ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН

ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА
ПРОЕКТА НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В
ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН С ВКЛЮЧЕНИ
СМЕКЧАВАЩИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ МЕСТООБИТАНИЯТА И БИОЛОГИЧНИТЕ
ВИДОВЕ
НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ
НА
ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА
1.Описание на съдържанието, основните цели на проект на План за
управление на речните басейни в Черноморски район и връзката му с
други релевантни планове и програми.
1.1.Съдържание на План за управление на речните басейни в Черноморски
район
Черноморският район за басейново управление съгласно Закона за водите (ЗВ)
обхваща територията източно от подземния вододел на малмваланжинския водоносен
хоризонт и водоносните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до южната
граница, включително вътрешните морски води и териториалното море.
Черноморският район за басейново управление съгласно Приложение XI на
РДВ2000/60/ЕС попада в следните екорегиони:
· Екорегиони за реките и езерата – Източни Балкани и Понтийска провинция;
· Екорегиони за крайбрежните води – Черно море.
Общата територия на Черноморския район за басейново управление е 20 760 км2 и
представлява 18,7 % от територията на Република България, общият брой на населението е 1
347 хил. жители и представлява 17,5% от населението на Република България, като в
териториалният му обхват влизат 1-милната и 12 - милната зона на Черно море.
Административен център на района е гр.Варна. В района за басейново управление са
обособени девет големи водосбора (подбасейни):
· Добруджански реки /в т .ч. и безотточни дерета /
· Провадийска
· Дерета “Приселци- Черноморец”
· Камчия
· Северно- Бургаски реки
· Мандренски комплекс
· Южно- Бургаски реки
· Велека
· Резовска
Планът за управление на речните басейни в Черноморски район съдържа 11 раздела,
както следва:
1. Раздел 1. Общо описание на характеристиките на района за басейново управление.
2. Раздел 2. Кратък преглед на значимите видове натиск и въздействие в резултат от
човешка дейност върху състоянието на повърхностните води.
3. Раздел 3 Списък и карти на зоните за защита на водите – регистър на защитените
територии.
4. Раздел 4 Мониторинг на водите
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5. Раздел 5 Списък на целите за опазване на околната среда, включително случаите по
чл.156”в” – 156„е” ЗВ.
6. Раздел 6 Кратък преглед на икономическия анализ на водовземането.
7. Раздел 7 Кратък преглед на програмите от мерки за постигане на целите за опазване
на околната среда.
8. Раздел 8. Регистър на всички други подробни програми и планове.
9. Раздел 9 Списък на мерките за обсъждане с обществеността, постигнатите
резултати при изпълнението им и свързаните с това изменения на плана.
10. Раздел 10 Наименование и адрес на Компетентния орган за управление на водите
11. Раздел 11 Лица за връзки и процедури за получаване на документация и
информация по Плана за управление на Черноморския Басейнов Район.
Като приложения към Плана за управление на речните басейни в Черноморски район
са дадени: Карти и Приложения към Раздели 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8.
1.2. Основнa цел на План за управление на речните басейни в Черноморски
район
Основнa цел е всички повърхностни и подземни водни тела да достигнат добро
екологично състояние преди края на 2015 г. В допълнение, каквото и да е влошаване на
съществуващото им състояние, трябва да бъде предотвратено. В плана за управление са
представени екологичните цели за отделните категории води по водни тела.
Екологични цели за повърхностни и крайбрежни водни тела в Черноморски район
- постигане на „Добро екологично състояние” и „Добър екологичен потенциал” до 2015 г. Те
включват:
· Достигане на добро химично състояние на повърхностните води
· Достигане на добро екологично състояние на повърхностните води
· Достигане на добър екологичен потенциал на силно модифицираните и изкуствени
водни тела (канали, язовири и корекции на реки - 23 броя).
· Предотвратяване влошаването на състоянието на повърхностните водни тела
· Прекратяване на заустванията на приоритетни опасни вещества в повърхностните
води
Приложени са следните изключения:
· Водни тела, за които са определени по-строги цели.
· Водни тела, определени като изкуствени и силно модифицирани..
· Водни тела, за които постигането на целите ще бъде отложено до 2021 г.
Екологични цели за Подземните водни тела:
Съгласно изискванията на РДВ, целите за подземните водни тела са постигане на
достигане на добро състояние на подземните води, т е „Добро количествено състояние” и
„Добро химическо състояние”.
Определени са следните общи цели за опазване на околната среда по отношение на
количеството и качеството на подземните води:
· Промяна на значимите и устойчиви тенденции нагоре при концентрацията на
замърсители в подпочвените води (идентифициране и насочване в обратна посока още при
достигане на прага на замърсяване на всяка значима и устойчива тенденция за повишаване
на концентрацията на всеки замърсител с цел непрекъснато намаляване замърсяването на
подземните води);
· Предотвратяване влошаването на състоянието на подземните води (недопускане или
ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води и предотвратяване
влошаването на състоянието на всички подземни водни тела, опазване, подобряване и
възстановяване на всички подземни водни тела, осигуряване на баланс между водовземането
и подхранването на подземните води и постигане доброто им състояние).
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В случаите, когато за едно водно тяло е поставена повече от една от горе изброените
цели, е приета по-строгата.
На база на общите цели са определени оперативни цели за: количествено състояние и
химическо състояние.
В плана са предвидени мерки за постигане на целите за опазване на околната среда,
като голяма част от тях ще доведат до предотвратяване и намаляване на неблагоприятните
последствия върху околната среда от осъществяването на Плана.
1.3. Връзка на План за управление на речните басейни в Черноморски район с
други релевантни планове и програми
При изготвянето на Плана е направен анализ на 163 стратегии, програми, планове и
други документи (48 броя Национални стратегии, планове и програми имащи отношение към
водите, 75 броя Регионални стратегии, планове и програми и 40 броя другиЛесоустройствени и Замеустройствени планове и др.), като планове за регионално развитие,
териториално-устройствени и лесоустройствени планове, планове за управление на защитени
територии и други. По този начин се интегрират принципите за опазване на водите и
устойчивото им ползване в различни области: енергетика, промишленост, селско стопанство,
рибовъдство, регионална политика, туризъм и др.
Изготвеният анализ на съответствието е отчетен при разработване на Програмата от
мерки. От направения анализ е видно, че като цяло се очаква изпълнението на ПУРБ да
способства всички мерки за интегрирано управление на природните ресурси и устойчиво
развитие на икономиката, заложени в различните стратегически документи на национално и
местно ниво. Целите на тези документи съответстват с целите на ПУРБ с някои изключения
– основно свързани с развитието на транспортната и туристическата инфраструктура по
Черноморското крайбрежие, което може да засегне речите басейни. В тази връзка е
необходимо при извършването на оценки на въздействието на околната среда и оценки на
съвместимост при разработването на инвестиционни проекти, както и при извършването на
екологични оценки на нови стратегически документи, да бъдат взети в предвид целите и
мерките, заложени в ПУРБ.

2. Релевантни аспекти на текущото състояние на околната среда и
евентуално развитие без прилагането на План за управление на речните
басейни в Черноморски район
В ЕО е направен анализ на съществуващото състояние на компонентите и факторите
на околната среда и възможното им развитие без прилагането на ПУРБ.
Не се очаква развитие на компонентите и факторите на околната среда без прилагане
на плана и запазване на съществуващото състояние, като има тенденция към запазване или
влошаване състоянието на водите, водещо до влошаване на всички компоненти на околната
среда – въздух, почви, ландшафт, биологично разнообразие, както и потенциални рискове за
общественото здраве.
Ако не се приложи ПУРБ качествата на водите няма да се приведат в съответствие с
европейските изисквания, при което няма да се създадат условия за запазване и подобряване
на здравното състояние на населението.
Недобрите качества на водите са неблагоприятен фактор по отношение потреблението
им за битови нужди; повишен е рискът от заболеваемост на населението, свързана със
състава на водите; създават се пречки за осигуряване на добро качество на живот на
населението и за здравословни условия на живот, което от своя страна ще бъде предпоставка
за повишен здравен риск при населението.
Неприлагането на ПУРБ ще затрудни осъществяването на мерки за намаляване на
замърсяването на водите от различни източници (промишленост, селско стопанство, битови
дейности и пр.), което ще се отрази неблагоприятно върху здравното състояние на
населението.
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Без прилагането на ПУРБ няма да се подобри качеството и безопасността на
отпадъчните води (като резултат от неизграждането на нови пречиствателни съоръжения).
Отпадъчните води в района като цяло са замърсени с някои тежки метали, които са
рисков фактор за злокачествени заболявания сред населението, особено децата; за вродени
аномалии при новородените, за сърдечно-съдови заболявания. Без прилагане на ПУРБ могат
да се развият някои негативните процеси по отношение на здравното състояние на
населението.
Близостта и достъпът до много водни ресурси в Черноморския район допринасят
съществено за градското развитие, създават условия за отдих и спорт, съдействат за поздравословен начин на живот. Прилагането на ПУРБ е необходимо за реализиране на тези
условия.
От особено значение е прилагането на ПУРБ и за развитието на туризма –
осигуряването на достатъчно по количество и с добри качества питейна вода е основен
фактор за качеството на туристическите услуги в района.

3. Характеристики на околната среда за територии, които вероятно ще
бъдат значително засегнати.
Разгледани са територии, в които се предвижда да се извършат предвидените с План
за управление на речните басейни в Черноморски район дейности, като ще се обърне
внимание за вероятностите за засягане на:
· Териториите, определени за водочерпене за човешка консумация;
· Териториите, определенис цел опазване на икономически значими водни видове;
· Водни обекти, определени като води за рекреация, включително определените като
зони за къпане съгласно Директива 76/160/ЕИО;
· Зоните, чувствителни към биогенни елементи, определени като чувствителни
съгласно Директива 91/271/ЕИО и зоните, обявени като уязвими съгласно Директива
91/676/ЕИО;
· Зони, определени като чувствителни с цел опазване на местообитания, при които
поддръжката или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за опазването им,
включително съответните обекти по “Натура 2000”, определени съгласно Директива
92/43/ЕИО и Директива 79/409/ЕИО. Съгласно писмо на МОСВ на територията на
Басейновата дирекция изцяло или отчасти попадат 84 бр. защитени зони по смисъла на чл. 6,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, от които 56 бр. са за опазване на природните
местобитания и на дивата флора и фауна и 28 бр. за опазване на дивите птици, като 13 бр. от
тях са обявени със заповеди, издадени от министъра на околната среда и водите. Като
приложение към настоящата ЕО е изготвена Оценка за съвместимост на ПУРБ в която е
направено описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление
на национално и международно ниво, съгласно Наредба за условията и реда за извършване
на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони.
Защитени природни територии - На територията на Черноморският район за
басейново управление на водите са разположени следните защитени територии по смисъла
на Закона за защитените територии:
1. Област Бургас – защитени местности – 51 бр.; природни забележителности - 37 бр.;
резервати – 6 бр.; поддържани резервати – 4 бр.; природен парк – 1 бр.;
2. Област Шумен – защитени местности – 11 бр.; природни забележителности - 1 бр.;
резерват – 1 бр.; поддържани резервати – 3 бр.; природен парк – 1 бр.;
3. Област Варна – защитени местности – 25 бр.; природни забележителности - 9 бр.;
резерват – 1 бр.; поддържани резервати – 4 бр.; природен парк – 1 бр.;
4. Област Добрич – защитени местности – 12 бр.; природни забележителности - 3 бр.;
резерват – 1 бр.; поддържани резервати – 1 бр.;
5. Област Сливен – защитени местности – 5 бр.; природни забележителности - 15 бр.;
резерват – 1 бр.; природен парк – 1 бр.;
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА
319

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН

6. Област Търговище – защитени местности – 4 бр. и 3 бр. природни
забележителности;
7. Област Разград – защитени местности – 9 бр.; природни забележителности - 2 бр.;
резервати – 1 бр.

4. Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво,
имащи отношение към План за управление на речните басейни в
Черноморски район
В ЕО е направен анализ на съществуващото състояние на компонентите и факторите
на околната среда и възможното им развитие без прилагането на ПУРБ. Не се очаква
значително подобрение в състоянието на компонентите и факторите на околната среда без
прилагане на плана и запазване на съществуващото състояние, като има тенденция към
запазване или влошаване състоянието на водите, водещо до влошаване на всички
компоненти на околната среда – въздух, почви, ландшафт, биологично разнообразие, както и
потенциални рискове за общественото здраве.
Разгледани са съществуващите проблеми по отношение на:
4.1. Въздух, климатични фактори.
· В целия Черноморски район в зависимост от местоположението се наблюдава
процес на нарастването на температурите и намаляване на валежите и увеличаване
продължителността и честотата на засушливите периоди. По ясно тези процеси се проявяват
в Източния район на Дунавската равнина, Бургаската низина и по Странджанското
крайбрежие и водят до намаляване на водните запаси и загуби на вода от езерата и язовирите
вследствие интензифициране на процеса на изпарение.
· Районите на Варна и Бургас се характеризират с висока степен на атмосферно
запрашаване и съдържание на серен диоксид според протоколите за КАВ на Изпълнителната
агенция по околна среда за 2008г. По данни на реакция на обществеността в района на
Варна-Девня има цял коктейл замърсители в атмосферата, за които е необходима
инвентаризация на емисиите и изготвяне на план за мониторинг. В района на Нефтохим
Бургас също има изхвърляния на органични химически вещества. Всички тези замърсители
освен, че влошават качеството на атмосферния въздух, но и се отлагат върху земната
повърхност и повърхностните води в резултат на процесите на депозиция (мокро отмиване и
сухо отлагане), а от там влияят на качеството на повърхностните води.
4.2. Повърхностни води
Най-общо проблемите, въздействащи върху водите в Черноморския басейнов район са
свързани със замърсяване, морфологични изменения на естественото състояние на водите и
водоснабдяване. Тези проблеми до голяма степен са причинени от различни икономически
дейности, но има и такива, които са в резултат от естествени природни процеси (наводнения,
ерозия, абразия и др.).
Идентифицирани са следните екологични проблеми, които могат да се класифицират
в няколко групи :
· Проблеми, свързани с количеството на водите: в РВД 2000/60/ ЕС, дъщерните
директиви и транспониращите ги нормативни документи в българското законодателство,
проблемът с количественото състояние на повърхностните води се разглежда само като
елемент на хидроморфологичното им качество. Това обстоятелство не съответства напълно
на характерните особености на повърхностните водни тела на територията на БД ЧР, за
които са идентифицирани следните групи основни проблеми:
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· Регулиране на оттока и прехвърляне на води - Липса на съвременна методика за
определянето на минимално допустим отток, който трябва да остане в реката под
съоръженията отнемащи или задържащи води от повърхностните ВТ с оглед опазването на
интегритета на речните екосистеми, прагове и бентове, които са в лошо състояние, не
навсякъде е осигурено добро техническо състояние на хидротехническите съоръжения и др.
· Водоснабдяване – населението не е напълно водоснабдено, не навсякъде се доставя
необходимото количество вода за питейно-битови нужди, водопроводната мрежа в много от
градовете е амортизирана и се допускат загуби на вода над 70% и др.
· Напояване - нерационално използване на съществуващите хидромелиоративни
съоръжения, лошо състояние или липса на съществуващите хидромелиоративни съоръжения
и др.
· Проблеми, свързани с качеството на водите: отпадъчните води от населените места
не са обхванати напълно от канализационна мрежа, непречистени отпадъчни води се
заустват в Повърхностните Водни Тела, липса на достатъчно пречиствателни станции и
съоръжения за пречистване на промишлени и битови отпадъчни води, констатирано е
развитие на неместен (интродуциран) вид мида – Dreisena polymorpha (Мида – зебра). и др.
· Хидроморфологични изменения и Защита от вредното въздействие на водите незадоволително състояние на корекциите на реките, нарушаване на речните легла и водна
ерозия от добив на инертни материали и др.
· Информационни проблеми: затруднения при обмен на информация и координация
между институциите, липсва информация и др.
4.3. Подземни води.
Проблемите, свързани качеството и количеството на подземните води произтичат
главно от:
· липса на достатъчен брой пречиствателни станции и съоръжения за питейни води
(ПСПВ) и за пречистване на промишлени и битови отпадъчни води, водещо до заустване на
голямо количество непречистени отпадъчни води във водните обекти;
· неизградени канализационни системи и колектори за отвеждане на отпадъчни води;
· лошо състояние на съществуващите канализационни мрежи;
· лошо състояние на съществуващите ПСОВ, необходимост от реконструкция
и
модернизация;
· наличие на нерегламентирани сметища за битови отпадъци, включително и в
границите на заливаемите тераси на реките;
· нерегламентирано заустване на промишлени отпадъчни води;
· нерационално използване на подземните води за питейно-битови и други нужди;
· използване на питейна вода за промишлени нужди (с изключение на хранителновкусовата промишленост) и др.
4.4. Почви.
Съществуващите екологични проблеми по отношение на почвите, свързани с План за
управление на речните басейни в Черноморски район, могат да са в резултат на:
замърсявания на почвите от точкови източници и замърсяване на почвите от дифузни
източници.
· Замърсяването на почвите от точкови източници води до следните проблеми:
· замърсяване на почвите и околните до водоприемника терени, с отпадъчни
води от остарели и амортизирани ГПСОВ и канализационни системи които заустват във
водните обекти без пречистване;
· замърсяване на почвите с промишлени отпадъчни води от индустриални
предприятия където няма изградени ПСОВ или канализационни системи или има такива, но
те не са напълно изградени;
· Замърсяването на почвите от дифузни източници:
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· замърсяване на почвите и околните терени от инфилтрата от депата за
отпадъци, при които липсва долен изолиращ екран на депата;
· замърсяване на почвите с прах и отпадъци в резултат на автомобилния и
железопътен транспорт и дейности свързани с поддръжката на транспорта;
· замърсяване на земеделските площи, използвани за интензивно земеделие
главно с азотни и фосфорни торове, и препарати за растителна защита;
· замърсяване на почвите от замърсени води при наводнения;
· нарушаване на почвите при ерозия

4.5.Ландшафт
Съществуващите екологични проблеми по отношение на ландшафтите, свързани с
План за управление на речните басейни в Черноморски район могат бъдат в резултат на:
· Замърсяване на съществуващите ландшафти с отпадъци и създаването на нови
антропогенни и промишлени ландшафти с неблагоприятно визуално-естетическо
въздействие;
· Замърсяването на ландшафтите и техните компоненти вследствие на строителните
дейности при изграждане или реконструкцията на ПСОВ и канализационни системи,
изграждане на регионални депа за битови отпадъци, ремонт на хидротехническите
съоръжения, изграждане на кариери за добив на инертни материали, изграждане на речни
прагове и други хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения за укрепване на речното
легло и при експлоатацията на съществуващите такива в следствие на нарушаването,
запрашаването и замърсяването на почвите, растителността и повърхностните води с тежки
метали и прах от пътищата, замърсяване на почвите и растителността с гориво-смазочни
материали от автотранспорта, строителната механизация;
· преки нарушения на ландшафтните компоненти по време на строителните дейности
на всички видове обекти от присъствието на строителна техника на площадката. Косвени
въздействия в следствие на промени в използването на земята, подходящо осветление на
площадката на обекта, поставяне на огради и знаци, транспорт/маршрути за достъп,
свързваща инфраструктура, разчистване на растителност по време на строителните дейности;
· нарушаване, замърсяване с химически вещества и промяна на ландшафтните
компоненти, в резултат създаването на нерегламентирани сметища на които неконтролирано
се изхвърлят строителни и битови отпадъци и които нямат положен долен изолиращ екран.
· отрицателно визуално въздействие върху ландшафтите от нерегламентираните
сметища, и депата, видимост на сметищното тяло, неприятни миризми, наличие на боклук,
раздухван от вятъра, възникването на пожари, липса на огради, знаци, табели на площадките,
пътища за достъп, входове, липса на осветление на площадките;
· визуално-естетическо въздействие върху ландшафтите от сградите, складовете,
инфраструктурата и необходимите съоръжения за построяването и експлоатацията на
обектите.
· визуално-естетическо въздействие върху ландшафтните компоненти от
хидротехническите съоръжения, сградите, инфраструктурата и необходимите съоръжения за
построяването и експлоатация на обектите, промени на характера на ландшафтите
вследствие интензификацията на използването, въздействие върху ландшафтите вследствие
предложенията за оформяне на ландшафта.
4.6.Биологичното разнообразие, флора, фауна.
Съществуващите екологични проблеми по отношение на флората и фауната, свързани с
План за управление на речните басейни в Черноморски район могат бъдат в резултат на:
· нарушения на местообитанията и хабитатите на растителните и животинските
видове, промени в екосистемите в района в следствие от засилената урбанизация в
района. Последствията могат да бъдат унищожаване на цели растения или промени в
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плътността на популациите, безпокойство на животинските видове, унищожаване на
места за гнездене, хранене, почивка, фрагментация
на местообитанията,
интродуцирането на не-местни 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 не-местни 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 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.
· промяната в биоразнообразието, фрагментацията на местообитанията, нарушаване
на местообитания на застрашени и редки видове, места за гнездене и хабитати на различни
видове, унищожаване на отделни животни в следствие извличането на минерали в района на
речните басейни;
· преки въздействия от присъствието на строителна техника на площадката 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, и 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.
· Влошаване на условията на живот на хидробионтите поради замърсяване на
крайморските езера с нефтопродукти с отпадъци от химическата промишленост.
· Промяна на биоразнообразието, породена от осоляване на крайморските езера.
· Унищожаване на местообитанията на проходните видове, при превръщането на
крайморски езера в плавателни, солени канали.
· Промяна на биоразнообразието поради хидростроитество и превръщане на водите от
течащи в стоящи. Фрагментация на популациите на ендемични видове на Балканския
полуостров.
· Унищожаване на местата за размножаване при корекция на реките.
· Замърсяване на водоемите с пестициди, използвани за борба с комарите.
· Драстично намаляване на запасите на стопански ценните морски и приходни видове
риби, поради прекомерено изземване и понижаване на числеността на възпроизводствените
стада.
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· Ограничаване и преустановяване на замърсяването с нефтопродукти;
· Ограничаване и преустановяване на замърсяването с органични вещества от
хранително-вкусовата промишленост.
· Намаляване на биогенното замърсяване (от градски отпадъчни води, индустрия и от
туристическите комплекси по крайбрежието.)
4.7.Културно наследство
Не са установени, проблеми с опазването на културното наследство, свързани с
прилагането на ПУРБ.
4.8.Отпадъци и техните местонахождения.
· Някои от депата не отговарят на изискванията на действащото законодателство, с
което се създава опасност за замърсяване на повърхностните и подземни води;
· Проблеми с големия брой нерегламентирани сметища, много от които се намират в
руслата на реките и съществува риск за замърсяване на водния обект;
4.9. Рискови енергийни източници: опасни вещества, шумове, вибрации, лъчения
и др.
· По отношение на водите и водните обекти не са отбелязани проблеми свързани с
шум, вибрации и лъчения.
· Проблеми съществуват с води, замърсени от промишлени предприятия с опасни
вещества, които създават опасност както за водните организми и прилежащата околна среда,
така и за населението в близост до замърсените водни обекти.
· Проблеми могат да възникнат и при разливи на опасни вещества във водните обекти,
в резултат на промишлена авария или инцидент.
4.10. Материални активи.
· Не са идентифицирани проблеми по отношение на материалните активи,
собственост на Басейнова Дирекция Черноморски Район.
· Проблеми съществуват с материалните активи прилежащи към водните обекти
поради недоброто им техническо състояние, а на някои места с липсата им.
· Други материални активи, които оказват влияние върху водните обекти и се
определят като създаващи екологични проблеми са лошото състояние на съществуващите
хидромелиоративни съоръжения, остарелите водоснабдителните и канализационни мрежи,
сметищата за отпадъци, депата за отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания,
пътищата и инфраструктурата.
4.11. Население, човешко здраве
За Черноморски район се оформят 3 основни групи значими антропогенни
замърсявания на водите, които имат отношение към населението и човешкото здраве:
1. Органично (биогенно) замърсяване (от градски отпадъчни води, селскостопанска
дейност и др.) – нитратни йони, БПК 5, азот, фосфор.
2. Замърсявания на водните тела с някои тежки метали (общ хром, никел, олово,
манган) и повишени нива на желязо.
3. Други замърсители – нитрати (от неорганичен произход), органични съединения
(детергенти, нефтопродукти). Нивата на пестицидите в последната година са в рамките на
нормата.
Съществуващите екологични проблеми в района, имащи отношение към ПУРБ в
аспект население и човешко здраве (т.е. въздействие от населението върху водните тела), са
свързани с точково и с дифузно замърсяване (натоварване) на водите от промишлеността,
селското стопанство и битовите дейности, което влошава химичните и биологичните им
качества, водоснабдяването на хората и може да създаде здравен риск за населението.
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4.12. Проблеми свързани с нормативната база
· Липса на: разработени и действащи класификационни системи за оценка на
състоянието на повърхностните водни тела, унифицирана методика за оценка на
екологичното състояние, унифицирана съвременна методика за определяне на минимално
допустимия отток в реките с оглед осигуряване и поддържане на много добро и добро
екологично състояние и др.

