките на полевите проучвания в зоната са установени 13 екземпляра, от
които 7 мъжки, 5 женски и една мъртва. Изследвани са 22 отделни трансекта в
местообитания на вида с различна степен на пригодност, с обща дължина 263798,42 м.
Средната стойност на обилието на вида е 0,13 екз. на 1000 м (Ab = 0,13
±0,08).
Минималният отчетен брой на костенурките е 0,04 екз. на 1000 м, а максималният –
0,26 екз. на 1000 м.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията са:
1) Отсъствие (клас 0): 25769,75 ha (51,38 % от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 23697,17 ha (47,24%);
3) Пригодни (клас 2): 691,32
ha (1,38%);
4) Оптимални(клас 3): 0,31ha (0,00%).

На графиката в жълто са посечни вероятно подходящите местообитания на
Шипоопашатата костенурка, които попадат в обхвата на ОУП Дългопол, и в зона BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато”, има установени индивиди по време на
теренната работа. От информацията по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става
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ясно че видът Testudo hermanni е установен в обхвата на ОУПО, също са посочени
подходящи местообитания за вида. Посочените терени представляват пасища
използвани за изхранване на домашните животни находящи се близост до населените
места, но от графиката се вижда че те не са засягани от устроиствени зони от ОУП –
Дългопол. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените
дейности – оценка 1.
•
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii) - предмет на опазване в
защитени зони BG0000501 „Голяма камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине”, BG0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG0000141 „Река Камчия”
и BG0000104 „Провадийско-Роякско плато”
Описание на вида – това е земноводно със стройно, източено тяло, което
завършва с дълга, странично сплесната опашка. По време на размножителния период,
който е през април – май, мъжкият голям гребенест тритон носи на гърба си надлъжен
назъбен гребен, откъдето е и името на вида. Големият гребенест тритон е хищник. Той
се храни с водни насекоми и техните ларви, с охлюви, червеи, попови лъжички и др.
дребни животни. Среща се в блата, езера и бавно течащи реки, които периодично
напуска през лятото. Напролет женският тритон снася яйца, които прикрепва към
подводни растения.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма камчия” – в обхвата на
ОУП – дългопол попада една малка част от зоната, а в рамките на полевите
проучвания по проекта в зоната не е намерен нито един екземпляр от вида Голям
гребенест тритон. Изследвани са 4 отделни трансекта в местообитания на вида с
различна степен на пригодност, с обща дължина 49428 м.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Triturus karelinii не е установен и вероятното приствие е
извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” –
общо потенциалното местообитание на вида е 14362,59 ha (клас 1 – 13347,24 ha; клас 2
– 956,18 ha; клас 3 – 59,17 ha).
В рамките на полевите проучвания в зоната не е намерен нито един екземпляр.
Изследвани са 4 отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на
пригодност, с обща дължина 52973,31 м. Улов с капани не е провеждан.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 13659,09 ha (48,74% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 13347,24 ha (47,63%);
3) Пригодни (клас 2): 956,18 ha (3,41%);
4) Оптимални(клас 3): 59,17 ha (0,21%).
След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места. Triturus
karelinii не е регистрирана в ЗЗ, свързана е изцяло с живот във водна среда.
Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е
отрицателно въздействие върху вида. Оценка на въздействието по десетобалната скала
– 0.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” при сравняване на подходящите местообитания, представени в оценките при
стартиране на проекта (общо 1101,99 ha) се наблюдава разлика от получените данни
при индуктивното моделиране – общо потенциалното местообитание на вида е
46237,38 ha (клас 1 – 38752,24 ha; клас 2 – 6799,90 ha; клас 3 – 685,24 ha).
Съществената разлика идва от използването на дедуктивно моделиране при
извършване на встъпителната оценка, докато при сегашната – моделирането е
индуктивно. Трябва да се обърне внимание и на факта, че класовете с най-висока
пригодност (клас 2 и 3) са значително по-малки, с обща площ 7485,14 ha.
В рамките на полевите проучвания в зоната са установени 19 екземпляра
(ларви). Изследвани са 22 отделни трансекта в местообитания на вида с различна
степен на пригодност, с обща дължина 362086,57 м.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 17441,09 ha (27,39% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 38752,24 ha (60,86%);
3) Пригодни (клас 2): 6799,90 ha (10,68%);
4) Оптимални(клас 3): 685,24 ha (1,08%).

На графиката в червено са посечни вероятно подходящите местообитания на
Голямя гребенест тритон, които попадат в обхвата на ОУП Дългопол, и в зона BG
0000133 „Камчийска и Еменска планина”, има установени индивиди по време на
теренната работа. От информацията по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става
ясно че видът Triturus karelinii е установен в обхвата на ОУПО, също са посочени
подходящи местообитания за вида. Посочените терени обхващат голяма част от зоната
извън населени места, което прави вида широко разпространен, но от графиката се
вижда че те не са засягат устроиствени зони от ОУП – Дългопол. Въздействието ще е
слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности – оценка 1.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000141 „Река Камчия” - При сравняване на
подходящите местообитания, представени в оценките при стартиране на проекта
(общо 160,33 ha) се наблюдава разлика от получените данни при индуктивното
моделиране – общо потенциалното местообитание на вида е 152,93 ha (клас 1 – 13,47
ha; клас 2 – 127,30 ha; клас 3 – 12,16 ha). Съществената разлика идва от използването
на дедуктивно моделиране при извършване на встъпителната оценка, докато при
сегашната – моделирането е индуктивно. Трябва да се обърне внимание и на факта, че
класовете с най-висока пригодност (клас 2 и 3) са значително по-големи, с обща площ
139,46 ha.
В рамките на полевите проучвания в зоната не е намерен нито един екземпляр.
Изследвани са 3 отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на
пригодност, с обща дължина 26976 м. Улов с капани не е провеждан.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 21,58 ha (12,37% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 13,47 ha (7,72%);
3) Пригодни (клас 2): 127,30 ha (72,95%);
4) Оптимални(клас 3): 12,16 ha (6,97%).
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Triturus karelinii не е установен и вероятното приствие е
извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” При сравняване на подходящите местообитания, представени в оценките при
стартиране на проекта (общо 935,26 ha) се наблюдава разлика от получените данни при
индуктивното моделиране – общо потенциалното местообитание на вида е 15096,12 ha
(клас 1 – 12981,71 ha; клас 2 – 1969,98 ha; клас 3 – 144,42 ha). Съществената разлика
идва от използването на дедуктивно моделиране при извършване на встъпителната
оценка, докато при сегашната – моделирането е индуктивно.
В рамките на полевите проучвания в зоната не е намерен нито един екземпляр.
Изследвани са 22 отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на
пригодност, с обща дължина 263798,42 м. Улов с капани не е провеждан.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 35062,43 ha (69,90% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 12981,71 ha (25,88%);
3) Пригодни (клас 2): 1969,98 ha (3,93%);
4) Оптимални(клас 3): 144,42 ha (0,29%).
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На графиката в жълто са посечни вероятно подходящите местообитания на
Голямя гребенест тритон, които попадат в обхвата на ОУП Дългопол, и в зона BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато”, няма установени индивиди по време на
теренната работа. От информацията по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става
ясно че видът Triturus karelinii не е установен в обхвата на ОУПО, като само са
посочени подходящи местообитания за вида. Посочените терени обхващат голяма част
от зоната извън населени места, което прави вида широко разпространен, но от
графиката се вижда че те не са засягат устроиствени зони от ОУП – Дългопол.
Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности –
оценка 1.
•
Червенокоремна бумка (Bombina bombina) - предмет на опазване в
защитени зони BG 0000501 „Голяма камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине”, BG 0000141 „Река Камчия” и BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”
Описание на вида - Червенокоремната бумка се среща в Централна и Източна
Европа от източната половина на Германия до Урал. На север ареалът ѝ достига до
Южна Швеция, а на юг обхваща северната половина на Балканския полуостров,
достигайки до Южна Тракия. В България се среща в цялата страна на надморска
височина до 400 m. Червенокоремната бумка обитава локви, речни разливи и други
малки и затревени водоеми. Предвид този факт, в ИП не би могло да се среща
посочения по-горе вид;
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма камчия” - в обхвата на
ОУП – Дългопол попада една малка част от зоната, а в рамките на полевите
проучвания в зоната не е намерен нито един екземпляр. Изследвани са 4 отделни
трансекта в местообитания на вида с различна степен на пригодност, с обща дължина
49428,27 м.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Bombina bombina не е установен и вероятното приствие е
извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” –
общо потенциалното местообитание на вида е 577,83 ha (клас 1 – 558,79 ha; клас 2 –
18,82 ha; клас 3 – 0,22 ha).
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В рамките на полевите проучвания в зоната не е намерен нито един екземпляр.
Изследвани са 4 отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на
пригодност, с обща дължина 52973,31 м.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 27443,85 ha (97,94% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 558,79 ha (1,99%);
3) Пригодни (клас 2): 18,82 ha (0,07%);
4) Оптимални(клас 3): 0,22 ha (0,00%).
След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места. Bombina
bombina не е регистрирана в ЗЗ, свързана е изцяло с живот във водна среда и наличие
на високи дървета. Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят
каквото и да е отрицателно въздействие върху вида. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0000141 „Река Камчия” - при сравняване на
подходящите местообитания, представени в оценките при стартиране на проекта
(общо 160,33 ha) се наблюдава разлика от получените данни при индуктивното
моделиране – общо потенциалното местообитание на вида е 148,80 ha (клас 1 – 97,40
ha; клас 2 – 51,33 ha; клас 3 – 0,05 ha). Съществената разлика идва от използването на
дедуктивно моделиране при извършване на встъпителната оценка, докато при
сегашната – моделирането е индуктивно. Трябва да се обърне внимание и на факта, че
класовете с най-висока пригодност (клас 2 и 3) са значително по-малки, с обща площ
51,38 ha.
В рамките на полевите проучвания в зоната не е намерен нито един екземпляр.
Изследвани са 3 отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на
пригодност, с обща дължина 26976,64 м.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 25,71 ha (14,73% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 97,40 ha (55,82% );
3) Пригодни (клас 2): 51,33 ha (29,42% );
4) Оптимални(клас 3): 0,05 ha (0,03% ).
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Bombina bombina не е установен и вероятното приствие е
извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” при сравняване на подходящите местообитания, представени в оценките при
стартиране на проекта (общо 935,26 ha) се наблюдава разлика от получените данни при
индуктивното моделиране – общо потенциалното местообитание на вида е 1769,42 ha
(клас 1 – 1621,71 ha; клас 2 – 145,61 ha; клас 3 –2,10 ha). Съществената разлика идва от
използването на дедуктивно моделиране при извършване на встъпителната оценка,
докато при сегашната – моделирането е индуктивно. Трябва да се обърне внимание и
на факта, че класовете с най-висока пригодност (клас 2 и 3) са значително по-малки, с
обща площ 147,71 ha.
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В рамките на полевите проучвания в зоната не е намерен нито един екземпляр.
Изследвани са 22 отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на
пригодност, с обща дължина 263798,42 м. Средната стойност на обилието на вида е
0,00 екз. на 1000 м (Ab = 0,00±0,00). Минималният отчетен брой екземпляри е 0,00 екз.
на 1000 м, а максималният – 0,00 екз. на 1000 м.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 48389,15 ha (96,47 % от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 1621,71 ha (3,23 %);
3) Пригодни (клас 2): 145,61 ha (0,29 %);
4) Оптимални(клас 3): 2,10 ha (0,00%).