5. Целите на опазване на околната среда на национално и международно
равнище, имащи отношение към План за управление на речните басейни в
Черноморски район, и начинът, по който тези цели и всички екологични
съображения са взети под внимание по време на изготвянето на Плана за
управление
Дългосрочната обща стратегическа цел на страната в сферата на околната среда е:
„Подобряване на качеството на живота на населението на страната, чрез гарантиране на
здравословна и благоприятна околна среда и чрез запазване на богатото национално
наследство, посредством устойчиво управление на околната среда”. Тази цел е в пълно
съответствие с политиките на ЕС за околната среда и устойчивото развитие.
Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г и съответния план за действие
очертават „цели и действия, насочени към опазването, възстановяването и
възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на живата
природа, разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната в контекста
на устойчивото развитие”. Нейното изработване е съобразено с основните стратегически
документи на Европейския съюз и ООН, имащи отношение към устойчивата околна среда Лисабонската стратегия за развитие на Европейския съюз, Стратегията за устойчиво
развитие на Европейския съюз, Стратегията за околна среда и тематичните стратегии към нея
на Европейския съюз, най-новите политики на Европейската комисия в околната среда и
устойчивото развитие – законодателните пакети „Климат - енергетика” и „Устойчиво
потребление и производство”, Целите на хилядолетието за развитие (ООН) и др. Въз основа
на анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ) на
настоящото състояние на околната среда в България, в Националната стратегия за околна
среда 2009-2018 г и съответния план за действие са определени шест стратегически цели,
като всяка цел съдържа по няколко подцели.
За да се провери дали Плана за управление на водите в Черноморския басейнов район
е взел под внимание стратегическите цели заложени в Националната стратегия за околна
среда 2009-2018 г е направено сравнение между целите, заложени в Плана и стратегическите
цели в Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. Идентифицирани са целите от
Плана за управление, които се очаква да допринесат за постигането на националните
стратегически цели по опазване на околната среда, както и тези, които са в противоречие с
националните стратегически цели. Таблица 5.1 показва резултатите от това сравнение.
Поради големия брой екологични подцели заложени в Плана сравнението е направено между
екологичните цели, заложени в Плана и стратегическите цели в Националната стратегия за
околна среда 2009-2018 г.
Очаква се заложените в Плана за управление на водите в Черноморския басейнов
район цели да допринесат за постигането на стратегическите цели и на голяма част от
съответните стратегически подцели на Национална стратегия за околна среда 2009-2018г.
Всички стратегическите подцели, за чието постигане целите на Плана не допринасят, не са
свързани директно или индиректно с управлението на речните басейни. Сравнението също
така показва, че няма цели (и съответните им мерки за изпълнение) в Плана за управление на
водите в Черноморския басейнов район, които да създават риск за постигането на
стратегическите цели заложени в Национална стратегия за околна среда 2009-2018 г.
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6. Вероятни значителни въздействия върху околната среда, включително
биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора,
почви, води, въздух, климатични фактори, материални активи,
културно-историческо наследство, включително архитектурно и
археологическо наследство, ландшафт и връзките между тях.
6.1. Екологична насоченост на ПУРБ
Оценката на екологичната насоченост и съответствието на основните цели,
екологичните цели, екологичните подцели и мерките, заложени в проекта на Плана за
управление на водите в Черноморския басейнов район са представени в табличен вид в
Приложение 2 на ЕО.
От анализа за екологичната насоченост е видно, че основните цели, екологичните
цели и екологичните подцели заложени в Плана за управление на водите в Черноморския
басейнов район са изцяло екологично насочени, подобно на мерките (основни и
допълнителни), предвидени за достигането им, които имат пряка и непряка екологична
насоченост. Всичко това е предпоставка да се твърди, че и Плана е с екологична насоченост
по отношение на повърхностните, крайбрежните морски и подземни води и способства за
интегрираното управление на водите, устойчивото използване на водните ресурси и
дългосрочното подобрение на качеството на околната среда.
Пряко екологично съответствие имат следните основни и допълнителни мерки:
забрана за заустване на отпадъчни води в пояс I на СОЗ; регламентиране на емисионни
норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води,
зауствани във водния обекти, съгласно Наредба № 6 от 2000 г. (ДВ, бр. 97 от 2000 г.);
въвеждане на индивидуалните емисионни ограничени, които да бъдат по-строги от
нормативните емисионните норми (Наредба № 6 от 2000 г., ДВ, бр. 97 от 2000 г.), с оглед
достигане стойностите на показателите за проектната категория на водите във водния обект,
но не по-строги от стойностите на показателите за проектната категория на водите във
водния обект; изграждане на нови пречиствателни станции за битови и производствени
отпадъчни води; реконструкция на вече изградените пречиствателни станции за битови и
производствени отпадъчни води, за въвеждане на по–добра пречиствателна технология;
намаляване на емисионните норми чрез прилагане на най-добрите налични технологии в
производствения процес и/или за пречиствате на отделяните отпадъчните води; въвеждане на
оборотното водоснабдяване в промишлеността; увеличаване на горските насаждения;
поетапно закриване на депата за опасни отпадъци и на нерегламентирани сметища; поетапно
изграждане и въвеждане в експлоатация на регионалните депа за твърди битови отпадъци;
законодателни мерки – по-строги индивидуални емисионни ограничения за постигане на
целите на опазване на околната среда, използване на води за питейно-битово водоснабдяване
и екологични прагове за опазване на подземните води; административни мерки – по-строги
административни мерки при нарушение на екологичното законодателство в областта на
опазване на водите; и др. Непряко екологично съответствие имат следните основни и
допълнителни мерки: контрол на заявлението и разрешителното за заустване, съгласно
Закона за водите; въвеждане на условия и/или ограничения и определяне срокове в
разрешителното, за тяхното изпълнение при въвеждане на замърсители от точкови
източници; изготвяне на план за действие при аварийни ситуации с мерки и средства за
предотвратяването им, ограничаване и отстраняване на аварийни изпускания на замърсяващи
вещества във водния обект; контрол за извършването на мониторинга на отпадъчните води,
съдържащи опасни и вредни вещества, както и на мониторинга на водите на водните обекти,
които са повлияни от заустването на тези отпадъчни води; актуализация най-малко веднъж
на 4 години на списъка с опасните вещества въз основа на тяхната токсичност, устойчивост и
биоакумулация; стимулиране на доброволното прилагане от земеделските стопани на
правила за добра земеделска практика; регламентиране на контрола за ползване и съхранение
на торовете и средствата за растителна защита в определените за това стандарти;
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икономически и/или финансови мерки - намаляване ползването на питейна вода за други
цели; повишаване на цената на водата, като ресурс с цел разумно потребление; комплексно
използване на водните ресурси; споразумения в областта на околната среда; мерки за
контрол на емисиите - разширяване на мрежите за мониторинг; мониторинг и документиране
на значимите параметри за водите, с цел проследяване на проблемите и подобренията;
кодекси за добра практика - прилагане на схема за управление на околната среда и одитиране
EMAS, която стимулира предприятията да преминат отвъд минималните законови
изисквания във връзка с екологията и да усъвършенстват непрекъснато системата си за
управление на околната среда и др.
Съответствие на целите и мерките на ПУРБ
При разработването на ЕО бе направен детайлен анализ на целите и мерките,
заложени в ПУРБ. Въз основа на този анализ бе установено, че при допълването и
окончателното разработване на Плана за управление на водите в Черноморския басейнов
район е необходимо да се отразят следните бележки за постигане на целите за устойчиво
развитие:
1. Ясно да се систематизират и формулират целите и подцелите, както и мерките,
изложени в Раздел 5 и Раздел 7 в Плана за управление на водите, като се избегне повтаряне
или припокриването им;
2. Да се изясни (в текста в началото на Раздел 5 на ПУРБ) коя е основната цел на
плана и кои са екологичните цели за отделните видове води. Използването на понятията
„добро състояние”, „добро екологично състояние” и „добър екологичен потенциал” да се
извършва на точните места, за да не се стига до объркване;
3. Да се преместят формулираните цели за подземните води от целите за
повърхностните води;
4. Да се заложат мерки за постигането на някои целите, за които в ПУРБ не са
заложени мерки, както е видно от таблицата в Приложение 2;
5. Да се преформулират някои от целите, в които са описани и мерките,
допринасящи до изпълнението на самите цели. Това е показано в таблицата в Приложение 2;
6. Да се предвидят нови цели, които да бъдат изпълнени с част от заложените в
ПУРБ мерки, изпълнението на които няма да допринесе за изпълнението на никоя от
заложените цели, или тези мерки да се премахнат или преформулират;
7. Да се разграничат ясно част от допълнителните мерки (законодателни,
икономически и/или финансови, мерки за контрол на емисиите, мерки за контрол на
водовземането; мерки за ефективност и повторно използване на водите в промишлеността)
от основните мерки, тъй като сега са включени в основните мерки.
8. Да се вземат под внимание мерките, изписани в т. 7.1.2.1. на ЕО
При допълването и окончателното разработване на Плана за управление на водите в
Черноморския басейнов район е необходимо да се отразят направените коментари по горе, за
да бъдат по-ясни и систематизирани целите и мерките, заложени в Плана, което ще доведе до
недвусмислие при изпълнението им. Необходимо е определените екологични цели, подцели
и мерки в ПУРБ да се систематизират, преработят и допълнят, съгласно препоръките погоре, за да се изпълнят основните цели на Плана и да се постигнат целите за устойчиво
развитие.
6.2. Очаквани значителни въздействия от прилагане на ПУРБ
В процеса на прилагането на ПУРБ се очакват да се получават значителни
въздействия върху околната среда. Ще се наблюдават положителни, както и комплексни
влияния върху околната среда – върху водите, въздуха, почвите, биологичното разнообразие
и ландшафта, включително и върху населението и човешкото здраве.
В ПУРБ е залегнала Основна цел за Постигане на „добро състояние” на
повърхностните и подземните води и свързаните с тях екосистеми до 2015г. По отношение
на повърхностните води са разгледани 2 Главни цели: Постигане на "добро химично"
състояние и Постигане на "добро екологично" състояние или "добър екологичен потенциал".
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Към първата главна цел (Постигане на "добро химично" състояние) са разгледани 3 подцели,
към втората главна цел – 11 подцели, а за постигане на целите са предвидени редица мерки,
като при реализиране на някои от мерките ще бъдат постигнати няколко цели.
При изпълнение на плана са предвидени мерки, свързани с инвестиционни проекти с
цел опазване, поддръжка и възстановяване на водите, допринасящи за гарантиране
поддържането на добър екологичен потенциал и високата степен на биологично
разнообразие. По този начин те ще допринесат съществено за повишаване на качеството на
живот на населението. Тe включват: пречиствателни станции за отпадъчни води от
населените места и от промишлени предприятия, които ще окажат непосредствено влияние
върху намаляване на замърсяванията на околната среда и минимизирането на рисковете за
здравето на населението на България. Голям дял от мерките са насочени към изграждане на
нови и реконструкция на стари водоснабдителни и канализационни системи и
съпътствуващата инфраструктура. По време на строителството на инвестиционните проекти
въздействието е по - скоро отрицателно върху въздуха, водите, почвите, ландшафта, флората
и фауната, като последиците са предимно краткосрочни и временни. Вероятните негативни
последствия от изграждането на проектите могат да окажат негативно влияние върху
защитените зони по НАТУРА 2000, и потенциални места на националната екологична мрежа
и върху природните хабитати на редките видове. Те са свързани и зависят от добре
подготвените проекти, от оценката им на въздействие върху околната среда и тяхното
изпълнение, от адекватните експлоатационни планове и т.н. Необходимо е при избора на
дейности като критерии да бъдат отчитани и опазването на биологичното разнообразие и
природната среда.
Направен е анализ и оценка на очакваните значителни въздействия от предвидените в
Целите за повърхностните и подземните води (посредством предвидените дейности към
всяка цел) върху околната среда. Тези въздействия включват вторични, кумулативни,
едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни,
положителни и отрицателни последици.
Оценката показва, че като цяло предвидените цели за подобряване качествата на
повърхностните и подземни води в района ще имат изразено положително въздействие върху
околната среда и населението и неговото здраве.
Може да се каже, че като цяло прилагането на ПУРБ в Черноморски район за
басейново управление се очаква да има изразено благоприятно въздействие върху околната
среда, населението и неговото здраве. Прилагането на ПУРБ е от особено значение, защото
качествата на водите в района в момента на отговарят на европейските изисквания, съдържат
немалко замърсители, които създават повишен здравен риск за населението. Изпълнението
на поставените цели ще допринесе за подобряване статуса на населението, качеството му на
живот и здравното състояние.

7. Мерките, които са предвидени за предотвратяване, намаляване и
възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните последствия
върху околната среда от осъществяването на Плана за управление върху
околната среда.
Предложени са мерки за намаляване на въздействията от прилагане на ПУРБ и е
описано как тяхното прилагане се очаква да допринесе за предотвратяване, намаляване и
възможно най-пълно отстраняване на идентифицираните в т. 6 неблагоприятни въздействия
от прилагането на Плана. Предлаганите мотивирани допълнително мерки за
предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно компенсиране на неблагоприятните
последствия при прилагането на съответните планове за управление на речните басейни са
представени в две групи:
· за отразяване в окончателните варианти на съответните планове за управление на речните
басейни;
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·

за съобразяване при прилагането на съответните планове за управление на речните
басейни.

8.Описание на мотивите за избор на разгледаните алтернативи и на
методите на извършване на екологична оценка, включително трудностите
при събиране на необходимата за това информация, като технически
недостатъци и липса на ноу-хау.
В тази точка се предвижда да бъдат разгледани:
8.1. Мотиви за избор на разглежданите алтернативи
В Плана се разглеждат действия, които могат да бъдат предприети в района на речния
басейн за постигане на Екологични цели за повърхностните и за подземните води, за
достигане на Основната цел. В ЕО се предвижда да се разгледат две алтернативи за
управление на водната среда в басейна на района за в бъдеще:
Алтернатива 1: Какво се извършва понастоящем и какво ще се извършва без прилагане на
плана.
Алтернатива 2: Допълнителни действия, които ще се извършват, ако този план бъде
одобрен.
Ако се приеме Алтернатива 1 - без прилагане на плана би трябвало да се очаква
следния ефект:
· Съществуващия сега недостиг на водата само в някои малки селища е възможно да
вземе по-широки размери тъй като: водоснабдителните системи са силно амортизирани и
загубите от води са твърде високи; поради климатичните промени се очаква значително
намаление на ресурса; липса или незначителна политика за въвеждане и използуване на
водоикономисващи технологии и пр; не изграждане на алтернативни водоакумолиращи
обеми, които да смекчат възможни засушавания.
· Очертава се тенденция към влошаване на химичния и екологичен статус на водата
във водните тела, тъй като сега функциониращата инфраструктура - канализационна система
не е обхванала 100% отпадъчните води и се допуска изпускане на замърсени битови и
промишлени води да се заустват в реките. Броят на ПСОВ е недостатъчен, а сега
действуващите са остарели и не ефективни.
· Неприлагането на ПУРБ ще затрудни осъществяването на мерки за намаляване на
замърсяването на водите от различни източници (промишленост, селско стопанство, битови
дейности и пр.), което ще се отрази неблагоприятно върху околната среда и здравното
състояние на населението.
Оценяващият екип разглежда Алтернатива 1 - без прилагане на плана за
неприемлива, тъй като се очаква следващо влошаване на екологичния потенциал на водните
тела, това ще е застой, а не развитие във водния сектор.
Ако се приеме Алтернатива 2: приемане и прилагане на плана в комплект с всички
препоръки и мерки, трябва да се очаква към 2015 г. постигане на добро състояние на водите
във водните тела.
Оценяващият екип разглежда приема Алтернатива 2: приемане и прилагане на плана
в комплект с всички препоръки и мерки дадени в ЕО, тъй като се очаква към 2015 г. добро
състояние на водите във водните тела да бъде постигнато.
8.2. Методите на извършване на екологична оценка
Екологичната оценка е извършена в съответствие с изискванията на Директива
2001/42/EC на Европейския парламент от м. юни 2001 г. за оценка на ефекта от планове и
програми върху околната среда и Наредба за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми (ДВ 03/2006 г.).
Методологията на оценяване се основава на: Ръководство за екологична оценка на
планове и програми в България, Ръководството на ЕС за предварителна оценка на програмни
документи по структурните фондове на ЕС, опита на екипа.
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При разработването на Екологичната оценка са проведени срещи и дискусии с
планиращия екип. Консултациите с органите, отговарящи за подготовката на Екологична
оценка на ПУРБ и участието на обществеността са осъществени в процеса на изработване на
обхвата на ЕО и Доклада за ЕО.
Екологичното съответствие на целите на ПУРБ с предвидените мерки в плана са
оценени с помощта на Таблица за взаимовръзка (корелация).
По подобна Таблица е оценено Екологичното съответствие на ПУРБ с целите на
другите национални стратегии, планове и програми.
8.3. Трудностите при събиране на необходимата информация
Трудностите произтичат поради две принципни причини:
· липса на мониторинг на конкретни места, даващи информация за характеристики на
водите в някакъв аспект
· липса на нормативи, методи, системи и др. за извършване на конкретни оценки.

9. Описание на необходимите мерки във връзка с наблюдението по време
на прилагането План за управление на речните басейни в Черноморски
район
Предложени са мерки за наблюдение и контрол по време на прилагането на ПУРБ,
които е необходимо да бъдат включени като част от цялостната система за наблюдение,
контрол и оценка на прилагането на плана, заедно с индикатори за екологичен мониторинг
по отделните мерки.

10.Заключение
Осъществяването на Плана за Управление на Речните Басейни в Черноморски район
за басейново управление е свързано с подобряване управлението на водите, водещо до
намаляване замърсяването им и от там на замърсяването на компонентите на околната среда
– въздух, почви, флора, фауна и др. и намаляване риска за човешкото здраве.
В резултат на направения анализ може да се обобщи, че предвидените с ПУРБ цели,
както и предвидените мерки за реализирането им са допустими за осъществяване, предвид
изискванията за опазване на околната среда. Необходимо е някои от мерките да се
реализират с голямо внимание, тъй като те са големи обекти и по време на строителството
им се очакват значителни отрицателни въздействия. С най– голямо внимание е необходимо
да се реализират най-вече тези инвестиционни предложения за мини ВЕЦ или баластриери,
като се спазват препоръчаните в ЕО мерки.
При направеното сравнение на съответствието на предложените с ПУРБ цели с целите
на Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г., изискванията за опазване на
околната среда и осигуряване на устойчиво развитие бе установено, че като цяло се очаква
предлаганите цели да допринесат за постигане на Националните цели и съответни подцели
на Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г От направеното сравнение с други
стратегии, планове и програми, бе установено, че като цяло ПУРБ се очаква да допринесе за
постигането им.
От направеният екологичен анализ е видно, че проекта на План за управление на
речните басейни в Черноморски район за басейново управление ще окаже комплексно
въздействие върху околната среда. По време на изпълнение на някои от мерките за достигане
до целите за повърхностните и подземните води (като канализационни системи, ПСОВ и
др.), ще се наблюдават предимно отрицателни въздействия, а по време на експлоатацията им
– предимно положителни въздействия. Необходимо е инвестиционните проекти да се
осъществяват при строго съблюдаване на екологичните изисквания, тъй като по време на
строителството на големите обекти се очакват негативни въздействия върху околната среда
В тази връзка, при прилагането на ПУРБ е необходимо да се реализират препоръчаните
мерки за намаляване на въздействието и да се предвиди мониторинг по време на
строителството и експлоатацията на всички инвестиционни проекти, заложени в Плана.
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При разработване на оценката за съвместимост на предвидените мерки за изпълнение
на целите на ПУРБ с предмета и целите на опазване на защитените зони, бе установено:
· При реализацията на ПУРБ не се очакват значителни отрицателни въздействия
Всички предвидени дейности в плана ще окажат по-скоро положително въздействие върху
предмета и целите на опазване на защитената зона и ще допринесат за постигане на
благоприятно природозащитно състояние на видовете и местообитанията, свързани с
водните тела. Тези мерки обаче не са достатъчни и трябва да бъдат допълнени.
· По отношение на ихтиофауната, реализацията на мерките предвидени в ПУРБ няма
да доведе да съществени негативни последици. Неблагоприятни въздействия, като
причиняване на смъртност, избягване на рибите ще се наблюдават само в хода на изпълнение
на строителните дейности и тези въздействия ще имат временен и локален характер.
· По отношение на дънните безгръбначни и всички останали животни, обитаващи в
по-голяма или по-малка степен водна среда – земноводни, влечуги и бозайници,
реализацията на мерките предвидени в ПУРБ няма да доведе дo съществени негативни
последици. Неблагоприятни въздействия, като причиняване на смъртност, избягване на
дадени местообитания – ще се наблюдават само в хода на изпълнение на строителните
дейности и тези въздействия ще имат временен и локален характер.
· По отношение на орнитофауната мерките ще окажат положително въздействие
върху видовете водоплаващи и водолюбиви птици, свързани през различни периоди от
годината с водните екосистеми. Негативното въздействие от строителството на ПСОВ и
инфраструктура може да бъде значително занижено от правилния избор на площадката и
допълнителна оценка за всеки един обект върху видовете и хабитатите предмет на опазване в
зоната.
· Въвеждане на предложените в плана на ПУРБ мерки за ограничаване добива на
инертни материали и на нов добив на инертни материали.
· Разрешителни за водоползване на нови МВЕЦ и баластриери в защитени зони, чийто
предмет на опазване са крайречни и речни местообитания, както и видове животни, свързани
с течащи води (реки), не трябва да бъдат предоставяни в бъдеще.
· Изграждането на ВЕЦ от всякакъв тип (руслов и деривационен), при който се отнема
повече от 20 до 30% водни количества влияят изключително негативно върху защитените
зони и не трябва да бъдат допускани там.
Необходимо е да се отбележи, че реализацията на ПУРБ и особено на
инвестиционните проекти за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води от
населените места и от промишлени предприятия, за реконструкция и реновиране на
водоснабдителни и канализационни системи с всички съпътствуващи експлоатацията
съоръжения, за закриване и рекултивация на нерегламентирани сметища и възстановяване на
терени, замърсени с отпадъци, за изграждане на нови депа за отпадъци и дренажни
материали, както и за изпълнението на образователните програми по прилагане на добри
земеделски практики и пр., не е по силите и възможностите само на Басейновата дирекция и
на МОСВ, тъй като засягат дейността и на други министерства и ведомства – МРРБ, МИЕТ,
МФ, МЗ, МЗХ и др. С оглед на това, независимо от осъществените консултации с
обществеността, е наложително набелязаните в ПУРБ мерки да се съгласуват и да намерят
отражение в планове и програмите на съответните министерства и ведомства.
В заключение може да се обобщи, че предвидените с проекта на План за управление
на речните басейни в Черноморски район за басейново управление цели и мерки са
допустими за осъществяване, предвид изискванията за опазване на околната среда.
Цялостното въздействие на ПУРБ се очаква да бъде положителнo, поради произтичащите от
осъществяването на Плана комплексни и дългосрочни положителни резултати по отношение
на управлението на водите в Република България. Тези резултати, както и останалите
дейности и въздействия – предимно благоприятни по отношение на околната среда, имат
общонационален характер и мащаби. Това в голяма степен обуславя и огромното значение,
което пълното, ефективно и екологосъобразно прилагане на Плана за управление на речните
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басейни в Черноморски район за басейново управление ще има за подобряването на
екологичното състояние в страната.
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Обобщена справка за включените мерки от Доклада по ЕО и Становището по ЕО в ПУРБ
Становище, основни бележки, изисквания и
препоръки