На графиката в жълто са посечни вероятно подходящите местообитания на
Червенокоремата бумка, които попадат в обхвата на ОУП Дългопол, и в зона BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато”, няма установени индивиди по време на
теренната работа. От информацията по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става
ясно че видът Bombina bombina не е установен в обхвата на ОУПО, като само са
посочени подходящи местообитания за вида. Посочените терени обхващат малка част
от зоната извън населени места, което прави вида локално разпространен, но от
графиката се вижда че те не са засягат устроиствени зони от ОУП – Дългопол.
Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности –
оценка 1.
•
Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata) - предмет на опазване в защитени
зони BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG 0000393 „Екокоридор
Камчия - Емине”, BG 0000141 „Река Камчия” и BG 0000104 „ПровадийскоРоякско плато”.
Описание на вида – среща се в Италия, по цялото западно крайбрежие на
Балканския полуостров, западната половина на Гърция и много от гръцките острови,
Македония и югозападния ъгъл на България.
Установен е само в Петричко-Санданската котловина, долината на р.
Струмешница и южната половина на Кресненския пролом. В равнинните части на
Петричко-Санданската котловина е почти унищожен поради големия дял на
обработваемите площи и е останал предимно в подножието на околните планини и
някои островно разположени скалисти възвишения. В Кресненския пролом е намиран
до 600 m н. в. Числеността и плътността на популациите са неизвестни. През 1971–
1975 г. в района на с. Горна Брезница (общ. Кресна), всред 437 неизбирателно
събирани змии този вид е на 7-мо място по честота на намиране.
234

Обитава предимно нискостъблени гори и храсти в скалисти и други места с добре
развит микрорелеф, на огрявани от слънцето склонове.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” при сравняване на подходящите местообитания, представени в оценките при
стартиране на проекта (общо 1896,81 ha) се наблюдава разлика от получените данни
при индуктивното моделиране – общо потенциалното местообитание на вида е
52140,52 ha (клас 1 – 30638,97 ha; клас 2 – 18869,93 ha; клас 3 – 2631,62 ha).
Съществената разлика идва от използването на дедуктивно моделиране при
извършване на встъпителната оценка, докато при сегашната – моделирането е
индуктивно. Трябва да се обърне внимание и на факта, че класовете с най-висока
пригодност (клас 2 и 3) са значително по-малки, с обща площ 21501,55 ha.
В рамките на полевите проучвания в зоната не е намерен нито един екземпляр.
Изследвани са 22 отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на
пригодност, с обща дължина 362086,57 м. Маршрутите с нулеви стойности са
изключени от анализа.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 11537,95 ha (18,12% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 30638,97 ha (48,12%);
3) Пригодни (клас 2): 18869,93 ha (29,63%);
4) Оптимални(клас 3): 2631,62 ha (4,13%).
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Elaphe quatuorlineata не е установен и вероятното
приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и
потенциални местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не
оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” –
общо потенциалното местообитание на вида е 9078,52 ha (клас 1 – 7536,99 ha; клас 2 –
1481,96 ha; клас 3 – 59,56 ha).
В рамките на полевите проучвания в зоната не е намерен нито един екземпляр.
Изследвани са 4 отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на
пригодност, с обща дължина 52973,31 м.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 18943,17 ha (67,60% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 7536,99 ha (26,90%);
3) Пригодни (клас 2): 1481,96 ha (5,29%);
4) Оптимални(клас 3): 59,56 ha (0,21%).
След направения анализ се констатира че ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине” попада много малка част в обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места.
Ивичестия смок не е регистрирана в ЗЗ, обитава сухи степни формирования.
Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е
отрицателно въздействие върху вида. Оценка на въздействието по десетобалната скала
– 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0000141 „Река Камчия” - при сравняване на
подходящите местообитания, представени в оценките при стартиране на проекта
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(общо 0,00 ha) се наблюдава разлика от получените данни при индуктивното
моделиране – общо потенциалното местообитание на вида е 174,40 ha (клас 1 – 25,50
ha; клас 2 – 16,72 ha; клас 3 – 132,18 ha). Съществената разлика идва от използването
на дедуктивно моделиране при извършване на встъпителната оценка, докато при
сегашната – моделирането е индуктивно. Трябва да се обърне внимание и на факта, че
класовете с най-висока пригодност (клас 2 и 3) са по-малки, с обща площ 148,90 ha.
В рамките на полевите проучвания в зоната не е намерен нито един екземпляр.
Изследвани са 3 отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на
пригодност, с обща дължина 26 977 м.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
) Отсъствие (клас 0): 0,12 ha (0,07% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 25,50 ha (14,61%);
3) Пригодни (клас 2): 16,72 ha (9,58%);
4) Оптимални(клас 3): 132,18 ha (75,74%).
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Elaphe quatuorlineata не е установен и вероятното
приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и
потенциални местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не
оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” - при
сравняване на подходящите местообитания, представени в оценките при стартиране на
проекта (общо 1166,57 ha) се наблюдава разлика от получените данни при
индуктивното моделиране – общо потенциалното местообитание на вида е 24701,99 ha
(клас 1 – 20842,39 ha; клас 2 – 3788,83 ha; клас 3 – 70,76 ha). Съществената разлика
идва от използването на дедуктивно моделиране при извършване на встъпителната
оценка, докато при сегашната – моделирането е индуктивно. Трябва да се обърне
внимание и на факта, че класовете с най-висока пригодност (клас 2 и 3) са значително
по-малки, с обща площ 3859,59 ha.
В рамките на полевите проучвания в зоната не е намерен нито един екземпляр.
Изследвани са 22 отделни трансекта в местообитания на вида с различна степен на
пригодност, с обща дължина 263798,42 м.
В изследваната зона няма налични данни за намирането на неполово зрели
животни през последните 6 години.
На база индуктивното моделиране площите на отделните класове на пригодност
на местообитанията в зоната са:
1) Отсъствие (клас 0): 25456,57 ha (50,75% от цялата територия на зоната);
2) Слабо пригодни (клас 1): 20842,39 ha (41,55%);
3) Пригодни (клас 2): 3788,83 ha (7,55%);
4) Оптимални(клас 3): 70,76 ha (0,14%).
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Elaphe quatuorlineata не е установен и вероятното
приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и
потенциални местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не
оказва въздействие.
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Предмет на опазване в ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия”, BG 0000393
„Екокоридор Камчия - Емине”, BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG
0000141 „Река Камчия” и BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” са следните
видове риби:
•
Маришка мряна (Barbus plebejus) - предмет на опазване в защитени
зони BG 0000501 „Голяма Камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”,
BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG 0000141 „Река Камчия” и BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато”
Описание на вида – това е вид шаранова риба, разпространена в долното и
средното течение на реките Тунджа, Марица, Места, Струма и притоците им.
Характерни местообитания на вида са участъци с по-бързо течение и чисти каменистопесъчливи дъна, където търси храната си и се размножава. Изключително добър
плувец, маришката мряна без усилие преодолява съпротивлението на водата и търси
ракообразни и мекотели в течението. Тя е пасажна риба и се храни предимно нощем.
Класическите местообитания на мряната са местата от реките, където има надвесени
над водата дървета, прагове на реките, дълбоки вирове с течение. Разчита на укритията
на подмолите, където бяга ако е подплашена. Видът е балкански ендемит.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия” - видът не е
регистриран в зоната, обитава водни обекти, такъв в зоната е река Камчия, а в ОУП
попада една малка част от ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия”.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Barbus plebejus не е установен и вероятното приствие е
извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000141 „Река Камчия” - видът не е
регистриран в зоната, обитава водни обекти, такъв в зоната е река Камчия, а в ОУП
попада една малка част от ЗЗ BG 0000141 „Река Камчия”.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Barbus plebejus не е установен и вероятното приствие е
извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” видът не е регистриран в зоната.
След направения анализ се констатира че в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия
- Емине” попада много малка част от обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места.
Маришката мряна не е регистрирана в ЗЗ, живота и е свързан изключителни с
обитаването на водни обекти. Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да
причинят каквото и да е отрицателно въздействие върху вида. Оценка на
въздействието по десетобалната скала – 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” видът не е регистриран в зоната, обитава водни обекти, такъв в зоната е Провадииска
река която не попада в ОУП Дългопол.
237

След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Barbus plebejus не е установен и вероятното приствие е
извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
•
Черна мряна (Barbus peloponnesius) - предмет на опазване в защитени
зони BG 0000501 „Голяма Камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”,
BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG 0000141 „Река Камчия”.
Описание на вида - Обитава придънните слоеве на водоемите.
През пролетта слиза към по-дълбоките части на реките, а през лятото се изтегля
нагоре, към по-бързите течения.
Живее на стада. Обикновено в тях рибките са от едно люпило и за това на едно място
по време на риболов се ловят риби с едни и същи размери. Черната мряна рядко
надхвърля 35 cm на дължина, а теглото ѝ може да достигне и до
1 кг. Цветовете на мряната силно зависят от околната среда. Най-често рибата е
златиста, изпъстрена със ситни тъмни петънца. Ако обаче дъното е повече каменисто,
отколкото песъчливо, можем да срещнем и биещи на сребро екземпляри. Гърбът при
черната мряна винаги е тъмен. Плавниците най-често са жълтеникави на цвят, но
ако рибата е в брачен период, могат да бъдат и чисто оранжеви. Характерна за
балканската мряна е аналната перка, която е силно прибрана към тялото. От другите
видове мрени – от бялата – Barbus barbus, маришката – Barbus cyclolepis, и резовската –
Barbus tauricus Kesseler, я отличава последният удебелен лъч в гръбната перка. При
черната мряна той е мек и не е назъбен в задния си край. Главата на рибата е малко
източена и удължена. Устата е долна с месести и здрави устни, гарнирани с два чифта
мустачки. Първата двойка мустачки е в ъглите на устата и са по-големи. Втората
двойка се намират на върха на муцуната и са по-малки.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия” - видът не е
регистриран в зоната, обитава водни обекти, такъв в зоната е река Камчия, а в ОУП
попада една малка част от ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия”.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Barbus peloponnesius не е установен и вероятното приствие
е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” видът не е регистриран в зоната.
След направения анализ се констатира че в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия
- Емине” попада много малка част от обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места. Черната
мряна не е регистрирана в ЗЗ, живота и е свързан изключителни с обитаването на
водни обекти. Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото
и да е отрицателно въздействие върху вида. Оценка на въздействието по десетобалната
скала – 0.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” видът не е регистриран в зоната, обитава водни обекти, такъв в зоната е река Камчия, а
в ОУП попада една малка част от ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Barbus peloponnesius не е установен и вероятното приствие
е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000141 „Река Камчия” - видът не е
регистриран в зоната, обитава водни обекти, такъв в зоната е река Камчия, а в ОУП
попада една малка част от ЗЗ BG 0000141 „Река Камчия”.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Barbus peloponnesius не е установен и вероятното приствие
е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
•
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus) - предмет на опазване в
защитени зони BG 0000501 „Голяма Камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине”, BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG 0000141 „Река
Камчия” и BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”
Описание на вида – това e дребна (6–8 см), шараноподобна красиво оцветена
речна рибка. Среща се в долните и средни течения на повечето реки в България.
Хайвера си поставя чрез специално яйцеполагало в мантията на живи речни миди,
хвърля 400 до 600 хайверени зърна. Мъжките са значително по ярко оцветени в розово
и червено от долната страна и синьо, виолетово и маслено залено от горната,отстрани
има ярка зелена ивица и едно по тъмно, понякога виолетово оцветено петно от всяка
страна в предната част на тялото.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия ” - видът е с ниски
численост в зоната, обитава водни обекти, такъв в зоната е река Камчия, а в ОУП
попада една малка част от ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия”.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Rhodeus sericeus amarus е с ниски числености, а поради
това че в обхвата на ОУП – Дългопол,устройствени зоне не попадат в ЗЗ BG 0000501
„Голяма Камчия“ не се очаква отрицателно влияние върху вида. Въздействието ще е
слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности – оценка 1.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”видът не е регистриран в зоната.
След направения анализ се констатира че в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия
- Емине” попада много малка част от обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места.
Европейска горчивка не е регистрирана в ЗЗ, живота и е свързан изключителни с
обитаването на водни обекти. Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да
причинят каквото и да е отрицателно въздействие върху вида. Оценка на
въздействието по десетобалната скала – 0.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG0000141 „Река Камчия” - видът е с ниски
численост в зоната, обитава водни обекти, такъв в зоната е река Камчия, а в ОУП
попада една малка част от ЗЗ BG 0000141 „Река Камчия”.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Rhodeus sericeus amarus е с ниски числености, а поради
това че в обхвата на ОУП – Дългопол,устройствени зоне не попадат в ЗЗ BG 0000501
„Голяма Камчия“ не се очаква отрицателно влияние върху вида. Въздействието ще е
слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности – оценка 1.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0000104 „Провадийско-Роякско плато” –
видът не е установен по време на полевите проучвания, това показва че или е много
рядък или повече не се среща в зоната. Обитава водни обекти, такъв в зоната е река
Камчия, а в ОУП попада една малка част от ЗЗ BG0000104 „Провадийско-Роякско
плато”.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Rhodeus sericeus amarus не е установен и вероятното
приствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и
потенциални местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не
оказва въздействие.
•
Обикновен щипок (Cobitis taenia) - предмет на опазване в защитени
зони BG 0000501 „Голяма Камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”,
BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG 0000141 „Река Камчия” и BG
0000104 „Провадийско-Роякско плато”
Описание на вида – Щипокът принадлежи към сем. Виюнови. В България са
разпространени 5 вида: обикновен щипок, малък щипок, голям щипок, балкански
щипок, дунавски (български) щипок. Дължина до 15 см, тегло до 10 - 15 гр.
Разпространение: в почти цяла Европа и Азия до Япония. У нас навсякъде, с
изключение на горните течения на реките. Щипокът е малка, дънна, сладководна риба.
Предпочита бавнотечащи и стоящи води с тинесто песъкливо дъно, в което през деня
се заравя така, че само главата и опашката му се вижда. Нощем е активна. Храни се с
дребни дънни безгръбначни. Понася остър недостиг на разтворен във водата кислород.
Живее 3 - 4 години. Полово съзрява на 2 г. Размножава се през април до юни. Расте
твърде бавно.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0000501 „Голяма Камчия” - видът не е
установен по време на полевите проучвания, това показва че или е много рядък или
повече не се среща в зоната. Обитава водни обекти, такъв в зоната е река Камчия, а в
ОУП попада една малка част от ЗЗ BG0000501 „Голяма Камчия”.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и определяне на
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, става
ясно че видът Cobitis taenia не е установен и вероятното приствие е извън обхвата на
ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални местообитания на
вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” видът не е регистриран в зоната.
След направения анализ се констатира че в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия
- Емине” попада много малка част от обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
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засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места.
Обикновения щипок не е регистрирана в ЗЗ, живота и е свързан изключителни с
обитаването на водни обекти. Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да
причинят каквото и да е отрицателно въздействие върху вида. Оценка на
въздействието по десетобалната скала – 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” видът не е установен по време на полевите проучвания, това показва че или е много
рядък или повече не се среща в зоната. Обитава водни обекти, такъв в зоната е река
Камчия, а в ОУП попада една малка част от ЗЗ BG0000133 „Камчийска и Еменска
планина”.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Cobitis taenia не е установен и вероятното приствие е
извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0000141 „Река Камчия” - видът не е
установен по време на полевите проучвания, това показва че или е много рядък или
повече не се среща в зоната. Обитава водни обекти, такъв в зоната е река Камчия, а в
ОУП попада една малка част от ЗЗ BG0000141 „Река Камчия ”.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Cobitis taenia не е установен и вероятното приствие е
извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” видът не е установен по време на полевите проучвания, това показва че или е много
рядък или повече не се среща в зоната. Обитава водни обекти, такъв в зоната е река
Камчия, а в ОУП попада една малка част от ЗЗ BG0000104 „Провадийско-Роякско
плато”.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Cobitis taenia не е установен и вероятното приствие е
извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
•
Балкански щипок (Sabanejewia balcanica) - предмет на опазване само в
защитена зона BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”
Описание на вида – среща се в Средна и Източна Европа. В миналото е установен
в горните и средните течения на повечето дунавски притоци, както и в много от
притоците на р. Марица. Среща се в р. Струма и притока и Рилска река, в реките
Доспат и Камчия. Впоследствие видът е потвърден многократно за реките от
дунавския басейн – Искър и притоците й, Огоста, Вит, Осъм и Янтра. Установен е и в
реките Арчар и Лом. Постепенно изчезва от реките в Егейския басейн. Първоначално е
съобщен за р. Струма под и над яз. "Студена", както и за притока й р. Мътница [5], но
при последващи изследвания в района не е намерен [11]. В басейна на р. Марица е
потвърден само за р. Мечка, р. Арда и притоците й, и Бяла река [12]. В реките Места и
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Камчия не е потвърден. През последните години балканският щипок е установен в
реките Войнишка, Видбол, Арчар, Лом, Цибрица, Огоста, Искър и Вит (наши данни).
Обитава средните и горните течения на постоянни реки с пясъчно-чакълесто дъно
и бързо течение. Бентосен, реофилен вид. Размножителният период е от края на април
до началото на юни. Плодовитостта на женските е ниска – около 300 хайверни зърна,
които се отлагат направо върху камъните Храни се с дънни безгръбначни животни и
хайвер.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” видът не е установен по време на полевите проучвания, това показва че или е много
рядък или повече не се среща в зоната. Обитава водни обекти, такъв в зоната е река
Камчия, а в ОУП попада една малка част от ЗЗ BG0000133 „Камчийска и Еменска
планина”.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Cobitis taenia не е установен и вероятното приствие е извън
обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.