Отразяване в ПУРБ

Коментар

І. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите
неблагоприятни последствия от осъществяването на ПУРБ в Черноморски район за басейново управление:
А. Общи условия и мерки:
1. Инвестиционни предложения/планове, програми Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2,
или проекти, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на Приложение VII-2-в
Закона за опазване на околната среда) и оценка на
съвместимостта с предмета и целите на опазване на
защитени зони (по реда на Закона за биологичното
разнообразие) да се одобряват по реда на съответния
специален закон само след произнасяне с акт за
съгласуване от компетентните органи по околна среда и
при съобразяване с препоръките от извършените оценки,
както и с условията в съответния акт.
Инвестиционните предложения, планове, програми и
проекти, които са в съответствие с параметрите
предвидени в ПУРБ, да се подлагат на оценка за
съвместимостта им с предмета и целите на опазване на
защитените зони, на основание чл. 31, ал. 3, т. 1 от Закона
за биологичното разнообразие.
2. При проучванията, одобряването и разрешаването на
инвестиционните предложения, имащи отношение към
ПУРБ, да бъдат съобразявани и:
2.1. режимите на защитените територии, определени със
Закона за защитените територии, заповедите за
обявяването им и с утвърдените планове за управление;
2.2. режимите на защитените зони, определени със
заповедите по чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното
разнообразие]
2.3. режимите на зоните за защита на водите, определени
по чл. 119а от Закона за водите;
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

Раздел 7: т. 2, I-a
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2.4. изискванията за здравна защита на селищната среда.
Б. Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРБ:
1. При окончателното окомплектоване на ПУРБ да се
направят редакционни промени относно:
• Броят на водните тела в Раздел І, Раздел ІІ, Раздел, IV и
Раздел V да се прецизира или се направи пояснение за
реалното състояние - 91 ВТ от оценката за екологично
състояние или 83 – от оценката за химическо състояние, а
също какъв е броят на крайбрежните водни тела в Раздел
ІІ;

Коригирано в посочените раздели.

• Да се поясни дали всички ВТ, за които данните са
недостатъчни за да се направи оценка (35 при оценката за
химическия статус и 27 при оценката за екологичен
статус) се отнасят само към речен басейн „Дерета Приселци – Черноморец”, за които е споменато, че е
изключен при анализа;

Състоянието и рискът са актуализирани,
като са използвани данни от
мониторинга (включително до м. юни
2009 г.), както и резултати по проект
„Разработване на Планове за управление
на речните басейни”, който се финансира
със средства по ОП ”ОС”.

• Поради големия брой водни тела ¼ от посочените в
Раздел ІІ, за които няма данни за оценка на състоянието
им, е необходимо преразглеждане на Мониторинговата
мрежа.

Мониторинговата мрежа е
преразгледана, отразено в Раздел 4

2. Да се предвиди разработването методики, единни
системи за оценки и единни критерии, както следва:
• Унифицирана методика за определяне на екологичния
минимум, съгласно РВД 2000/60 ЕС. На основание тази
методика ще бъде направена съответна промяна на
минималния отток в разрешителните за водовземане с цел
подобряване на състоянието им по отношение на
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

В речен басейн ”Дерета
Приселци – Черноморец"
повърхностните
води
са
представени от малки водни
течения, вливащи се в Черно
море, които не могат да се
идентифицират като водни
тела по смисъла на РДВ,
поради което не е разглеждан
при оценката на състоянието и
риска.

Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2;
Приложение VII-2-в
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хидроморфологичното и хидробиологичното качество;
• Въвеждане на унифицирани стандарти за качество на
различните замърсители и съществуваща утвърдена и
действаща класификационна система за категоризиране и
определяне на състоянието или потенциала на
повърхностните водни тела - категория „езера”;

Оценката на състоянието в ПУРБ е
извършена по класификационни системи
за всички категории води, разработени на
междинен етап по Проект на ОП”ОС”.
Стандартите за качество са в процес на
разработване в рамките на същия проект
и ще бъдат използвани през времето на
действие на Плана.

• Осъществяване на координация за контрола,
количеството и начина на използваните торове и други
подобрители;

Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2;
Приложение VII-2-а

• По отношение на екологичните цели е необходимо да
се разработят подходящи индикатори на национално
ниво, както и референтни условия и класификационна
система;

По Проект по ОП „ОС” на междинен
етап са разработени индикатори и
референтни условия.

• Въвеждане на контрол и програми за опазване и
почистване на водите във ВТ категория „езера”;

В Приложение VII-2-а към Раздел 7 на
ПУРБ са предвидени мерки за контрол,
опазване и намаляване на замърсяването
на водите във ВТ категория „езеро”.

3. Зоните за защита на минералните и питейни води да се
приведат в съответствие с изискванията в наредбата по
чл. 135, т. 6 на Закона за водите.
4. Да се предприемат мерки за решаване на проблемите и
подпомагане приключването на процедурите за
учредяването на зоните за защита на водоизточниците за
питейно-битово водоснабдяване (проблемите, свързани
със собствеността на земята и др.)

В Приложение VII-2-а и VII-2-б към
Раздел 7 на ПУРБ са предвидени мерки
за привеждане в съответствие с
изискванията в наредбата по чл. 135, т. 6
на Закона за водите за питейни и
минерални води.

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

Предстои утвърждаването на
методите за анализ от
Министъра на околната среда
и водите.
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5. Изграждане на интернет базирана информационна
система за качеството на питейните води и водите за
къпане.

Не е отразено

6. Новопредложените мерки за намаляване на
негативното въздействие върху местообитанията и
видовете, предмет на опазване в конкретните защитени
зони, както е посочено в последните две графи на Табл. 1
от Приложение № 1 на ДОС като за защитени зони
BG0001007 “Странджа”, BG0000118 “Златни пясъци” и
BG0000382 “Шуменско плато” за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, да отпадне от
текста в предпоследната графа, второто изречение.

Раздел 7

Съществува интернет
базирана информация с
резултатите от мониторинга на
питейните води като част от
Информационна система за
мониторинг на околната среда,
както и аналогична
информация за качеството на
водите за къпане.

Раздел 7: т. 2
7. Предложените в т. 6 и 9.2. на ДОС мерки за
предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на
негативното въздействие върху местообитанията и
видовете, предмет на опазване в конкретните защитени
зони да се редуцират до следните:
- при изграждането на нови ПСОВ в зоните да се
търсят алтернативни варианти за реализирането им извън
границите на природните местообитания и местообитания
на видове, предмет на опазване в тях.
- да не се допускат нови корекции в участъци от
реките, попадащи в границите на Натура 2000 зони извън
регулациите на населените места. Дейностите по
поддържането на съществуващи в зоните корекции, за
които има съществени причини да бъдат запазени (защита
на селища и земеделски земи от наводнения), да се
осъществява след консултиране с конкретни експерти, в
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА
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зависимост от предмета на опазване в съответните зони.
Укрепване на речните участъци да се извършва извън
периодите за размножаване на хидробионтите и извън
участъците за мръстене.
- в защитените зони, в които изграждането на ВЕЦ и
добива на строителни материали е допустимо от плана, да
се изисква от инвеститорите провеждане на
предварителен едногодишен мониторинг върху
количеството и качеството на водите, върху
хидробионтите и природните местообитания в речните
участъци с дължина около 1 км над водохващането и под
заустването при ВЕЦ или над и под площадката за
добив на строителни материали, който да бъде използван
за оценка в рамките на процедурите по ОВОС и ОС. С
разрешителните за водоползване за ВЕЦ да се разрешава
усвояване на не повече от 30% от водните количества.
- предвидените с допълнителните мерки байпасни
връзки да се проектират и изпълнят в зависимост от
биологичните особености на конкретните хидробионтни
видове, предмет на опазване в съответната зона. (Да се
изисква за всички съществуващи и нови МВЕЦ, баражи и
др. подобни съоръжения, нарушаващи биокоридорните
функции на реките, да бъдат оборудвани с рибни
проходи, отговарящи на екологичните изисквания на
местната ихтиофауна, както и на съвременните
технологични възможности и добрите практики.
- към ПУРБ да се изготвят и поддържат актуални
тематични карти с нанесени граници на защитените зони
(на хартиен и електронен носител) за съответните речни
басейни, в които по водни тела да бъдат нанесени
площите, усвоявани от действащи, одобрени или в процес
на съгласуване ВЕЦ, обекти за добив на строителни
материали и наносни отложения, баражи, коригирани
участъци, укрепени брегове и др.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА
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Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2,
8. Да бъдат предвидени мерки за опазване на
Приложение VII-2-а
консервационния статус на защитени територии,
включващи водни тела, в съответствие с приложената към
становището таблица с конкретни проекти, предложени
от Басейнова дирекция заЧерноморски район и
съгласувани с МОСВ (Дирекция „НСЗП”), РИОСВ-Бургас
и РИОСВ – Варна (Приложение към Становището).
9. В устията на реките да се картират и при необходимост
да се предложат за защита възпроизводствените зони за
редките полупроходни видове риби (лупавец Rutilus frisii,
резовска брияна Chalcalburnus chalcoides и др.); да се
подпомогне възпроизводството на редките видове от
черноморската ихтиофауна чрез внасяне на зарибителен
материал, произведен в изкуствени условия (лаврак
Dicentrarchus labrax и др.).

Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2,
Приложение VII-2-в

10. Да се коригира предложеното разделение защитените Раздел 3
територии по Закона за защитените територии от една
страна, и рамсарски места от друга не е целесъобразно и
следва да се коригира предвид обстоятелството, че всички
представляват защитени територии съгласно Закона за
защитените територии.
11. Мерките в ПУРБ, свързани с реализация на
инвестиционни намерения, планове, програми и проекти,
попадащи в защитени територии да бъдат съобразени с
режимите на конкретните защитени територии,
регламентирани със Закона за защитените територии,
заповедите им за обявяване и плановете за управление.

Раздел 7: т. 2

12. Прецизиране на площите и бюджета за дейности по
залесяване.

Раздел 7: Приложение VII-2-а

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА
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13. Да бъдат отразени по подходящ начин направените
нормативно регламентирани и реално осъществими
предложения за мерки в получено в МОСВ становище с
вх. .№ 26-00-4685/19.12.2009 г. от “Сдружение за дива
природа Балкани”:
- по т.1, т.3 и т. 4

Не са отразени

- по т. 2

Не е отразена

- по т. 5

Аналогично на т. 14 от Становището на
МОСВ – отразена

- по т. 6

Не е отразена

14. Въвеждане на забрана за изсичане при почистване на
крайречна естествена растителност, която се явява
природно местообитание по Приложение №1 от Закона за
биологичното разнообразие.

Раздел 7: т. 2

15. Въвеждане на мерки за предотвратяване на нефтени
замърсявания.

Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2,
Приложение VII-2-а

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

На този етап не са картирани
воднозависимите
местообитания и видове (БД
не разполага с такава
информация). Зоните нямат
обявени заповеди със
съответните забрани.
В посочения речен участък
няма ВЕЦ, както и липсва
информация за инвестиционни
намерения.
На този етап не са картирани
воднозависимите
местообитания и видове ( БД
не разполага с такава
информация).
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В. Мерки за съобразяване при прилагането на ПУРБ.
1. Да се предвиждат изменения на условията в
разрешителното за заустване поради защита на
обществени интереси или при съществена промяна в
състоянието и статуса на водния обект.

Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2,
Приложение VII-2-а, б

2. Да се осъществява контрол при изпускане на води от
хидротехнически съоръжения по време на преминаване
на високи вълни, при аварийни условия или при
извършване на ремонтни работи.

Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2,
Приложение VII-2-в

3. Да се осъществява контрол на разрешителния режим за
хидроморфологичните изменения на водните тела.

Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2,
Приложение VII-2-а

4. Наблюдение във връзка с повторно развитие на
популацията и свързаните с това последствия не местен
(интродуциран) вид мида – Dreisena polymorpha (Мида –
зебра), който през 2006 г. е причинил сериозни проблеми,
свързани с експлоатацията на хидротехническите
съоръжения.

Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2,
Приложение VII-2-а

Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2,
5. Контрол при тралирането на морското дъното с цел
Приложение VII-2-а
улов на рапани, което влияе силно негативно на дънните
съобщества като директно разрушава повърхностния слой
на седимента, където са концентрирани дънните
организми.
6. Разработване на фискални преференции за въвеждането Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2,
на механизми и практики за водна ефективност, особено в Приложение VII-2-в
областите с недостиг на вода, като се вземат под
внимание социалния контекст и възможните регионални
различия (Басейновите дирекции съвместно с МРРБ);
7. При съгласуването/разрешаването на изграждането на
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

Раздел 7: т. 2
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ВЕЦ да е проучено предварително и изяснено
минималното количество воден отток на реката, така
че количеството на водата да отговаря на екологичния
минимум, необходим за поддържане на
биоразнообразието в крайречните и водните екосистеми,
влажни зони и др.
8. Заустването на водите от ПСОВ трябва да става извън
важни за размножаването на хидробионтите участъци от
защитените зони и извън зоните на обитаване на
хидробионти включени в Приложение 2 на Директива за
хабитатите 92/43/EEC, както и в близост до тях.

Раздел 7: т. 2

9. Да не се извършват реконструкции в речни участъци, за Раздел 7: т. 2
които е установено, че е съсредоточено размножаването
на риби от даден вид или видове.
10. Да се прилагат добри практики при дейности за
укрепване на речните брегове и дъна, съобразени със
съвременните технологии и материали. Прилагането на
тези мерки ще има положително въздействие за запазване
на хабитатите и създаване на нови местообитания на
видовете.

Раздел 7: т. 2

11. Максимално запазване на съществуващата
растителност, особено дървесната, при използване
подходите за изграждане на зауствания и площадките и
водонапорните съоръжения при изграждането на ВЕЦ по
поречията.
ІІ. Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на
ПУРБ в Черноморски район
за басейново управление – т. 1 ÷ 4

Раздел 7: т. 2

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

Раздел 7
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Оценка за съвместимостта (ОС)
на проект на
План за управление на речните басейни в Черноморски район за
басейново управление
4. Анотация
Черноморският район за басейново управление съгласно Закона за водите (ЗВ)
обхваща територията източно от подземния вододел на малмваланжския водоносен
хоризонт и водоносните области на реките, вливащи се в Черно море от северната до
южната граница, включително вътрешните морски води и териториалното море.
Черноморският район за басейново управление съгласно Приложение XI на Рамковата
Директива за Водите (РДВ) 2000/60/ЕС попада в следните три екорегиона: Екорегиони
за реките и езерата – Източни Балкани и Понтийска провинция и Екорегиони за
крайбрежните води – Черно море.
Общата територия на Черноморския район за басейново управление е 20 760
км2 и представлява 18,7 % от територията на Република България, общият брой на
населението е 1 347 хил. жители и представлява 17,5% от населението на Република
България, като в териториалния му обхват влизат 1-милната и 12 - милната зона на
Черно море. Административен център на района е гр. Варна. В района за басейново
управление са обособени девет големи водосбора (подбасейни):
· Добруджански реки (в т .ч. и безотточни дерета)
· Провадийска
· Дерета “Приселци- Черноморец”
· Камчия
· Северно- Бургаски реки
· Мандренски комплекс
· Южно- Бургаски реки
· Велека
· Резовска
Планът за управление на речните басейни е основен инструмент за управление
на водите на басейново ниво и постигане на целите на Рамковата директива по водите
2000/60/ЕК (РДВ). Проектът на плана за управление на Черноморски район е изготвен
от Басейнова дирекция Варна въз основа на глава Х, Раздел VІ от Закона за водите и
чл. 13 от Директива 2000/60/ЕС (РДВ). При изготвянето на проекта на ПУРБ са взети
предвид и разпоредбите на Глава Х, Раздели ІІІ, ІV и V, както и изискванията на чл.
4,5,6,8 и 11 на РДВ.
В Плана за управление на речните басейни на Черноморски район е направена
характеристика на екологичното състояние на водите, идентифицирани са проблемите
и е анализирано настоящото състояние на повърхностните и подземните води, като са
определени значимите рискови фактори за постигане на Общата цел на Плана за
управление, а именно достигане на добро екологично състояние на реките,
езерата, язовирите, изкуствените водни тела и свързаните с тях екосистеми до
2015 г.
Повърхностните води в Черноморски район са различни категории: “река”,
“езеро”, “крайбрежни води”. От определените повърхностни водни тела в Черноморски
район категория “река” са 87 бр., категория “езеро” - 33 бр. и категория “крайбрежни
води” са 12 броя.
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За района на басейново управление са определени Екологичните цели за
повърхностните и крайбрежните водни тела - постигане на „Добро екологично
състояние” и „Добър екологичен потенциал” до 2015 г. Екологичните цели за
Подземните водни тела са постигане на „Добро количествено състояние” и „Добро
химическо състояние”. Определени са общи цели за опазване на околната среда по
отношение на количеството и качеството на подземните води. На база на общите цели
са определени оперативни цели за качеството и количеството на подземните води.
За постигане на поставените цели по отношение на количеството и качеството на
водите за водните тела в Черноморския басейнов район са разработени мерки,
насочени към опазване и възстановяване на водите. В програмата от мерки са
включени основни, а при необходимост и допълнителни мерки за постигане на
екологичния ефект.
I. Основни мерки
1. Нормативни актове за прилагане на мерки.
2. Мерки, които осигуряват прилагане на принципа за по–пълно възстановяване на
разходите за водни услуги, включително и за ресурса и опазване на околната среда.
3. Мерки за подпомагане на ефективното и устойчивото използване на водите за
постигане на целите за опазване на околната среда
4. Мерки за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване, включително
мерките за опазване на качеството им, с оглед намаляване на степента на пречистване
за получаване на води с питейни качества.
5. Регулиране на водовземанията на пресни повърхностни и подземни води, завиряване
на пресни повърхностни води.
6. Регулиране изкуственото подхранване на подземните води.
7. Регулиране на емисиите чрез определяне на забрани за въвеждане на замърсители от
точкови източници на замърсяване или изисквания за издаване на разрешителни и
техния периодичен преглед и актуализация – за подземните и за повърхностните води.
8. Определяне на забрани за въвеждане на замърсители от дифузни източници на
замърсяване и мерки за предотвратяване или регулиране на замърсяването.
9. Мерки за намаляване на значителните въздействия от хидроморфологични
изменения върху състоянието на водите.
10. Мерки за прекратяване замърсяването на повърхностни води с приоритетни
вещества и за постепенно намаляване на замърсяването с други вещества, които могат
да възпрепятстват постигането на целите за опазване на околната среда за
повърхностните водни тела.
11. Мерки за предотвратяване на техническите загуби на замърсители и за
предотвратяване и/или намаляване въздействието на аварийни замърсявания в резултат
на наводнения.
12. Превантивни мерки – контролиране на оттока след ВЕЦ, ограничаване на добива и
на инертни материали
13. Възстановяване на водния режим на защитени територии и Рамсарски места.
14. Програми за опаване на редки видове риби
15. Мониторинг на популациите
16. Контрол на инвазивните видове
17. Премахване на бентове и корекции на речните дъна на речни участъци.
II. Допълнителни мерки
1. Законодателни мерки – по-строги индивидуални емисионни ограничения за
постигане на целите на опазване на околната среда, използване на води за питейнобитово водоснабдяване и екологични прагове за опазване на подземните води.
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2. Административни мерки – по-строги административни мерки при нарушение на
екологичното законодателство в областта на опазване на водите.
3. Икономически и/или финансови мерки - намаляване ползването на питейна вода за
други цели; повишаване на цената на водата като ресурс с цел разумно потребление;
комплексно използване на водните ресурси.
4. Споразумения в областта на околната среда.
5. Мерки за контрол на емисиите - разширяване на мрежите за мониторинг;
мониториране и документиране на значимите параметри за водите, с цел проследяване
на проблемите и подобренията.
6. Кодекси за добра практика - Прилагане на схема за управление на околната среда и
одитиране EMAS, която стимулира предприятията да преминат отвъд минималните
законови изисквания във връзка с екологията и да усъвършенстват непрекъснато
системата си за управление на околната среда.
7. Възстановяване и създаване на влажни зони.
8. Мерки за контрол на водовземането - допълнителен мониторинг на СОЗ; контрол на
регистрираните и нерегистрираните кладенци за индивидуално водовземане, съгласно
Закона за водите;
9. Мерки за управление на потреблението - насърчаване използването на
водоспестяващи технологии в земеделието, промишлеността и бита; реконструкция и
модернизация на канализацията, с цел намаляване на загубите, ниска степен на
аварийност и висока ефективност; реконструкция и модернизация на помпеното
оборудване на водовземните съоръжения, с цел намаляване на загубите.
10. Мерки за ефективност и повторно използване на водите в промишлеността въвеждане на оборотно водоснабдяване чрез прилагане на безотпадъчни технологии;
оползотворяване на отпадъчните продукти, замърсяващи водите от промишлеността,
чрез прилагане на инсталации за използване на вторични енергийни ресурси (ВЕР).
11. Образователни проекти - образователни програми за бизнеса, земеделието,
битовите абонати, училищата и за усъвършенстване на специалистите по водни
ресурси в държавната администрация.