Предмет на опазване в ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия”, BG 0000393
„Екокоридор Камчия - Емине”, BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, BG
0000141 „Река Камчия” и BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато”, са следните
видове безгръбначни:
•
Бисерна мида (Unio crassus) - предмет на опазване в защитени зони BG
0000501 „Голяма Камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” и BG
0000133 „Камчийска и Еменска планина”
Описание на вида - – това е вид сладководна мида, двучерупчесто мекотело,
срещаща се в повечето европейски реки. В региона около Черно море се среща много
рядко. От началото на ХХ век, се наблюдава намаляване на популациите на вида, найвече поради замърсяване и влошаване на качествата на сладководните басейни. Един
от най-застрашените местни сладководни миди, включен в Приложение 2 и 4 на
Директива 92/43/ЕЕС. Основен неприятел на вида в природата е бил видрата, но
впоследствие, бисерната мида е станала предпочитана храна на инвазивни видове като
ондатра (Ondathra zibethicus), миеща мечка (Procyon lotor) и американската норка
(Neovison vison).
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия” - за периода 20112012 г. е установено 1 геореферирано находище.
В изследваните 6 трансекта от по 100 м2 са установени общо 2 екземпляра (2
черупки) от целевия вид. Средната стойност на обилието на вида в зоната е 0,003
екз./м2 (Ab = 0,003±0,008). Тъй като липсват предварителни данни за числеността и
обилието на U. crassus в тази зона получената стойност ще считаме за референтна, а
ПС по този параметър за благоприятно.
Площта на ефективно заетите местообитания от вида, в които той е намерен
през периода на изследването е 17,67 ha. Тази стойност ще считаме за референтна, а
ПС по този параметър за благоприятно.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Unio crassus е установен в малки количества, вероятното
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извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на
предвидените дейности – оценка 1.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - за
периода 2011-2012 г. е установено 1 геореферирано находище.
В изследваните 6 трансекта от по 100 м2 са установени общо 4 екземпляра (4
черупки) от целевия вид. Средната стойност на обилието на вида в зоната е 0,007
екз./м2 (Ab = 0,007±0,02).
Площта на ефективно заетите местообитания от вида, в които той е намерен
през периода на изследването е 13,16 ha. Тази стойност ще считаме за референтна, а
ПС по този параметър за благоприятно.
По данни от крайната карта на разпространението на вида в зоната, общата
площ на потенциалните местообитания е 477,41 ha. Тази стойност ще считаме за
референтна и благоприятна.
След направения анализ се констатира че в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия
- Емине” попада много малка част от обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места.
Биерната мида обитава изключителни и само водни обекти. Следователно елементите
на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е отрицателно въздействие върху
вида. Оценка на въздействието по десетобалната скала – 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0000133 „Камчийска и Еменска планина” За периода 2011-2012 г. са установени 4 геореферирани находища. В
изследваните 10 трансекта от по 100 м2 са установени общо 145 екземпляра (42 живи +
103 черупки) от целевия вид. Средната стойност на обилието на вида в зоната е 0,14
екз./м2 (Ab = 0,14±0,29). Тъй като липсват предварителни данни за числеността и
обилието на U. crassus в тази зона получената стойност ще считаме за референтна, а
ПС по този параметър за благоприятно.
Площта на ефективно заетите местообитания от вида, в които той е намерен
през периода на изследването е 29,50 ha. Тази стойност ще считаме за референтна, а
ПС по този параметър за благоприятно.
По данни от крайната карта на разпространението на вида в зоната, общата
площ на потенциалните местообитания е 88,07 ha. Тази стойност ще считаме за
референтна и благоприятна.
През периода на теренните изследвания не е установена съществена промяна на
водното ниво в реката и в нея има необходимото за развитието на вида минимално
водно количество. Състоянието по този параметър е благоприятно.
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На графиките в червено са посечни вероятните местообитания на бисерната
мида, които попадат в обхвата на ОУП Дългопол, и в зона BG 0000133 „Камчийска и
Еменска планина”, това са водни обекти и терени около тях. От информацията по
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът Unio crassus е установен в
цялата ЗЗ. Посочените терени представляват водни обекти (реки, блата, язовири и
терени в близост), отдаличени от населени места, който не се засягат от устроиствени
зони на ОУП – Дългопол. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на
предвидените дейности – оценка 1.
•
Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides) - предмет на
опазване в защитени зони BG 0000501 „Голяма Камчия” и BG 0000393
„Екокоридор Камчия - Емине”.
Описание на вида – това е вид щипогръд скакалец от семейство Catantopidae.
Представител на шипогръдите скакалци - семейство катантопиди (Catantopidae) и
обитава сухи тревни естествени обитания. Настоящото състояние на терена не
изключва възможността за наличие на негови локалитети. Дори и да съществуват
местообитания на вида, отделните индивиди са бързо подвижни и при започване на
реализацията на инвестиционното предложение те ще заемат съседни територии.В
България се среща разпокъсано почти в цялата страна, като образува често
многочислени популации. Обитава ксерофитни тревисто-храстови съобщества до 800
м н.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0000501 „Голяма Камчия ” – в зоната не са
установени находища. Видът не се среща в зоната. Ефективно заети местообитания
липсват в зоната. Обща площ на потенциалните местообитания в зоната. Общата площ
на потенциалните местообитания е 0 хектара по данни от крайната карта на вида за
зоната.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Paracaloptenus caloptenoides не е установен, а вероятното
присъствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и
потенциални местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не
оказва въздействие.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”- до
края на 2012 г. е установено 1 находище. Стойността ще считаме за референтна и
благоприятна.
Общата площ на потенциалните местообитания е 4868.65 ха. Стойността ще считаме
за референтна и благоприятна.
След направения анализ се констатира че в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия
- Емине” попада много малка част от обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места.
Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е
отрицателно въздействие върху вида. Оценка на въздействието по десетобалната скала
– 0.
•
Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) - предмет на опазване в защитени
зони BG 0000501 „Голяма Камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”,
BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, и BG 0000104 „ПровадийскоРоякско плато”
Описание на вида - – това е вид бръмбар от сем. Листороги (Scarabaeidae).
Обитава влажни широколистни гори с голям процент на мъртва дървесина.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия ” - до края на 2012
г. не са установени геореферирани находища. Обща площ на подходящите
местообитания. Общата площ на подходящите местообитания е 30.63 хектара по данни
от крайната карта на вида за зоната. Общата площ на потенциалните местообитания е
59.20 хектара по данни от крайната карта на вида за зоната.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Cerambyx cerdo не е установен, а вероятното присъствие е
извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - до
края на 2012 г. са установени 4 геореферирани находища.
Общата площ на подходящите местообитания е 7552.56 хектара по данни от
крайната карта на вида за зоната.
Общата площ на потенциалните местообитания е 10835.16 хектара по данни от
крайната карта на вида за зоната.
След направения анализ се констатира че в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия
- Емине” попада много малка част от обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места.
Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е
отрицателно въздействие върху вида. Оценка на въздействието по десетобалната скала
– 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина ” до края на 2012 г. са установени 2 геореферирани находища. Общата площ на
подходящите местообитания е 1857.22 хектара по данни от крайната карта на вида за
зоната. Общата площ на потенциалните местообитания е 3331.28 хектара по данни от
крайната карта на вида за зоната.
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На графиките в червено са посечни вероятните местообитания на обикновения
сечко, които попадат в обхвата на ОУП Дългопол, и в зона BG 0000133 „Камчийска и
Еменска планина”, това са горските терени. От информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Cerambyx cerdo е установен в 2 находища от цялата ЗЗ.
Посочените терени представляват гори и горски терени, отдаличени от населени места,
който не се засягат от устроиствени зони на ОУП – Дългопол. Въздействието ще е
слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности – оценка 1.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” - до
края на 2012 г. са установени 10 геореферирани находища. Общата площ на
подходящите местообитания е 12633.76 хектара по данни от крайната карта на вида за
зоната. Общата площ на потенциалните местообитания е 20829.70 хектара по данни от
крайната карта на вида за зоната.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Cerambyx cerdo не е установен, а вероятното присъствие е
извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
•
Бръмбар рогач (Lucanus cervus) - предмет на опазване в защитени
зони BG 0000501 „Голяма Камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”,
BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, и BG 0000104 „ПровадийскоРоякско плато”.
Описание на вида – това е вид бръмбар от сем. Листороги (Scarabaeidae).
Среща се предимно в Централна и Източна Европа, Западна Азия. Обитава предимно
влажни места, до половин метър под земята с гниещи корени и дънери. Среща се и в
загниващи дървени постройки. Женската снася яйцата си в гниеща дървесина, с която
се хранят излюпилите се по-късно мръсно-бели ларви. Развитието им продължава от 4
до 6 години, след което ларвата какавидира и през лятото се излюпва възрастното
насекомо. Популациите на тези бръмбари силно са намалели. Основни фактори за това
са сравнително бавното му развитие и значителното ограничаване на жизнената му
среда. Масовото отсичане и събиране на изгнилите дървета, в които се хранят ларвите,
комбинирано с факта, че по-голямата част от живота си бръмбарът прекарва в ларвен
стадий са пагубни за вида. Поради тези причини бръмбарът рогач е защитен от
множество закони. Видът е под закрилата на Закона за биоразнообразието с
приоритетно съхранение на неговото местообитание. На европейско равнище е
защитен от Бернската Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и
природни местообитания, както и от законодателството на Европейския съюз.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия ” - до края на 2012
г. не са установени общо геореферирани находища. Общата площ на подходящите
местообитания е 45.61 ha по данни от крайната карта на вида за зоната. Поради факта,
че по-голямата част от тази площ представлява неподходящи за развитието на вида
крайречни заливни гори, стойността ще считаме за референтна и неблагоприятна –
незадоволителна.Общата площ на потенциалните местообитания е 104.2 ha по данни
от крайната карта на вида за зоната.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Lucanus cervus не е установен, а вероятното присъствие е
извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - до
края на 2012 г. са установени общо 26 геореферирани находища.
Общата площ на подходящите местообитания е 19143.5 ha по данни от крайната
карта на вида за зоната. Общата площ на потенциалните местообитания е 23055 ha по
данни от крайната карта на вида за зоната.
По време на теренното изследване е установено присъствие на дървета във фаза
на старост.
След направения анализ се констатира че в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия
- Емине” попада много малка част от обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места. Липсват
гори и горски масиви. Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят
каквото и да е отрицателно въздействие върху вида. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина ” до края на 2012 г. са установени общо 45 геореферирани находища. Стойността ще
считаме за референтна и благоприятна. Общата площ на подходящите местообитания е
42387.23 хектара по данни от крайната карта на вида за зоната. Стойността ще считаме
за референтна и благоприятна. Общата площ на потенциалните местообитания е
50753.01 хектара по данни от крайната карта на вида за зоната.
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На графиките в червено са посечни вероятните местообитания на бръмбара
рогач, които попадат в обхвата на ОУП Дългопол, и в зона BG 0000133 „Камчийска и
Еменска планина”, това са горските терени. От информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Lucanus cervus е установен на много места в цялата ЗЗ.
Посочените терени представляват гори и горски терени, отдаличени от населени места,
който не се засягат от устроиствени зони на ОУП – Дългопол. Въздействието ще е
слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности – оценка 1.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” - до
края на 2012 г. са установени общо 25 геореферирани находища. Общата площ на
подходящите местообитания е 22568.67 хектара по данни от крайната карта на вида за
зоната. Общата площ на потенциалните местообитания е 27444.18 хектара по данни от
крайната карта на вида за зоната.

На графиките в жълто са посечни вероятните местообитания на бръмбара
рогач, които попадат в обхвата на ОУП Дългопол, и в зона BG 0000104 „ПровадийскоРоякско плато”, това са горските терени. От информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Lucanus cervus е установен на много места в цялата ЗЗ.
Посочените терени представляват гори и горски терени, отдаличени от населени места,
който не се засягат от устроиствени зони на ОУП – Дългопол. Въздействието ще е
слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности – оценка 1.
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•
Буков сечко (Morimus funereus) - предмет на опазване в защитени зони
BG0000501 „Голяма Камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”,
BG0000133 „Камчийска и Еменска планина”, и BG0000104 „ПровадийскоРоякско плато”
Описание на вида – това е вид бръмбар от сем. Листороги (Scarabaeidae).
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0000501 „Голяма Камчия ”
Общата площ на подходящите местообитания е 30.85 ха по данни от крайната
карта на вида за зоната. Общата площ на потенциалните местообитания е 43.77 ха по
данни от крайната карта на вида за зоната.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Morimus funereus не е установен, а вероятното присъствие
е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”
До края на 2012 г. са установени 12 геореферирани находища. Стойността ще считаме
за референтна и благоприятна.
Общата площ на подходящите местообитания е 21743.38 ха по данни от крайната
карта на вида за зоната.
Общата площ на потенциалните местообитания е 23172.91 ха по данни от крайната
карта на вида за зоната. Стойността ще считаме за референтна и благоприятна.
По време на теренната работа бе установено, че не е възможно да се отчита този
параметър като брой стари дървета на 1 хектар. Поради това, за мерна единица е
възприет критерия присъствие/отсъствие на базата на експертно мнение.
По време на теренното изследване е установено присъствие на дървета във фаза на
старост.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина ” до края на 2012 г. са установени 4 геореферирани находища. Общата площ на
подходящите местообитания е 47205.91 хектара по данни от крайната карта на вида за
зоната. Общата площ на потенциалните местообитания е 49636.55 хектара по данни от
крайната карта на вида за зоната.
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На графиките в червено са посечни вероятните местообитания на буковия
сечко, които попадат в обхвата на ОУП Дългопол, и в зона BG 0000133 „Камчийска и
Еменска планина”, това са изцяло горските терени. От информацията по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
и видове - фаза I“, става ясно че видът Morimus funereus е установен на много места в
цялата ЗЗ. Посочените терени представляват гори и горски терени, отдаличени от
населени места, който не се засягат от устроиствени зони на ОУП – Дългопол.
Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности –
оценка 1.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато” - до
края на 2012 г. са установени 2 геореферирани находища. Общата площ на
подходящите местообитания е 24836.66 хектара по данни от крайната карта на вида за
зоната. Общата площ на потенциалните местообитания е 26635.32 хектара по данни от
крайната карта на вида за зоната.

На графиките в жълто са посечни вероятните местообитания на буковия сечко,
които попадат в обхвата на ОУП Дългопол, и в зона BG0000104 „ПровадийскоРоякско плато”, това са изцяло горските терени. От информацията по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
и видове - фаза I“, става ясно че видът Morimus funereus е установен на много места в
цялата ЗЗ. Посочените терени представляват гори и горски терени, отдаличени от
населени места, който не се засягат от устроиствени зони на ОУП – Дългопол.
Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности –
оценка 1.
•
Алпийска розалия (Rosalia alpina) - предмет на опазване в защитени
зони BG 0000501 „Голяма Камчия”, BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”,
BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”, и BG 0000104 „ПровадийскоРоякско плато”
Описание на вида - – това е вид бръмбар от сем. Листороги (Scarabaeidae).
Среща се в Европа, Крим, Кавказ, Палестина и Сирия. Всеядно животно, обитава
широколистни горски масиви. Предпочита най-вече бук и бреза, но също и бряст,
габър, липа, кестен. Живее предимно в стари букови гори на височина 500-1000 метра.
След чифтосване, женската полага яйцата си в кората на бука. Ларвите ядат кора и се
превръщат в какавиди до около три годишна възраст. След това какавидите се
превръщат във възрастни. Природозащитен статус – Уязвим.
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Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия ” - до края на 2012
г. е установено 1 геореферирано находище. Общата площ на подходящите
местообитания е 4.06 хектара по данни от крайната карта на вида за зоната. Общата
площ на потенциалните местообитания е 11.46 хектара по данни от крайната карта на
вида за зоната.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Rosalia alpina не е установен, а вероятното присъствие е
извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - до
края на 2012 г. са установени 3 геореферирани находища.
Общата площ на подходящите местообитания е 2014.23 хектара по данни от
крайната карта на вида за зоната.
Общата площ на потенциалните местообитания е 6125.70 хектара по данни от крайната
карта на вида за зоната.
По време на теренното изследване е установено присъствие на дървета във фаза
на старост.
След направения анализ се констатира че в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия
- Емине” попада много малка част от обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места. Липсват
гори и горски масиви. Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят
каквото и да е отрицателно въздействие върху вида. Оценка на въздействието по
десетобалната скала – 0.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG0000133 „Камчийска и Еменска планина ” до края на 2012 г. е установено 1 геореферирано находище. Общата площ на
подходящите местообитания е 8671.14 хектара по данни от крайната карта на вида за
зоната. Общата площ на потенциалните местообитания е 24466.68 хектара по данни от
крайната карта на вида за зоната.
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Rosalia alpina не е установен, а вероятното присъствие е
извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и потенциални
местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва
въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000104 „Провадийско-Роякско плато ” - до
края на 2012 г. не са установени геореферирани находища.
Общата площ на подходящите местообитания е 373.50 хектара по данни от крайната
карта на вида за зоната. Общата площ на потенциалните местообитания е 2775.58
хектара по данни от крайната карта на вида за зоната.
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На графиките в жълто са посечни вероятните местообитания на буковия сечко,
които попадат в обхвата на ОУП Дългопол, и в зона BG0000104 „ПровадийскоРоякско плато”, това са изцяло горските терени. От информацията по проект
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания
и видове - фаза I“, става ясно че видът Rosalia alpina е установен на много места в
цялата ЗЗ. Посочените терени представляват гори и горски терени, отдаличени от
населени места, който не се засягат от устроиствени зони на ОУП – Дългопол.
Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности –
оценка 1.
•
Ценагрион (Coenagrion ornatum) - предмет на опазване в защитени зони
BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” и BG 0000393 „Екокоридор Камчия
- Емине”.
Описание на вида - водно конче, което е тясно свързано с наличието на стоящи
водоеми със слаба проточност. Обитава и крайбрежните растителни участъци на поголеми реки или вточната и отточна част на стоящите водоеми. Среща се и в много
плитки водоеми (до 52 около 0,20 м), които замръзват през по-студените месеци.
Пролетен вид. Наблюдавани са новоизлюпени екземпляри непосредствено до водата,
накацали по растителността, изцяло в осветени участъци. В такива места са
наблюдавани и големи струпвания от възрастни (предимно мъжки) индивиди.
Копулацията се осъществява в кацнало положение отново по растенията над водата.
Двойката снася яйца в тандем, като мъжкият може да е кацнал върху субстрата или да
стои в изправено положение. И в двата случая той пропъжда с движения на крилете си
други мъжки. Яйцата се снасят в подводната част на потопена (Berula erecta (Huds.)
Coville, Eleocharis sp. и др.) или плаваща (Azolla filiculoides) растителност. Струпване
на полово зрели мъжки индивиди е наблюдавано в сенчести участъци сред дървета,
разположени на около 300 метра от най-близкото подходящо за развитие на ларвите
им място. Възможно е такива участъци да се използват за нощуване от имагото. Видът
не е установяван на територията на инвестиционното предложение и в близост до
нея.До края на 2012 г. са установени 10 геореферирани находища. Седем от
находищата са регистрирани в слабопригодните територии по степен на пригодност на
местообитанието и три са локализирани в непосредствена близост до териториите със
степен на пригодност 0,20 – 0,50. Стойността 3 ще считаме за референтна и
благоприятна.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина ” до края на 2012 г. са установени 3 геореферирани находища. Едно от находищата е
регистрирано в слабопригодна територия по степен на пригодност на местообитанието
и две са локализирани в рамките на местообитания със степен на пригодност 0,20 до
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0,50. Установени са 25 екземпляра от 4 трансекта/подтрансекта (в смисъла на
методиката) с обща дължина 82,1 км. Общата площ на потенциалните местообитания е
6536,25 ha по данни от крайната карта на разпространение на вида за зоната (10,26 %
от общата площ на зоната). Общата площ на ефективно заетите местообитания за вида
за зоната е 600,17 ha (0,94 % от общата площ на зоната и 9,18 % от общата площ на
потенциалните местообитания).

На графиките в червено са посечни вероятните местообитания на ценагриона,
които попадат в обхвата на ОУП Дългопол, и в зона BG0000133 „Камчийска и Еменска
планина”, това са изцяло горските терени. От информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Coenagrion ornatum е установен по дерета и ожрази в
цялата ЗЗ. Посочените терени представляват дерета в горски терени, отдаличени от
населени места, който не се засягат от устроиствени зони на ОУП – Дългопол.
Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените дейности –
оценка 1.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - до
края на 2012 г. са установени 5 геореферирани находища. Всички находища са
регистрирани в територии със степен на пригодност на местообитанието 0,20 – 0,50.
Изчислено на основата на брой уловени или наблюдавани екземпляри за един час
обследване на трансект от брега на водоем по алгоритъм съгласно методиката. Общата
стайност на обилието в зоната е средна аритметична след калкулацията на стойностите
по трансекти. Установени са 50 екземпляра от 2 трансекта/подтрансекта (в смисъла на
методиката) с обща дължина 22,6 км.
Общата площ на потенциалните местообитания е 1150,36 ha по данни от
крайната карта на разпространение на вида за зоната (4,11 % от общата площ на
зоната).
Общата площ на ефективно заетите местообитания за вида за зоната е 72,48 ha
(0,26 % от общата площ на зоната и 6,3 % от общата площ на потенциалните
местообитания).
След направения анализ се констатира че в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия
- Емине” попада много малка част от обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места.
Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да причинят каквото и да е
отрицателно въздействие върху вида. Оценка на въздействието по десетобалната скала
– 0.
•
*Callimorpha quadripunctaria - предмет на опазване в защитени зони BG
0000501 „Голяма Камчия” и BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”
253

Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000501 „Голяма Камчия” -

На графиките в червено са посечни вероятните местообитания на Callimorpha
quadripunctaria, които попадат в обхвата на ОУП Дългопол, и в зона BG0000133
„Камчийска и Еменска планина”, това са изцяло горските терени. От информацията по
проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“, става ясно че видът Callimorpha quadripunctaria е
разпространен в цялата ЗЗ. Посочените терени представляват дерета в горски терени,
отдаличени от населени места, който не се засягат от устроиствени зони на ОУП –
Дългопол. Въздействието ще е слабо, временно при изпълнение на предвидените
дейности – оценка 1.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина”
След анализиране на получената информацията по проект „Картиране и
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове фаза I“, става ясно че видът Callimorpha quadripunctaria не е установен, а вероятното
присъствие е извън обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат регистрирани и
потенциални местообитания на вида. Въздействието се оценява на 0 – дейността не
оказва въздействие.
•
Вертиго (Vertigo moulinsiana) - предмет на опазване в защитени зони BG
0000133 „Камчийска и Еменска планина” и BG 0000393 „Екокоридор Камчия Емине”
•
Описание на вида – дребен охлюв, обитава старите и гъсти смесени
широколистни гори по бреговете на застояла вода. Храни се с растителни остатъци и
гъбични хифи.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” - до
края на 2012 г. няма установени геореферирани находища. Не са установени
екземпляри в 21 проби, взети при теренното изследване от пробните площадки. Не са
установени екземпляри и с качествения (ръчен) метод на събиране на проби.
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От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, и приложената графика става
ясно че видът обитава влажните имащи вода дерета, като в червено е посочено
неговото вероятното приствие в обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат
регистрирани и потенциални местообитания на вида Vertigo moulinsiana.
Въздействието се оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - до
края на 2012 г. няма установени геореферирани находища. Не са установени
екземпляри в находището. Не са установени екземпляри в 35-те проби, взети при
теренното изследване от пробните площадки. Не са установени екземпляри и с
качествения (ръчен) метод на събиране на проби.
Площта на потенциалните местообитания е 222,38 ha по данни от крайната
карта на вида за зоната.
Доминантната растителност в пробните площадки на потенциалните
местообитания са дъб, върби, елша; тревни – в над 75% от случаите до 25% карекс.
Склопът на горите в над 75% от потенциалните местообитания в пробните
площадки е под 8%.
След направения анализ се констатира че в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия
- Емине” попада много малка част от обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места. Липсат
реки и други влажни места. Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да
причинят каквото и да е отрицателно въздействие върху вида. Оценка на
въздействието по десетобалната скала – 0.
•
Вертиго (Vertigo angustior) - предмет на опазване в защитени зони
„Камчийска и Еменска планина” и BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”
Описание на вида –
дребен охлюв, обитава старите и гъсти смесени
широколистни гори по бреговете на застояла вода. Храни се с растителни остатъци и
гъбични хифи.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000133 „Камчийска и Еменска планина” - до
края на 2012 г. няма установени геореферирани находища. Не са установени
екземпляри в 21 проби, взети при теренното изследване от пробните площадки. Не са
установени екземпляри и с качествения (ръчен) метод на събиране на проби.
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От информацията по проект „Картиране и определяне на природозащитното
състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, и приложената графика става
ясно че видът обитава влажните имащи вода дерета, като в червено е посочено
неговото вероятното приствие в обхвата на ОУП – Дългопол, тоест не попадат
регистрирани и потенциални местообитания на вида Vertigo angustior. Въздействието
се оценява на 0 – дейността не оказва въздействие.
Въздействие върху вида в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине” - до
края на 2012 г. няма установени геореферирани находища.
Не са установени екземпляри в находището. Не са установени екземпляри в 35-те
проби, взети при теренното изследване от пробните площадки.
Не са установени екземпляри и с качествения (ръчен) метод на събиране на проби.
Стойността (0) ще считаме за неблагоприятна-незадоволителна.
Площта на потенциалните местообитания е 222,38 ha по данни от крайната карта на
вида за зоната.
Доминантната растителност в пробните площадки на потенциалните
местообитания са дъб, върби, елша; тревни – в над 75% от случаите до 25% карекс.
След направения анализ се констатира че в ЗЗ BG 0000393 „Екокоридор Камчия
- Емине” попада много малка част от обсега на ОУП – Дългопол и по никакъв начин не
засяга предвидени устройствени зони, не попада в близост до населени места. Липсат
реки и други влажни места. Следователно елементите на ОУПО Дългопол няма да
причинят каквото и да е отрицателно въздействие върху вида. Оценка на
въздействието по десетобалната скала – 0.
5.2. Описание и анализ на въздействието на плана, върху целостта на
защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели
(загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване
на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.), както по
време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното
предложение.
Оценката на степента на въздействие на проекта за изменението на Общия
устройствен план на община Дългопол се базира на влиянието върху всеки от
критериите за благоприятен природозащитен статус - площ на засегнати типове
природни местообитания и популации в зоната, качество на местообитанията
(структурни и функционални параметри), въздействия при строителство и
експлоатация, като преки и косвени въздействия върху защитените зони. Отчитат се
още структурни и функционални параметри, като общата функционална роля на зоната
за свързаността на мрежата - биокоридорна функция, географска свързаност.
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При реализацията и функционирането на предвидените устройствени зони в
общината, както и при предвидените за реализация инвестиционни проекти ще бъдат
нарушени или засегнати незначителни по площ подходящи гнездови и/или хранителни
местообитания и места за почивка на птици от включените като предмет на опазване в
засегнатата от предвиденото изменение на ОУП на община Дългопол защитени зони
„Провадийско-Роякско плато”, код BG 0002038 , и „Камчийска планина”, код BG
0002044 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици.
Тъй като преобладаваща част от предвидените за урбанизиране територии са
разположени около населените места може да се прогнозира незначителна
фрагментация на тези части от защитената зона. Може да се твърди, че това няма да
доведе до рязко влошаване на местообитания и фрагментация на популациите, тъй
като площите в близост до урбанизираните територии са обикновено натоварени откъм
шум и безпокойство и не предлагат достатъчно добри условия за обитаване на
представителите на дивата флора и фауна, в частност на видове, предмет на опазване в
НЕМ Натура 2000.
Очаква се повишен антропогенен натиск и замърсяване с битови и строителни
отпадъци на околната среда в близост до разглежданите територии и в границите на
защитените зони. Това ще се отрази върху съседните територии и обитаващите ги
животински видове. Загуба на местообитания и обезпокояване на видове ще има при
гнездящите видове птици, по-конкретно наземногнездящите или тези в храстовия
комплекс, по-малко върху дневните и нощните грабливи птици, описани в т. 5.1.
Евентуална загуба на местообитания обаче ще има, главно откъм трофични
територии за дневните грабливи птици. В същността си тя ще бъде незначителна и в
ниска степен поради локалния характер на въздействието.
Бъдещ проблем ще се окаже презастрояването и усвояването на територии от
защитените зони за жилищни нужди или икономически инвестиционни проекти. Всяка
следваща инвестиционна инициатива водеща до загуба на местообитания и територии
от защитените зони трябва да бъде подложена на задълбочена оценка от специалисти в
различни области и при доказване дори на минимално отрицателно въздействие да не
бъде допускана от компетентния орган.
Подобни въздействия на гореописаните, би могло да се очакват и върху
типовете местообитания и видовете, предмет на опазване в защитени зони „Голяма
Камчия”, код BG 0000501, „Камчийска и Еменска планина”, код BG 0000393
„Екокоридор Камчия - Емине”, код BG 0000133, „Река Камчия”, код BG 0000141 и
„Провадийско-Роякско плато”, код BG 0000104 по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване
на природните местообитания и местообитанията на видовете и „Провадийско-Роякско
плато”, код BG 0002038 , и „Камчийска планина”, код BG 0002044 по Директива
79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици. При оценката на въздействието върху
видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони, обявени по
Директива 92/43/ЕО, е възприета утвърдена 10-степенна скала на оценка, с която се
отчитат различните параметри на значимост на въздействията спрямо стандартните
показатели за оценка на степента на въздействие:
Табл. 5.2.1.
Оценка
0
1
2
3
4
5

Критерии
Дейността не оказва въздействие
Дейността има много слабо отрицателно въздействие
Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия
Дейността може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия
Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия
Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия
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6
7

8

9

10

Дейността може да предизвика синергични въздействия
Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, синергични
отрицателни въздействия. Въздействието може да бъда премахнато чрез
смекчаващи/компенсаторни мерки.
Дейността може да предизвика значителни вторични, кумулативни,
синергични отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде
премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.
Дейността
предизвиква
значителни,
средносрочни
или
дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може
да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.
Дейността
предизвиква
значителни,
средносрочни
или
дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може
да бъде премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки.

Дейността може да предизвиква значителни, средносрочни или
дългосрочни/постоянни отрицателни въздействия. Въздействието може да бъде
премахнато чрез смекчаващи/компенсаторни мерки. Възприети са следните четири
степени на въздействие в зависимост от баловите оценки:
0 - няма въздействие
от 1 до 3 - слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на
специални мерки освен спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация;
от 4 до 6 - средно по степен въздействие, което е необходимо да се отчете в
комбинация с други фактори и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване;
от 7 до 10 - значително въздействие, което е необходимо да бъде премахнато
чрез избор на алтернативи или прилагане на смекчаващи и компенсаторни мерки.
Настоящият ДОСВ за проект на ОУПО Дългопол разглежда съвместимостта му
със защитени зони за местообитанията „Голяма Камчия”, код BG 0000501, код BG
0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”, „Камчийска и Еменска планина”, код BG
0000133, „Река Камчия”, код BG 0000141 и „Провадийско-Роякско плато”, код BG
0000104. При реализацията на плана ще бъдат отнети пренебрежимо малки площи от
територията на защитените зони. Предвижданията на проекто-плана засягат в найслаба степен типовете природни местообитания и местообитания на видове, предмет
на опазване в защитените зони. Въздействието ще бъде повече косвено, посредством
увеличаване на фактора безпокойство и антропогенния натиск, както е показано в т.
5.1. По-долу са разгледани типове природни местообитания и видове, имащи някакво
въздействие по отношение запазване на структурата и функциите на защитените зони.
Въздействие върху структурата и функциите на защитени зони „Голяма
Камчия”, код BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”, код BG 0000501, „Камчийска
и Еменска планина”, код BG 0000133, „Река Камчия”, код BG 0000141 и
„Провадийско-Роякско плато”, код BG 0000104, „Провадийско-Роякско плато”, код BG
0002038 и „Камчийска планина”, код BG 0002044.
Оценката на степента на въздействие на ОУП на Община Дългопол върху
изброените природни местообитания е представена в следните таблици:
Табл. 5.2.2.

Елемент на плана

Засегнати
местообитания

Характер на
въздействието

Степен на
въздействието (от
1 до 10)
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Строителство
Подготовка на терена
и
изграждане
на
обектите в отделните
устройствените зони

Движение
на
транспортна
и
строителна техника

6110

Косвено

6210*

Не се очаква

6240
8210
8230
8310
9150
9180*
62A0
91AA
91G0

Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Косвено

91M0

Не се очаква

91Е0
91F0
9150*
91H0

Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Косвено

91I0
91W0
91Z0

Не се очаква
Не се очаква

6110

6210*
6240
8210
8230
8310
9150
9180*
62A0
91AA
91G0

91M0

91E0

Навлизанена в
местообитанието, поява
на рудерални и/или
неместни видове
растения
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Навлизанена в
местообитанието, поява
на рудерални и/или
неместни видове
растения
Навлизанена в
местообитанието, поява
на рудерални и/или
неместни видове
растения
Не се очаква

1 само за ЗЗ BG
0000104
1 само за ЗЗ BG
0000133
0
0
0
0
0
0
0
0
1 само за ЗЗ BG
0000133
1 само за ЗЗ BG
0000133 и BG
0000104
0
0
0
1 само за ЗЗ BG
0000133
0
0
1 само за ЗЗ BG
0000104

1 само за ЗЗ BG
0000133
0
0
0
0
0
0
0
0
1 само за ЗЗ BG
0000133

1 само за ЗЗ BG
0000133 и BG
0000104

0
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91F0
9150*
91H0

Експлоатация
Поддръжка
на
обектите(сгради, тех.
инфр-ра) изградени в
отделните зони

91I0
91W0
91Z0
6110
6210*
8210
8230
8310
9150
9180*
62A0
91AA
91G0
91M0

91E0
91F0
9150*
91H0
91I0
91W0
91Z0
91A0

Не се очаква
Не се очаква
Навлизанена в
местообитанието, поява
на рудерални и/или
неместни видове
растения
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква

0
0
1 само за ЗЗ BG
0000133

Навлизане на МПС и
генериране на отпадъци
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Навлизане на МПС и
генериране на отпадъци
Навлизане на МПС и
генериране на отпадъци

1 само за ЗЗ BG
0000104
0
0
0
0
0
0
0
0
1 само за ЗЗ BG
0000133
1 само за ЗЗ BG
0000133 и BG
0000104
0
0
0
1 само за ЗЗ BG
0000133
0
0
0
0

Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Навлизане на МПС и
генериране на отпадъци
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква
Не се очаква