5. Описание на характеристиките на други планове, програми и
проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес
на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания
ПУРБ могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените
зони
При изготвянето на Плана е направен анализ на 163 стратегии, програми, планове и
други документи (48 броя Национални стратегии, планове и програми имащи
отношение към водите, 75 броя Регионални стратегии, планове и програми и 40 броя
Други - Лесоустройствени и Зeмеустройствени планове и др.), като планове за
регионално развитие, териториално-устройствени и лесоустройствени планове,
планове за управление на защитени територии и други. По този начин се интегрират
принципите за опазване на водите и устойчивото им ползване в различни области:
енергетика, промишленост, селско стопанство, рибовъдство, регионална политика,
туризъм и др. Изготвеният анализ на съответствието е отчетен при разработване на
Програмата от мерки.
По проект, финансиран от Световната банка, през 2008 г. е направено проучване за
идентифициране на приоритетните дейности за опазване на българското Черноморско
крайбрежие. Проектът е имал за цел да подпомогне изготвянето на ПУРБ за
Черноморския басейнов район и да оцени необходимите инвестиции за постигането на
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„Добро състояние на водите” до 2015 г. В рамките на проекта е изготвен анализ на
всички налични планове, програми и стратегии, касаещи района на проучването.
Мерките, предложени в резултат от проучването, фокусирани върху трите основни
типа екологична инфраструктура (системи за ПБВ, съоръжения за отвеждане и
пречистване на отпадъчни води и системи за управление на отпадъците), с анализа на
необходимите инвестиции и източниците на финансиране, е отчетен при разработване
на Програмата от мерки за Черноморския басейнов район.
В ЕО е направен преглед на връзката на ПУРБ със стратегии, планове и програми,
които имат връзка с Плана. Като цяло се очаква изпълнението на ПУРБ да способства
всички мерки за интегрирано управление на природните ресурси и устойчиво развитие
на икономиката, заложени в различните стратегически документи на национално и
местно ниво. Целите на тези документи съответстват с целите на ПУРБ с някои
изключения – основно свързани с развитието на транспортната и туристическата
инфраструктура по Черноморското крайбрежие, което може да засегне речите басейни.
В тази връзка е необходимо при извършването на оценки на въздействието на околната
среда и оценки на съвместимост при разработването на инвестиционни проекти, както
и при извършването на екологични оценки на нови стратегически документи, да бъдат
взети предвид целите и мерките, заложени в ПУРБ.
В Плана е предвидено реализиране на заложените мерки към него като: изграждане,
разширение и модернизация на канализационни системи и ПСОВ, реконструкции на
лагуни, коригиране на речни участъци, залесяване и др.
На територията на Басейновата дирекция изцяло или отчасти попадат 84 бр. защитени
зони (ЗЗ) по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, от които
56 бр. са за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и 28 бр.
за опазване на дивите птици.
В табличен вид (Таблици 1 и 2, представени в приложение 1 към ОС) са дадени всички
защитени зони по Натура 2000 на територията на Черноморски район за басейново
управление и водоеми в техния обхват, като е показано какво въздействие има върху
тях и какви мерки са предвидени в ПУРБ.
В Таблица 1 (Приложение 1 към ОС) са описани всички защитени зони по Директива
92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията, а в Таблица 2 (Приложение 1 към ОС) са
описани всички защитени зони по Директива 79/409 за опазване на дивите птици.
Направена е оценка на съществуващите въздействия (баластриери, заустване от
предприятия, ПСОВ и ВиК, водоползване, депа, съществуващи ВЕЦ, прагове и
бентове), които въздействат негативно върху предмета и целите на опазване на
защитените зони, заедно с предвидените в плана дейности (корекции на речни
участъци, изграждане на нови ПСОВ (предложени от БД и от общински планове),
реконструкция на съществуващи ПСОВ и реконструкция на ПСОВ (пром.), залесяване,
корекции на речно легло и прагове и реконструкции на лагуни), данните за които са
предоставени от БДЧР.
В таблиците e направен и анализ на предложените мерки в две насоки –
съвместимост на мерките по отношение на съществуващите натоварвания и
значителни отрицателни въздействия от тях и необходимостта от прилагането на
допълнителни мерки.
От Таблици 1 и 2 (Приложение 1 към ОС) е видно, че от общо 84 бр. защитени зони в
БДЧР, само на територията на 49 от тях са предвидени нови мерки, от които 34
защитени зони са за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
и 15 зони са за опазване на дивите птици. Поради това в Доклада за ОС са разгледани и
са описани само тези 49 защитени зони и са оценени натоварванията (баластриери,
заустване от предприятия, ПСОВ и ВиК, водоползване, депа, съществуващи ВЕЦ,
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прагове и бентове) и мерките (корекции на речни участъци, изграждане на нови ПСОВ
- предложени от БД и от общински планове, реконструкция на съществуващи ПСОВ и
реконструкция на ПСОВ - промишлени, залесяване, корекции на речно легло и прагове
и реконструкции на лагуни), които са нанесени на карта (Приложение 2 към ОС).
В оценката за съвместимост са разгледани допълнително и всички останали защитени
зони, заради съществуващия негативен кумулативен ефект, от дейности осъществени в
миналото, като баластриери, корекции, ВЕЦ, зауствания.

6. Описание на елементите на ПУРБ, които самостоятелно или в
комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни
предложения биха могли да окажат значително въздействие върху
защитените зони или нейните елементи
Възможни отрицателни въздействия и рискове върху типовете
местообитания и видовете животни
Съвместимостта на дейностите, включени в предложения План за управление на
Черноморския речен басейн, с изискванията за опазване на местообитания и видове в
екологичната мрежа НАТУРА 2000, се определя от характера и степента на очакваните
въздействия върху локалните местообитания и съобщества в защитените зони (ЗЗ).
Предвидените в Плана за управление мерки за постигане на добро екологично
състояние (добър екологичен потенциал на повърхностните води), като цяло ще
способстват за по-добро изпълнение на функциите на засегнатите защитени зони по
Натура 2000 за опазване на природните местообитания и видове. Очакваните
въздействия при реализацията на ПУРБ ще засегнат пряко преди всичко водните и
крайбрежните местообитания, и свързаните с тях видове риби, земноводни, влечуги,
водни и водолюбиви птици и бозайници, но в много от зоните обхватът на
въздействията ще бъде значително по-широк, тъй като са предвидени дейности във
водосборите (възстановяване на водния режим на влажни зони, контрол на
инвазивните видове, възстановяване на популациите на редки и консервационно
значими видове, намаляване на еутрофикацията, ограничения при ползването на
инертни материали и др.).
Заедно с очакваните преобладаващо положителни въздействия са възможни и някои
въздействия с неблагоприятно отражение върху някои видове (предимно риби и
земноводни). Връзките между елементите на ПУРБ и възможните отрицателни
въздействия и рискове с потенциално отражение върху местообитанията и видовете,
както по време на строителството, така и по време на експлоатацията на съоръженията
са показани в Таблица 3. В таблицата са представени само мерките, които могат да
окажат отрицателно въздействие, защото мерки, като контролиране на оттока след
ВЕЦ, ограничаване на добива ина инертни материали; всъзстановяване на водния
режим на защитени територии и Рамсарски места; програми за опазване на редки
видове риби, мониторинг на популациите на редки и консервационно значими видове;
контрол на инвазивните видове, премахване на бентове и корекции на речните дъна на
речни участъци, са мерки които практически нямат да имат негативно влияние върху
ключовите елементи на опазване на защитените зони (водозависими видове и
природни местообитания)
6.1
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Таблица 2. Мерки предвидени в ПУРБ и тяхното потенциално негативно въздействие върху Защитените зони и природните екосистеми като цяло
Мерки от ПУРБ

Потенциални отрицателни въздействия

·
·
Изграждане и
реконструкция
на ПСОВ

·
·
·

Дънни корекции

·
·
·
·

пряко унищожаване на крайречни местообитания, загуба на екотон и фрагментация наземни местообитания
в резултат от инцидентни замърсявания при неефективна водопречиствателна технология;
пряко унищожаване на индивиди (напр., бавноподвижни безгръбначни животни, както и риби) в резултат на
замътняване на водата в процеса на строителни и други дейности по мярката;
прогонване на индивиди в резултат от влошаване на физикохимичните параметри но водата в района на заустване
на ПСОВ и повишено присъствие на хора при извършване на строителните работи;
въздушно прахово замърсяване (повлияване на растителните видове и растителните съобщества – временни
физиологични и биохимични реакции на замърсяването на ниво организъм, промяна във видовия състав на ниво
растителни съобщества).
пряко унищожаване или увреждане на крайречни хабитати, местообитания в коритото на реката и в
крайбрежните участъци;
косвено увреждане на крайречни местообитания в резултат на промяна на нивото на подпочвените води и на
цялостния хидрологичен режим на териториите, които са свързани с реката;
пряко унищожаване на индивиди (напр., бавноподвижни безгръбначни животни, както и риби) в резултат на
замътняване на водата в процеса на строителни и други дейности по мярката;
увреждане на местообитанията на риби в резултат на премахване и/или виодизменяне на укрития, места за
мръстене;
увреждане на ландшафта.
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6.1.1 Преки въздействия
Пряко унищожаване и увреждане на крайречни местообитания.
Изграждането на ПСОВ в границите на ЗЗ ще доведе до нарушаване целостта на
съответната зона, а на някои места и засягане/унищожаване на хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC – основно крайречни, но на места и такива,
които се срещат по речните тераси, главно в резултат на промяна на хидрологичния
режим. Такива местообитания са основно крайречни -91E0* Алувиални гори с Alnus
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae, 6430
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския
пояс, 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и
Callitricho-Batrachion, 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba и др..
Прякото унищожение на местообитанията води до загуба на екотон и фрагментация.
Пряко унищожаване на индивиди
Възможно е при извършване на строителни дейности, както и в случаите на заустване
на води от ПСОВ с неефективна водопречиствателна технология – несъобразена с вида
на отпадните води и/или тяхното количество. Най-засегнати ще бъдат неподвижните и
бавноподвижните хидробионти. Замътняването на водите при строителните дейности
за реконструкция на речни участъци може да предизвика смърт от асфиксия при
чувствителни рибни видове и главно при техните ларви.
Някои видове хидробионти с по-висока чувствителност към показатели на водата
(главно - кислородно съдържание, присъствие на нитрати, нитрити, амоняк) са силно
уязвими при настъпване на отклонения от оптималните за съответния вид параметри.
Прогонване на животни заради засилено човешко присъствие и повишен шумов
фон.
Засиленото човешко присъствие, работата на строителна и транспортна техника и
повишаването на шумовия фон при изграждане на съоръжения за борба с ерозията и
укрепване на речни дъна и брегове, може да доведе до засилване на фактора
«безпокойство» по отношение на животински видове.
Намаляване на числеността на хидробионтните в районите на изграждане на
ПСОВ, коригиране на речни участъци има локален и обратим характер и настъпва в
резултат на строителните дейности и свързаните с тях повишаване на шумовия фон,
замърсяване с строителни и битови отпадъци. Дългосрочно негативно влияние върху
числеността и видовия състав на популациите от хидробионти може да окаже
неефективното водопречистване от ПСОВ и заустването на недопречистени води.
Въздушно замърсяване с прах (повлияване на растителните видове и растителните
съобщества – временни физиологични и биохимични реакции на замърсяването на ниво
организъм, промяна във видовия състав на ниво растителни съобщества);
Унищожаване и увреждане на дънни местообитания.
В хода на реконструкция на речни участъци най-уязвими са дънните биоценози.
Тяхното възстановяване е продължително и за този период в екосистемата може да се
наблюдават нарушени трофични връзки и структура на популациите не само на
бентосните организми, но и на свързани с тях хидробионти.
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6.1.2 Косвени въздействия
Влошаване качеството на местообитанията и прогонване на видове
Опасността от замърсяването с битови и строителни отпадъци по време на строителни
дейности, свързани с укрепване на речните корита, изграждане на съоръжения за борба с
ерозията и др. може да доведе до влошаване качеството на местообитанията и до прогонване
на видове. Неизбежната модификация на местообитанията в резултат от реконструкцията и
укрепването на речните дъна може да доведе до временната им неизползваемост от рибните
видове в качеството им на места за хвърляне на хайвер, което може да има за последствие
намаляване на числеността на съответното поколение. Повишена смъртност сред
хидробионтите може да бъде предизвикана при увеличаване на замътнеността на водата в
хода на строителните дейности в речните корита - корекции на прагове и др.
6.1.3 Обобщение на вероятните видове въздействия, произтичащи от ПУРБ.
В Таблица 3 са обобщени вероятните видове въздействия, произтичащи от
изпълнението на ПУРБ и някои техни параметри:
· обхват на въздействията по отношение местоположението им спрямо защитената
зона;
· на коя фаза от изпълнение на проекта е вероятно да възникнат; по отношение
ефекта върху местообитанията и видовете дали имат дълготрайно въздействие или
имат временен ефект; по отношение времетраенето им дали въздействията са:
- постоянни;
- краткосрочни (приети са въздействия за период под 1 година);
- средносрочни (приети са въздействия за период между 1 и 2 години);
- дългосрочни (всички въздействия над 2 години);
- периодични;
- инцидентни (не се предполага задължително да възникнат);
- обратими (частично или напълно);
- необратими
· с кои други въздействия на ПУРБ имат комбинирано влияние върху даден
параметър за благоприятния природозащитен статус на видовете и
местообитанията. Оценяват се връзките между преките въздействия. По-нататък ще
се оценява комбинираният ефект върху тях;
· с какви други планове, програми и инвестиционни намерения може да има
кумулативен ефект.
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Вид въздействие

1. Пряко унищожаване
и увреждане на
крайречни
местообитания.