0
0
0

При реализацията и функционирането на новите устройствени зони от ОУП на
община Дългопол, няма да бъдат значително нарушени или засегнати типовете
местообитания или местообитания на видовете, включени като предмет на опазване в
засегнатите от предвиденото изменение на ОУП на общината защитени зони „Голяма
Камчия”, код BG 0000393 „Екокоридор Камчия - Емине”, код BG 0000501, „Камчийска
и Еменска планина”, код BG 0000133, „Река Камчия”, код BG 0000141 и
„Провадийско-Роякско плато”, код BG 0000104 по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване
на природните местообитания и местообитанията на видовете и „Провадийско-Роякско
плато”, код BG 0002038 , и „Камчийска планина”, код BG 0002044 по Директива
79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици. При реализация на бъдещи инвестиционни
предложения на територията на общината могат да бъдат нарушени или засегнати
типовете местообитания или местообитания на видовете, включени като предмет на
опазване в защитените зони. Обяснимо най-значимо натоварване може да се очаква в
площи от защитените зони, явяващи се в близост до градовете и по-големите населени
места. Поради това може да се прогнозира незначителна фрагментация на тези части
от защитената зона, явяващи се в близост до тях. Като се има предвид факта, че
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площите в близост до урбанизираните територии са обикновено натоварени откъм
шум и безпокойство и не предлагат достатъчно добри условия за обитаване на
представителите на видовете, предмет на опазване в НЕМ Натура 2000, може да се
направи заключение, че въздействието върху тях ще бъде по-малко значимо от
подобно такова на местонахождения, отдалечени от урбанизирани територии, с ниско
антропогенно натоварване.
При бозайниците, като по-мобилна група животни фрагментацията на
местообитанията не е в такава степен силно изразена, както при други видове бавно
подвижните животни – земноводни, влечуги, безгръбначни.
При направеното изложение до тук в ДОСВ на ОУПО Дългопол, следва
заключението, че разгледаните защитени зони в териториалният обхват на общината,
не са подложени на сериозно натоварване откъм предвидени устройствени зони за
развитието на общинската икономика.
Няма да бъде нарушена целостта на защитенитe зони.
Не се очакват значими въздействия откъм загуба на местообитания,
фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав.
Анализ на очаквани хидроложки и геоложки промени при реализациа на ОУП
Физико-геоложки явления
Свлачища
На територията на община Дългопол няма развити в широк мащаб свлачищни
процеси. Геоморфоложките и геоложки условия не са предпоставка за развитието на
свлачищни и срутищни процеси. Същите могат да се предизвикат само от
антропогенна дейност – изпълнение на големи изкопи подсичащи склоновете на
долината.Срутища възникват в най-стръмните склонове, най-често в началото на
овразите.
Карст
Развит е във варовитите комплекси на малмо-валанжинския и
средномиоценския водоносни хоризонти.
Пропадане
Характерно е за льосоподобните материали, разпространени предимно по
високите части.
Заблатявания
Те се явяват най-същественото физико-геоложко явление и с най-голямо
разпространение в прибрежната част на езерата. Разпространени са в близост до р.
Камчия.
Абразия и литодинамика
Вълновият режим в язовирите е твърде слаб и непродължителен за да
предизвика заслужаващи внимание абразионни и литодинамични процеси. Няма зони с
неблагоприятна еволюция на бреговата линия. Няма данни за скоростта на
абразионните процеси, но по принцип вълновата абразия е незначителна.
Пренебрежимо е и въздействието на вълните, генерирани при преминаване на кораби и
на теченията. Няма данни за изградени брегови съоръжения с неблагоприятен
дестабилизиращ ефект.
Ерозия
Повърхностна ерозия се наблюдава предимно в пясъчния хоризонт. По принцип
на територията няма значими ерозионни проявления.
Хидроложка характеристика
Територията на община Дългопол се включва във водосбора на най-голямата
река в района на река Камчия. Река Камчия с нейния приток Луда Камчия имат
особено значение за водния баланс на територията на общината. Дебитът на тези реки
е относително постоянен, но при дъждовни години т.е. много често излизат от
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коритата си и причиняват наводнения със значителни материални щети. В обхвата на
ОУП попада и река Елешница преминава в чашката на язовир "Елешница", след него
продължава до вливането си в река Камчия. Характерно за речното легло на река
Елешница е, че то е с малък наклон, плитко, сравнително широко и на места запълнено
с апувиапни наслаги. Река Елешница има непостоянен дебит. Най-голям е нейният
отток през зимата и пролетта, а най-малък през втората половина на лятото и началото
на есента. Не са редки случаите когато през този период, тя пресъхва за известно
време. Козя река - води началото си от м. „Върбишка локва” и протича по посока
север, и при м. „Скока” се влива в язовир „Цонево”. Речното й легло е плитко и тясно,
а бреговете са стръмни и скалисти. Козя река има по-мапки колебания на средния
годишен отток в сравнение с р.Елешница. В територията на ОУП се намират и
язовирите „Цонево” и „Елешница”.
С реализиране на ОУП на община ДЪлгопол не се очакват химически,
хидроложки и геоложки промени и др. Предвидените устройствени зони са съобразени
с режимите на ползване на посочените водни обекти.
6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА „ОБЩ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ” ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ
ЗОНИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ СТЕПЕНТА ИМ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ
ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ В ТЯХ, В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ.
Прогнозираният антропогенен натиск може да бъде смекчен с поредица от мерки. Те са
свързани с показателите, които трябва да бъдат заложени в ОУП и техническите проекти. За
целта, екипа разработил настоящият ДОСВ на ОУПО Дългопол препоръчва следните
смегчаващи мерки:
•
Общи мерки, отнасящи се към нормативно изискващия се превантивен контрол:
1.
Преди реализирането на всеки конкретен елемент на ОУП (за всяко отделно
инвестиционно предложение), да се преминава процедура по реда на Закона за опазване на
околната среда (ЗООС) и по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Инвестиционни
предложения, планове, програми или проекти, за които се изисква провеждане на процедура по
реда на Глава шеста от ЗООС и оценка на степента на въздействие с предмета и целите на
опазване на защитените зони, по реда на ЗБР, да се одобряват само след произнасяне със
съответния административен акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда и при
съобразяване на препоръките от извършените оценки, както и с условията на съответния
административен акт.
2.
Да отпаднат всички инвестиционни намерения, загубили правното си действие
съгласно чл. 93, ал. 7, чл. 99, ал. 8, чл. 88, ал. 4 от ЗООС и чл. 31, ал.7 във връзка с ал. 23 от ЗБР,
предвид изтеклия 5 годишен срок за осъществяването на инвестиционното предложение. Техния
начин на трайно ползване да остане със статута си преди започване на процедурите по околна
среда - пасища, ливади, горски фонд и др.
Предложението следва да бъде отразено в
окончателния проект на ОУП.
•
По отношение на превантивни действия за предпазване от увреждане и
фрагментация на местообитания и видове, предмет на опазване в зоните:
1.
Районът на община Дългопол обхваща централния район на област Дългопол с
равнино-хълмист релеф, континентален климат, със студена зима и горещо и лято, с чести
засушавания и високи летни температури. Поради тези причини, района е с висока
пожароопасност. Наложително е стриктно да се спазват противопожарните мерки, за да не се
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допуска унищожаване на растителност и животински видове в местообитанията, предмет на
опазване в трите защитени зони - „Голяма Камчия”, код BG 0000393 „Екокоридор Камчия
- Емине”, код BG 0000501, „Камчийска и Еменска планина”, код BG 0000133, „Река
Камчия”, код BG 0000141 и „Провадийско-Роякско плато”, код BG 0000104 по
Директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните местообитания и местообитанията на
видовете и „Провадийско-Роякско плато”, код BG 0002038 , и „Камчийска планина”,
код BG 0002044 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици.
Като резултат от тази мярка се очаква запазване на площите, типовото и видовото
разнообразие на природните местообитания и видовете, предмет на опазване в ЗЗ.
2.
В много случаи растителни местообитания, предмет на опазване в защитените
зони граничат със земеделски обработваеми площи. При спазване на най-добрите
производствени практики в земеделието, не би следвало то да повлияе отрицателно върху тези
местообитания. Земеделието в района е ограничено, а обработваемите площи са разпокъсани.
Единственото по - сериозно влияние, би могло да бъде ползването на летателна техника при
третиране на земеделските култури с препарати за растителна защита, тъй като в тези случаи
препаратите се разпръскват във въздуха и могат да засегнат и други площи, освен предвидените
за обработка. Като се има предвид, че с ползване на тотален хербицид напр., биха могли да бъдат
унищожени големи количества от приоритетни за опазване растителни видове, препоръчително е
да не се допуска употреба на летателна и авиационна техника (самолети, хеликоптери, моторни
делтапланери и др.) при стопанисване на полски култури, в границите на защитена зона
„Голяма Камчия”, код BG 0000501, „Екокоридор Камчия - Емине”, код BG 0000393,
„Камчийска и Еменска планина”, код BG 0000133, „Река Камчия”, код BG 0000141 и
„Провадийско-Роякско плато”, код BG 0000104 по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване
на природните местообитания и местообитанията на видовете и „Провадийско-Роякско
плато”, код BG 0002038 , и „Камчийска планина”, код BG 0002044 по Директива
79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици., попадащи в териториалния обхват на общ.
Дългопол.
В резултат от приложената мярка се очаква снижаване на риска от увреждане на типовете
месторастения в ЗЗ от пестициди, най-вече там, където те граничат със селскостопански площи.
3.
В някои типове природни местообитания (6210 Полуестествени сухи тревни
и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)(*важни местообитания на
орхидеи), 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от AlyssoSedion albi, се наблюдава засилен антропогенен натиск от прекомерна паша и най-вече
утъпкване от хора и добитък. За подобряване на природозащитното им състояние е необходимо
насърчаване на ежегодното косене на съобществата и ограничаване на пашата. В много тревни
местообитания се наблюдава промяна на видовия състав и преминаване от един тип
местообитание към друг. Основната причина за това е промяната в режима на ползване на
ценозите – от косене към умерена до интензивна паша. Промяната е резултат от намаляването на
броя на селскостопанските животни в страната, поради което е намаляла необходимостта от сено.
В същото време близките до селищата ливади се ползват само пасищно, в много райони
интензивно, поради което има тенденция към промяна на видовия състав. Налице е и обратна
тенденция – интензивно използвани в миналото пасища са изоставени и сега се ползват
сенокосно, поради което видовият състав се изменя в обратна посока.
В резултат на приложената мярка се очаква опазване и възстановяване на видовия състав
на природните местообитания, разположени в близост до населени места и подложени на
прекомерна паша и утъпкване. Важно е също да се отбележи, че пашата благоприятства
запазването на фитоценозите, но само когато е в умерено количество. Прекомерната паша води до
изпотъпкване и цялостно унищожаване на растителните видове и типове природни
местообитания.
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4.
За новите устройствени зони да се осигури приоритетно изграждане на
водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения за пречистване на
отпадъчните води, както и редовно сметосъбиране и сметоизвозване.
В резултат на приложената мярка се очаква недопускате на замърсяване на подпочвените
води на раионите около населените места и новите устроиствени зони към тях.
•
Мярка определяща правила и нормативи за устройство и застрояване
в новопредложените устройствени зони
В жилищни територии максималното застрояването да не надвишава:
- средноетажно при интензивност на застрояване (Кинт) – 2
- нискоетажно жилищно при интензивност на застрояване (К инт.) - до 1,2;
В тези територии отделни поземлени имоти да се урегулират с устройствен
план за нежилищни обслужващи обекти, както следва:
1. сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, здравни и
религиозни дейности;
2. магазини и заведения за хранене;
3. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
4. обществени озеленени площи;
5. надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили.
Освен обектите, посочени по-горе, в отделни урегулирани имоти в жилищните
територии в съответствие със заявено искане на собствениците им могат да се
изграждат:
1. административни и делови сгради;
2. хотелски сгради;
3. занаятчийски работилници;
4. сгради за безвредни производствени дейности;
5. бензиностанции, газостанции и автосервизи.
Смесени зони за обитаване и обслужване
За териториите от разновидност „смесена централна зона” могат да се
изграждат:
1. административни и делови сгради;
2. сгради за социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други
обществени дейности;
3. търговски и други обслужващи сгради и комплекси;
4. жилищни сгради, в т.ч. със смесено предназначение;
5. хотели и заведения за хранене и развлечения;
6. сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности;
7. бензиностанции, газостанции и надземни и подземни гаражи и паркинги
за леки автомобили;
8. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
В територии за рекреация се определя:
Натоварването на рекреационните територии се определя с отреждането на
терени и урегулирани имоти, в които могат да се изграждат:
1. курортни обекти за настаняване и подслон - хотели, пансиони, почивни
домове, вили, санаториуми, къмпинги, бунгала и др.под.;
2. жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти;
3. сгради за обществено-обслужващи дейности: курортно-лечебни заведения,
обекти за хранене, обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги,
административни обекти и др.под;
264

4. спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища,
плувни басейни, пързалки, спортни зали, зали за забавни игри, дискотеки, клубове по
интереси, хоби-ателиета, зали за музика, видеозали, изложбени зали и др.п.;
5. курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване;
6. обекти на транспорта и движението: гаражи и паркинги, автогари, пешеходни
алеи и площи, велосипедни алеи и др.п.;
7. обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: складове,
ремонтни работилници, автобази, бензиностанции и газостанции, отоплителни
централи,
мрежи
на
техническата
инфраструктура,
електроподстанции,
трансформаторни постове, помпени станции, пречиствателни станции и др.п.
Курортите се застрояват при следната интензивност на застрояване (К инт.) - до
1,00;.
Озеленените площи за общо ползване в курортите трябва да заемат не по-малко
от 40 на сто от общата територия.
Урегулираните поземлени имоти във вилните зони се застрояват при спазване
на следната интензивност на застрояване (К инт.) - до 0,8;
В отделни урегулирани поземлени имоти във вилните зони, при спазване на
нормативите , освен вилни сгради може да се разполагат и:
1. магазини и заведения за хранене;
2. сгради за социални, здравни, културни, спортни и други обслужващи
дейности;
3. малки хотели с до 40 легла;
4. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
5. бензиностанции и газостанции.
Производствените територии се застрояват само с производствени, складови,
здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди
на работещите, административни сгради и научно- експериментални бази към
предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната.
При застрояване на урегулираните имоти в производствените територии
коефициента на интензивност на застрояване (К инт.) да е от 1,0 до 3,5.
Натоварванията да се отнасят и спазват за обществените озеленени площи, в
т.ч. всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски
паркове, гробищни паркове, защитни насаждения и разсадници;
В обществените озеленени площи (паркове и градини) без промяна на
предназначението им може да се разполагат в:
1. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, обслужващи
озеленените площи, и застрояване, необходимо за поддържане на зелената система;
2. преместваеми търговски обекти по чл. 56 ЗУТ, които общо може да заемат
площ не повече от 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и не повече от 2
на сто от територията на паркове и градини с площ до 3 ха;
3. открити обекти за спортни и културни развлечения и забави (концертни
естради, летни амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения),
които общо може да заемат площ не повече от 10 на сто от територията на парка
(градината);
4. детски площадки;
5. мемориални обекти;
6. монументално-декоративни, информационни и рекламни елементи по чл. 57
ЗУТ.
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- Спомагателни и обслужващи постройки към обектите по т. 1, 3, 4 и 5 може да
се разрешават, ако се изискват с нормативен акт и без тях е невъзможно
функционирането на обектите.
- Изграждането и поставянето на обектите по т. 1 и 2 може да се разрешава
само ако:
1. са предвидени в действащия подробен устройствен план на парка
(градината), съответно в план-схемите на техническата инфраструктура и плансхемата по чл. 62, ал. 9 ЗУТ;
2. не се нарушават екологичните, рекреационните и естетичните качества на
озеленените площи;
3. необходимите места за паркиране съобразно изискванията на Наредба № 2 от
2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на
урбанизираните територии (ДВ, бр. 86 от 2004 г.) са осигурени в непосредствено
прилежащите територии на парка (градината).
- В обществените озеленени площи с подробен устройствен план може да се
урегулират поземлени имоти - частна собственост, в които да се предвиди разполагане
на обектите по т. 1, т. 2, 3, 4 и 6. В тези случаи площта за озеленяване в урегулираните
имоти не може да бъде по-малко от 40 на сто.
Смесените многофункционални територии се застрояват със складови сгради,
здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене , административни
сгради и научно- експериментални бази, гаражи и паркинги, жилища за охраната,
хотели и заведения за хранене и развлечения, бензиностанции, газостанции и
надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили ; Коефициента на
интензивност при застрояването е Кинт. до 1,5.
В границите на всички защитени зони да се прилагат правила за опазване,
определени с План за управление.
В защитените територии за природозащита да се предвиди забрана на:
1. строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за
питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на
управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации,
ремонт на съществуващите сгради и пътища, спортни и други съоръжения;
2. производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни
дейности в горите, земите и водните площи;
3. извеждане на голи сечи;
4. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
5. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
6. нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения,
техните брегове и прилежащи територии;
7. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;
8. намеса в биологичното разнообразие;
9. Унищожаването или увреждането по какъвто и да е начин на дървета и
храсти;
10. Движението и паркирането на пътни превозни средства извън определените
и обозначените за тази цел пътища и паркинги по утвърден устройствен проект, освен
при осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности с разрешително от
ДНП;
11. Ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и
съоръжения, с изключение на пояс І от санитарно-охранителните зони към
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване;
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12. Построяването на бентове и други хидросъоръжения, които преграждат
изцяло течащите води, без да имат изградени рибни проходи;
13. Промяната на предназначението на туристическите хижи, заслони, почивни
бази и кантоните за обслужване на съществуващи съоръжения, както и увеличаването
на застроената и разгърнатата им застроена площи.
В защитените територии за природозащита да се въвеждат и спазват следните
условия:
1.
Проучването,
проектирането,
учредяването,
утвърждаването
и
експлоатацията на санитарно–охранителните зони се определят съгласно НАРЕДБА №
3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
(обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.) при спазване на режимите и нормите регламентирани
в плана за управление;
2. Поддържане на съществуващи съоръжения:
-Широчината на просеките за въздушни електропроводни линии, които
преминават през горски насаждения, се определя от разстоянието от проводниците при
най-голямото им отклонение до короните на дърветата, което следва да бъде наймалко:
1 м – за въздушни линии до 1 к V, телефонни и телеграфни линии;
2 м – за въздушни линии 20 к V;
3 м – за въздушни линии 110 к V;
- Ширината на просеките за канали се определя, както следва:
Канали с диаметър до 1 500 мм – до 3 м от двете страни, считано от оста на
канала;
Канали с диаметър над 1 500 мм – по утвърден проект;
3. Подземни далекосъобщителни линии:
Ширина на полосата – 1,5 м;
Изкоп:
-Дълбочина – 0,8 м;
- Ширина – 0,4 м;
- Сервитутните ивици на линейни и други обекти се определят съгласно
действащите нормативни актове
Гореописаните смекчаващи мерки определят и оказват нормативите за
устройство и застрояване, при тяхното спазване и прилагане ще се постигне
намаляване и отстраняване на част от неблагоприятните въздействия от
осъществяването на ОУП, чрез по-деликатната му реализация и експлоатация.
Общо се налага изводът, че при така описаните технологични рамки,
изпълнението на ОУПО Дългопол, няма да предизвика значително отрицателно
въздействие върху предмета на опазване в разглежданите защитени зони.
Напълно ще липсва въздействие върху останалите близко разположени други
елементи на националната екологична мрежа.
•
Смекчаващи мерки относно ЗЗ „Камчийска и Еменска планина”, код BG
0000133 по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните местообитания и
местообитанията на видовете и „Камчийска планина”, код BG 0002044 по
Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици., попадащи в териториалния обхват
на общ. Дългопол.
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С цел запазване на типовете природни местообитания установени в посочените
защитени зони, при разработването на окончателния проект на ОУП да се уточни дали
в новопредложените устройствени зони попадат такива територии. Ако се установи
наличие да се изключат от предвидените устройствени зони.
Намиращите се в близост или граничещи с язовир Цонево и Елешница
новопредложените устройствени зони като, Зсп6/16/19 и Ов3 предвидени за
застрояване да не изграждат построики в водната площ, а сградите на сушата да са с
намалени параметри като:
• плътност на застрояване – до 20%,
•

интензивност на застрояване – Кинт 0.75;

•

максимална озеленена площ – до 80 %;

•

височина при кота корниз – до 6 м – до 1 етаж;

Постройките да бъдат разположени в най - отдаличените части от водните
обекти в границите на имотите.
Тази мярка е насочена главно за запазване на свободни територии на
водолюбивите видове птици, ограничаване на бариерния ефект и безпрепятственото
им преминаване и обитаване на бреговата ивица.
•
Смекчаващи мерки относно ЗЗ „Провадийско-Роякско плато” по
Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици., попадащи в териториалния обхват
на общ. Дългопол.
В окончателният проект на ОУП да отпадне изцяло застрояването в
новопосочените устроиствени зони попадащи в 6210 * Полуестествени сухи тревни и
храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на
орхидеи) Ов 4 Вилна зона в ПИ №№ 00789.71.28 /част/, 00789.71.29 /част/,00789.71.30
/част/ и 00789.71.65 /част/.
Да отпадне застрояването в ПИ с №№ 00789.71.59 /част/, 00789.71.18 /част/,
00789.71.19 /част/, 00789.71.23 /част/, 00789.71.24 и 00789.71.64 /много малка част/
попадащи в природно местообитание 91M0 Балкано панонски церово-горунови гори
Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests.
Тези територии да се предвидят за дейности свързани с спорт и рекреация без
нарушаване на терените.
При спазване на заложената мярка ще се ограничи влиянието върху птиците
предмет на опазване в зоните, по време на миграция за изхранване и почивка, както и
по време на гнездене и скитане. Тази мярка е приложима главно за пойните и хищни
видове които обитават подобни територий.

7. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА
ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА.
В Доклада за ЕО и в ОУПО Дългопол са разгледани варианти за решение на
транспортните, технологичните, инфраструктурните, икономическите, екологичните и
социалните проблеми, свързани с осъществяването на дейностите и услугите и
обосновано се предлага оптималното решение.
Всяко друго алтернативно решение в границите на защитените зони би имало
по-голямо отрицателното въздействие или би довело до допълнително антропогенно
натоварване. Всяко алтернативно решение извън рамките на защитените зони би
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довело до смекчаване и намаляване на отрицателното въздействие върху видовете и
местообитанията на видове, предмет на опазване в защитените зони.
За реализацията на плана са разгледани следните алтернативи:
7.1. Алтернативи за местоположение на плана
По отношение на местоположението на съотетната територия, предмет на ОУП,
липсват алтернативи, понеже. границите са лимитирани. С оглед на принадлежността
на териториите към община Дългопол, всяка друга алтернатива спрямо
местоположението на плана би била неуместна, тъй като има обективна невъзможност
за това. Възможности обаче съществуват по отношение на местоположението на
отделните сгради и съоръжения в конкретните териториално-устройствени зони. В
този аспект съществуващите дадености и ограничения не предоставят големи
възможности за алтернативи, понеже приетите решения в повечето случаи са
единствено възможните.
7.2. Алтернативи за капацитет на урбанизираните терени и отражението им
върху предмета на опазване в защитените зони
Възможно е при проектирането на обслужващи сгради и съоръжения в
урбанизирани терени, броят им да бъде намален. Последното обаче ще доведе до ниска
икономическа ефективност, а в крайна сметка това няма да доведе до подобрение в
показателите на зооценозите в ЗЗ, поради урбанизирания характер на терените,
предвиден за реализация на съответните ППП или ИП.
Предлагаме алтернативи относно параметрите на застрояване за запазване на
ландшафните елементи и ограничаване на влиянието върху видовете предмет н
опазване в зоните. С намаляване на капацитета на застрояване и увеличаване
свободните зелени площи ще се подобри безпрепятственото преминаване на видовете,
ограничаване на бариерния ефект и запазването на зелените площи.

269

Устройствена категория

Устройствени параметри
макс.
плътност на
застр. в%

макс.
Кинт

мин.
озеленена
площ в%

Цвят

Площ /
контур

4

макс.
кота
корниз в
м.
5

2

3

6

7

30

1,00

50

10

кафяво

площ

20

0,75

80

8

кафяво

площ

20

0,80

60

7,5

св. кафяво

площ

15

0,60

70

6

св. кафяво

площ

жълто

площ

1
ЖИЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ
ГРУПА ЖИЛИЩНИ
УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
1. Жм -Жилищна
устройствена зона с
преобладаващо
малкоетажно застрояване
1. Жм -Жилищна
устройствена зона с
преобладаващо
малкоетажно застрояване алтернатива с намаляване
на капацитете в близост до
водни обекти
2. Жм1 - Жилищна
устройствена зона с ниско
застрояване /в
новообразувани територии/
2. Жм1 - Жилищна
устройствена зона с ниско
застрояване /в
новообразувани територии/
- алтернатива с
намаляване на капацитете
в близост до водни обекти

3. Пш - пешеходна зона
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ
4. Пп - Устройствена зона
предимно за производства
4. Пп - Устройствена зона
предимно за производства
– алтернатива в близост до
пасища
5. Пс - Устройствена зона
за смесени производства,
новообразувана

60

2,00

30

лилав

площ

40

1,70

50

лилав

площ

40

1,50

50

св.лилаво

площ

30

1,50

50

10

червен

площ

20

1,00

50

10

кафявооранжево

площ

15

0,80

60

8

кафявооранжево

площ

20

0,80

60

7

кафявооранжево

площ/сив
контур

ГРУПА СМЕСЕНИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ
УСТРОИСТВЕНИ ЗОНИ
6. Смф - Смесена
многофункционална зона

ТЕРЕНИ ЗА РЕКРЕАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ
ГРУПА КУРОРТНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ
7. Ок - Курортни зони и
комплекси
7. Ок - Курортни зони и
комплекси - алтернатива с
намаляване на капацитета
8.Ов - Вилни зони
Ов3 в ЗЗ 2044
Ов 13/14 в ЗЗ 2038

Да не се
допуща
застрояване

Зсп6/16/19 в ЗЗ 2044
Зсп 13/15/28 в ЗЗ 2038

Да не се
допуща
застрояване

8.Ов - Вилни зониалтернатива с намаляване
на капацитете в близост до
водни обекти и пасища

15

270
0,60

70

6

кафявооранжево

площ/сив
контур

7.3. За мерки, ограничаващи въздействието върху местообитанията и видовете,
предмет на опазване в разглежданите защитени зони
Разгледани са алтернативи с цел ограничаващи въздействието върху
местообитанията и видовете от защитените зони, за избор на други терени в и извън
защитени зони. Това веднага би довело до усвояването на нови територии, възможно
отнемане на местообитания на консервационно значими видове, допълнително
натоварване на околните терени, прогонващ ефект и намаляване на възможностите за
поемане на изместените видове от планираните териториално-устройствени зони в
ОУПО Дългопол.
Разгледаните алтернативи за извършване на строителни дейности спрямо
размножителния сезон на птици и бозайници, допускат извършването на строителна
дейност по време на гнездовия и размножителния период, което би довело до
допълнително шумово натоварване, вероятно прогонване и компрометиране на
размножителния процес при гръбначни и безгръбначни животни и избягване на
предходното въздействие, с изпълнение на строителството извън размножителния
сезон.
7.4. Нулева алтернатива.
Нулевата алтернатива е свързана с неизпълнение на ОУПО Дългопол. Според т.
8 на Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС, “нулевата алтернатива” е
описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите, когато ППП,
които се предлагат не могат да бъдат осъществени. При „нулевата алтернатива” ще се
запази сегашното екологично състояние на местообитанията на видовете бозайници,
земноводни и влечуги. При прилагането на мерките за намаляване на очакваните
незначителни по степен отрицателни въздействия, то въздействията върху видовете,
предмет на опазване в защитените зони ще са в достатъчно ниска степен, близка до
въздействието от реализацията на нулевата алтернатива.
Нулевата алтернатива във всички случаи ще бъде най-благоприятната
възможност от гледна точка на опазване на зоните. От друга страна обаче, ако дадена
територия (напр. пасище, мера), не се поддържа по определен начин, то в резултат на
сукцесията, след определен период неминуемо ще е налице самозалесяване с дъвеснохрастови видове, в последствие ще настъпят промени в съотношението им, което от
своя страна ще повлияе на степента и скоростта на заемане на откритите площи. По
такъв начин пасищния характер на дадена територията ще се трансформира в преходна
към горска растителност, което също би било загуба на открити местообитания,
подходящи за дадени видове, предмет на опазване в зоната – напр. за вида лалугер.
Такава тенденция в развитието на растителната покривка на даден терен е доста
вероятна, предвид недостатъчния брой диви копитни бозайници или домашен добитък,
които чрез пашуване да поддържат полуестествения характер на пасищата.
Накратко освен нулевата алтернатива, съществуват още две възможни
алтернативи.
Първата възможна алтернатива за реализацията на плана е прилагането му, без
да бъдат приложени смекчаващите мерки предложени в точка 6.
Втората алтернатива за реализацията на плана, с цел запазване на площите и
естественото състояние на природните местообитания, местообитанията на целевите
животински видове и техните популации, предмет на опазване в защитените зони на
територията на Общината, която е реализиране на плана с прилагане на предложените
в т. 6 смекчаващи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на
неблагоприятните въздействия от осъществяване на проекта за ОУПО Дългопол:
Алтернативи
Природни
Възможност за
Извод
местообитания и
компенсиране
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Нулева

Вариант 1

Вариант 2

целеви
животински
видове, за които
остават известни
въздействия
въпреки
възможните мерки
за смекчаване
Има
въздействия
в
рамките
на
съществуващото
антропогенно
натоварване
Въздействия
върху
природните
местообитания и тези на
целевите
животински
видове. Те ще са в
резултат на реализация
на
предвиденото
устройствено
планиране, което от
своя
страна
ще
предизвика
формирането
на
кумулативно
въздействие.
Въздействия
върху
природните
местообитания и тези на
целевите
животински
видове. Те ще са в
резултат на реализация
на
предвиденото
устройствено
планиране, което от
своя
страна
ще
предизвика
формирането
на
кумулативно
въздействие.

Не се предвижда

Изпълнява
изискванията на чл. 6
на
Директива
92/43/ЕИО

Без
прилагане
на
смекчаващите мерки

Не се изпълняват
изискванията на чл. 6
на
Директива
92/43/ЕИО

Могат
да
бъдат
приложени
допълнителни
смекчаващи
мерки
свързани
с
възстановяване
и
опазване
на
растителността
и
местообитанията

Изпълнява
изискванията на чл. 6
на
Директива
92/43/ЕИО

С предлагането на втория алтернативен вариант, с който при реализиране на
плана с прилагане на предложените в т. 6 от смекчаващи мерки в настоящия ДОСВ, се
цели да бъде предотвратено в максимална степен в защитените зони по НАТУРА 2000
на територията на община Дългопол, влошаване на състоянието на естествените
природни местообитания, както и на популациите на животинските видове, предмет на
опазване в рамките на защитените зони.
Предвид даденото заключение относно степента на очакваното отрицателно
въздействие на оценявания ОУП, то реализирането му не е по-лоша алтернатива за
защитените зони.
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8.
КАРТЕН
МАТЕРИАЛ
С
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО
НА
ОБЕКТИТЕ/ТРАСЕТАТА НА ПЛАНА СПРЯМО ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ
Картния материал ще бъде представен в отделно приложение и формат
позволяващо детайлно запознаване с попадащите населени места и предвидените
устройствени зони към тях попадащи на територията на разглежданите защитени зони.
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ВИДА И СТЕПЕНТА НА ОТРИЦАТЕЛНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ, СЪОБРАЗНО КРИТЕРИИТЕ ПО ЧЛ. 22 ОТ НАРЕДБАТА ЗА
ОС.
Пълна характеристика на ОУП беше представена в т. 1, а характеристиката на
аналогични инвестиционни предложения с оглед изясняване на кумулативен ефект в т.
2. С реализацията на бъдещи ИП на ОУПО Дългопол не се очаква да бъдат значително
засегнати и увредени видове птици и техните местообитания, местообитанията на
видове и типовете природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони.
Експлоатацията на обектите и съоръженията и урбанизиране на една малка част от
терените в зоните, предполага увеличаване на антропогенното натоварване, което се
очаква да бъде в рамките на емкостта на формираните екосистеми.
Имайки предвид изяснените подробно в т. 3 описания на елементите на ОУПО,
които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и
проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие
върху защитените зони или тяхните елементи, както и пълното описание и
характеристика на защитени зони „Голяма Камчия”, код BG 0000501, „Екокоридор
Камчия - Емине”, код BG 0000393, „Камчийска и Еменска планина”, код BG 0000133,
„Река Камчия”, код BG 0000141 и „Провадийско-Роякско плато”, код BG 0000104 по
Директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните местообитания и местообитанията на
видовете и „Провадийско-Роякско плато”, код BG 0002038 , и „Камчийска планина”,
код BG 0002044 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, представени в
т. 4, се налага заключение в съответствие с изводите направени в края на изложението
в т. 5.:

Реализацията на ОУПО Дългопол в посочените терени и граници не
влиза в грубо противоречие и не нарушава целите за обявяването и определянето на
защитените зони;

Степента на въздействие върху защитени зони „Голяма Камчия”, код BG
0000501, „Екокоридор Камчия - Емине”, код BG 0000393, „Камчийска и Еменска
планина”, код BG 0000133, „Река Камчия”, код BG 0000141 и „Провадийско-Роякско
плато”, код BG 0000104 по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните
местообитания и местообитанията на видовете и „Провадийско-Роякско плато”, код
BG 0002038 , и „Камчийска планина”, код BG 0002044 по Директива 79/409/ЕЕС за
опазване на дивите птици, ще е минимална и незначителна, свързана със засиления
антропогенен натиск, в резултат, на което се очаква шумово и светлинно въздействие;

Дейностите не засягат находища и местообитания на редки, ендемични и
включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие растителни и
животински видове;

Няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за
зоните видове;

Благоприятното природозащитно състояние на растителните и
животински видове, които са от значение за Общността, няма да бъде изменено. Няма
да се засегне по никакъв начин и да се въздейства върху включените в предмета на
опазване в зоните видове и техните местообитания. Структурата, функциите и целите
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на зоните няма да бъдат нарушени, както и връзката по между им и с останалите
зони от екологичната мрежа;

Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и
ендемични видове, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на
популациите им;

Реализацията на ОУПО Дългопол няма да предизвика такива
сукцесионни процеси, водещи до мащабна промяна на видовия състав или в условията
на средата – химически, хидроложки, геоложки, климатични или други промени;

Във връзка с изложеното, се налага заключението, че степента на
въздействие на ОУП, върху предмета на защитените зони се ограничава единствено до
безпокойство, което ще е с постоянно времетраене, но с ниска интензивност.
Таблица за степен на въздействието върху местообитания и видове:
Степен на
Степен на
Възможни Наличие на алтернативни
въздействия
въздействия върху смекчаващи решения и възможности
върху
природозащитните
мерки
за промени
местообитания цели и целостта на
и популации
защитената зона
на видовете предмет на
опазване
ниска
ниска
да
По
отношение
на
площадките – не;
По
отношение
на
разположението
на
сградите,
технологията,
времето на строителство да
Всички алтернативи са
разгледани
Описанието и анализът на вероятността и степента на въздействие на ОУПО
Дългопол върху предмета и целите на опазване на защитените зони са направени на
база характеристиката на флората, фауната и формираните вторични екосистеми върху
терените на имотите и площадките след извършени терени проучвания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
С изграждането, реализицията и експлоатацията на ОУПО Дългопол НЯМА ДА
БЪДЕ ЗНАЧИТЕЛНО УВРЕДЕН ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ на
защитени зони „Голяма Камчия”, код BG 0000501, „Екокоридор Камчия - Емине”, код
BG 0000393, „Камчийска и Еменска планина”, код BG 0000133, „Река Камчия”, код
BG 0000141 и „Провадийско-Роякско плато”, код BG 0000104 по Директива
92/43/ЕЕС, за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете и
„Провадийско-Роякско плато”, код BG 0002038 , и „Камчийска планина”, код BG
0002044 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици.
Няма да бъдат засегнати и увредени видове предмет на опазване в зоните.
Няма да бъдат фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени
и ендемични видове, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на
техните популации.
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10. НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА
БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНКРЕТНИ
КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 34 ОТ СЪЩИЯ - КОГАТО
ЗАКЛЮЧЕНИЕТО Е, ЧЕ ПРЕДМЕТЪТ НА ОПАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА
ЗАЩИТЕНА
ЗОНА
ЩЕ
БЪДЕ
ЗНАЧИТЕЛНО
УВРЕДЕН
ОТ
РЕАЛИЗИРАНЕТО И/ИЛИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЧЕ НЕ Е НАЛИЦЕ ДРУГО АЛТЕРНАТИВНО РЕШЕНИЕ.
Предвид направеното заключение, не са налице обстоятелства за прилагане на
чл. 33 от Закона за биологичното разнообразие.
11. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ,
МЕТОДИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, ИЗТОЧНИЦИ НА
ИНФОРМАЦИЯ, ТРУДНОСТИ ПРИ СЪБИРАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА
ИНФОРМАЦИЯ
Оценката на въздействието е извършена въз основа на нормативната база по
българското екологично законодателство, адаптирано с европейското - Закона за
опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за
защитените територии и произтичащите от тях нормативни документи – правилници,
наредби и тарифи за обезщетения при нанесени неотстраними вреди. Ползвани са и
„Червена книга на България”, „Орнитологично важните места в България и Натура
2000” и др.
Методи за прогноза и оценка на въздействието
Проведено е теренно посещение, оглед и на определени места схематично
картиране на местообитания от Приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС и Приложение
1 на Закона за биологичното разнообразие. Изследването е направено през пролетта и
лятото на 2016 г.
Изследването на флората и фауната е осъществено по стандартната методика
(теренни посещения в подходящи местообитания) през 2016 г. Теренните посещения
не са направени с цел да се осъществява пълно картиране на флората и фауната, а за да
се провери на място състоянието на терена на природните местообитания и
местообитанията на видовете. Събраните данни са послужили като потвърждаване и
допълване на известните публикувани и непубликувани данни за съответните
територии.
При оценката на въздействието върху видовете, обект на опазване, са
използвани литературни източници основно от последното картиране на защитените
зони по Натура 2000 в България - специфична информация получена в резултат на
проект: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“ (http://natura2000.moew.government.bg/), описващи
екологичните изисквания на съответните видове и собствени наблюдения на подобен
тип въздействия върху защитени зони и върху съответните видове и местообитания.
Методиката за оценка се основава на изискванията на Наредба за условията и
реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони,
като в детайлите са следвани изискванията на методичното ръководство на
Европейската комисия за Оценка на планове и проекти, значително засягащи Натура
2000 места. При определяне на параметрите, според които се оценява въздействието,
са използвани резултати от изработеното Ръководство за определяне и установяване на
благоприятния природозащитен статус на видове и местообитания от Директива
92/43/ЕИО (WWF, Зелени Балкани, МОСВ и др. 2009). Ръководството е разработено на
базата на практиката в Европейския съюз и съобразено с особеностите на прилагане в
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България, доколкото това е необходимо. Степента на въздействие е оценена на базата
на стандартните критерии за оценка на въздействията, залегнали в Европейските
директиви - дългосрочност, обратимост, периодичност, кумулативност, тип на
въздействие
(основно,
вторично),
възможност
да
бъдат
приложени
смекчаващи/компенсиращи мерки. За улеснение е въведена 10-степенна скала, която
да визуализира степента на въздействието. Скалата е разработена за целите на
извършване на ОВОС, прилагани в Европейския съюз, прилагана е в България при
разработването на стратегическата екологична оценка на Националната програма за
развитие на селските райони, в която са подлагани на оценка конкретни мерки и
дейности в програмата.
Директивата за хабитатите с високо качество:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/AA_case_study_compi
lation.pdf).
При определяне на засегнатите площи е работено в среда на Географски
информационни системи.
Не са срещнати трудности при набирането на необходимата информация.
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