Таблица 3. Обобщение на вероятните видове въздействия, произтичащи от изпълнението на ПУРБ
Обхват на
Фаза на въздействие.
въздействието (в
Възможни комбинирани
Трайност
рамките на
въздействия
Периодичност
зоната, извън
зоната)
Фрагментиране на местообитанията
(изолиране, прекъснат достъп) поради
Строителство
изграждане
на непреодолими инженерни
Средносрочно постоянно, обратимо за
В рамките на зоната,
съоръжения
част от местообитанията, необратимо за
локално
останалите.
Пряко унищожаване на крайречни хабитати
и/или увреждането им, вкл. и загуба на екотон
Експлоатация на съоръжения
в близост до
дългосрочно постоянно, обратимо за
зоната, (локално)
Опасност от промяна във видовия
част от местообитанията, необратимо за
останалите.
състав
и
структурата
на

популациите.
2. Пряко унищожаване
на индивиди

3. Прогонване на
животни заради
засилено човешко
присъствие и повишен
шумов фон.
4. Модификация на
ключови
хидрохимични,
физикохимични и
биологичните
параметри на водата.
5. Унищожаване и
увреждане на дънни
местообитания.

В рамките на зоната,
(локално).

Строителство
на съоръженията
Средносрочно по време на
строителството.

·Фрагментиране
и
увреждане
на
местообитания, изолиране на местообитания
и прекъсване достъпа до ключови такива.
·Прекъсването
на
биокоридори
за
миграциите/разпространението на видовете

В рамките на зоната
(локално).

Строителство.
Заустване на отпадни води.
Краткосрочно, обратимо.

Има комбинирано въздействие върху
качеството на местообитанията, както и може
да спомогне за увреждане и прекъсване на
биокоридори.

В рамките на зоната,
локално
в близост до
зоната, (локално)
В рамките на зоната
(локално).

Строителство. Заустване на отпадни
води. Локално, краткосрочно, обратимо
след премахване на въздействието.

Има комбинирано действие с унищожаване
на местообитания и др. Може да доведе до
временно (възстановимо) увреждане на
местообитания и популации.

Възможни
кумулативни
въздействия

Кумулативните негатвини
въздействия са възможни
при съчетаване със
следните, вече
осъществени негативни
влияния, причинени от
съществуваща
инфраструктура, вкл.
селища, шосейна,
железопътна,
електропреносна и
газопреносна мрежа,
МВЕЦ, балстриери,
емитери, баражи и
бентове, укрепвания на
речните брегове,
корекции на речното
течение и пресушаване на
крайречните блата и
мочури, залесявания с
нетипични за района и
страната видове, вкл. и
тополови култури,
наличие на популации на
инвазивни видове.

Строителство. Заустване на отпадни
води. Локално, краткосрочно, обратимо
след премахване на въздействието.
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6.1.4 Кумулативен ефект
При оценка на въздействието на предвидените в ПУРБ мерки, трябва да се вземе предвид и
кумулативния ефект от съществуващите баластриери, изградените вече и действащи малки
ВЕЦ и др. дейности, които са правени в миналото, но чийто ефект продължава на
територията на Черноморски район:
l
Баластриери - Разработването на баластриери в речното корито води до
разрушаване на крайречни и речни местообитания, дънни местообитания на риби,
земноводни и водни безгръбначни; дестабилизира се речното дъно в засегнатия участък;
повишава се количеството на твърдия отток и съответно се влошава качеството на водата
поради постоянно повишена мътност – това въздействие може да бъде значително по обхват,
тъй като засяга и участъци надолу по течението; при изземане на наноси от речното корито
през размножителния период на рибите може да бъде унищожен оплоден хайвер на риби и
земноводни и отделни индивиди от бисерна мида.
Въздействията обикновено са временни (през периода на разработването), като правило –
обратими, но за продължителен период от време.
l
ВЕЦ - Въздействията от ВЕЦ върху водната биота са свързани с: 1)създаване
на непреодолими прегради, нарушаващи миграциите на потамодромните видове риби и
изобщо еко-коридорните функции на реките – създават се предпоставки за фрагментиране на
популации на хидробионти (въздействие дълготрайно, с широк обхват, може да бъде
смекчено чрез изграждане на рибни проходи, съобразени с характера на местната
ихтиофауна); 2) при деривационните ВЕЦ се променя режимът на оттока в речните участъци
между водохващанията и сградоцентралите, като при най-лошия възможен сценарий може да
се стигне до пресушаване на тези участъци; възможно е нарушаване на благоприятния
консервационен статус на видове речни и крайречни природни местообитания, риби, водни
безгръбначни и земноводни в тези участъци, поради увреждане на местообитанията им в
речното корито и в речните тераси (преди всичко, поради липса на достатъчно вода,
нарушаване на сезонната динамика на оттока и на естествения режим на заливане на речните
тераси). Въздействието може да доведе до фрагментация на популации (въздействие –
дълготрайно, обхватът му излиза извън границите на конкретните обекти, може да бъде
компенсирано чрез осигуряване на достатъчно оводняване с режим, близък до естествения;
3) създаване на предпоставки за замърсяване на водата и речните брегове, разрушаване на
местообитания и пряко унищожаване на индивиди по време на строителството
(въздействието е краткотрайно, обратимо, може да бъде напълно предотвратено чрез
прилагане на съответни мерки).
l
Замърсяването на водите е причина за драстична промяна на параметрите на
водната среда и причинява значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на
опазване на защитените зони, особено по отношение на водните организми.
l
Коригирането на речните течения, пресушаването на крайречните блата и
мочури е причина за драстична промяна на речните и крайречните местообитания, като
причинява пресушаване или продължително наводняване на участъци от реката, променя
характеристиката на грунта, течението на реката, условията за седиментация и др. Това води
до загуба на природни местообитания и местообитания на видове, поради промяна на
екологичните характеристики на тези участъци от реката, които са коригирани. Влиянието на
корекциите на реките може косвено да се отрази и на природни местообитания и
местообитания на видове, които не са пряко свързани с речните и крайречни екосистеми.
Въздействието на корекциите е с дълготраен нгативен ефект.
l
Залесяването с нетипични видове по речните тераси и почистването на
дървесна и храстова растителност може да причини значителни отрицателни въздействия
върху видовете и природните местообитания, които са предмет на опазване в зоните, чрез
пряка загуба на площ, загуба на екотон, фрагментация, навлизане на инвазивни и чужди
видове и др.
l
Съществуващите бентове и укрепването на бреговете на реките, също имат
негативни въздействия, като променя параметрите на водното тяло (напр. скорост на речното
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течения в определени участъци, седиментацията, химизма на водата), основните
характеристики на грунта, крайречните местообитания и др. Въздействието на бентовете и
други укрепителни съоръжения е с дълготраен нeгативен ефект.

7. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на
управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване
(отчитане) при изготвянето на ПУРБ
7.1

Защитени зони по Директива 92/43/EEC (Директива за хабитатите)

Защитена зона “Река Камчия” BG0000141
В предмета и целите за опазване на защитената зона е посочен хабитат 91F0 от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus
laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris). Не
са посочени консервационно значими растителни видове. Предмет на опазване в защитената
зона са следните консервационно значими видове животни от Приложение II към Директива
92/43/EEC: Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Европейски вълк (Canis lupus),
Видра (Lutra lutra), Дългоух нощник (Myotis bechsteini), Трицветен нощник (Myotis
emarginatus), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Лалугер (Spermophilus citellus),
Пъстър пор (Vormela peregusna), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна
бумка (Bombina variegate), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Обикновена блатна
костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата
костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Черна (балканска)
мряна (Barbus meridionalis), Маришка мряна (Barbus plebejus), Обикновен щипок (Cobitis
taenia), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus).
Водните площи (вкл. стоящи и течащи води) заемат 1 % от площта на ЗЗ. “Река
Камчия” е от важно значение като биокоридор между язовир Камчия и черноморския бряг и
връзка с фауната на Източна Стара планина. Силно е повлиян обаче от съседната интензивна
селскостопанска дейност. Защитената зона има ограничени по площ естествени хабитати,
подходящи за прилепи и сухоземни бозайници и е със средно качество поради високата
степен на урбанизация и култивиране. Наличието на река с почти непрекъснат воден режим е
предимство за сухоземните животни, а и за някои хидрофилни и хидробионтни влечуги.
Основните заплахи за защитената зона са наводненията и земеделието.
Защитена зона “Побитите камъни” BG0000132
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни
съобщества от Alysso-Sedion albi, 6240* Субпанонски степни тревни съобщества.
За защитената зона не са посочени консервационно значими растителни видове.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: 1335 Лалугер (Spermophilus citellus),
2635 Пъстър пор (Vormela peregusna), 1279 Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), 1219
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), 1217 Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni), 1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), 1016 Вертиго (Vertigo
moulinsiana), 1014 Вертиго (Vertigo angustior), 1052 Хидриас (Hypodryas maturna), 1078
Callimorpha quadripunctaria, 1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus).
Посочени са 22 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
Върху територията на Централната група са разкрити археологически находки от
палеолита. Две от групите са открити по време на изкопни дейности (кариера Запад и
кариера Дренака (Кюмурлука).4 от групите (Бановска, Слънчево запад, Слънчево югоизток и
Централните групи) са посочени като Корине места.
Извършеното в миналото интензивно залесяване в района, включително в
непосредствено съседство с някои от групите (Централна група, Белослав запад, Тетерлика,
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Перчан тепе) е променило съществено екологичната среда и е прекъснало съществували
екологични коридори, както е довело и до практическото прекратяване на движението на
пясъците на значителна част от територията.
Този процес на фиксиране на субстрата
вероятно ще продължи. Най–уязвима е групата Белослав запад поради непосредственото
съседство със селището, в резултат на което в нея има паша и изхвърляне на боклуци, както
и поради залесяването с черен бор и акация, навлязло и в територията на групата, както и
поради инвазията на Opuntia compressa. Същевременно, по отношение на флората, това е
групата с най-многочислени популации на Anthemis regis-borisii, Dianthus nardiformis,
Arenaria rigida. Последният вид тук има единствената си представителна популация в
страната –около 1000 екземпляра. Останалите две популации в България, намиращи се също
в комплекса Побити камъни, са с численост по 20 -30 възрастни индивида, като в последните
10 години не е наблюдавано възобновяване. В миналото сериозен проблем е било
изземването на колони и пясък. Липсата на постоянна охрана на групи, които са разпръснати
на значителна територия, не изключва тази опасност и понастоящем. Мястото е застрашено
от влиянието на туризма.
Защитена зона “Каменица” BG0000138
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни
съобщества от Alysso-Sedion albi, 6240* Субпанонски степни тревни съобщества, 40C0*
Понто-сарматски широколистни храстчета, 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и
Carpinus betulus, 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: 1355 Видра (Lutra lutra), 2609
Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), 1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus
schreibersi), 1307 Остроух нощник (Myotis blythii), 1316 Дългопръст нощник (Myotis
capaccinii), 1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), 1305 Южен подковонос
(Rhinolophus euryale), 1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), 1335 Лалугер
(Spermophilus citellus), 2635 Пъстър пор (Vormela peregusna), 1188 Червенокоремна бумка
(Bombina bombina), 1279 Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), 1220 Обикновена блатна
костенурка (Emys orbicularis), 1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), 1217
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), 1171 Голям гребенест тритон (Triturus
karelinii), 1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), 1088 Обикновен сечко
(Cerambyx cerdo), 1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus), 1089 Буков сечко (Morimus funereus),
1087 Алпийска розалиа (Rosalia alpina) и следния вид растение от Приложение II към
Директива 92/43/EEC: 4067 Червено усойниче (Echium russicum).
Посочени са 10 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
Защитената зона се характеризира с варовикови стръмни скали по долината на река
Каменица и малки хълмове, покрити със степна растителност върху обширни орни земи.
Зоната е важна за опазването на различни степни местообитания, растения и животни. Това е
единствената зона за съобществата на нарязанолистнния тъжник (Spiraea crenata) и една от
няколкото в страната за храстовидната карагана (Caragana frutex).
В територията на зоната са разположени обработваеми земи, жп линия, пусто поле с
настъпване на много растителни видове, неподходящи за местната флора. Потенциална
опасност съществува от използваните пестициди, съхранявани над хълма, който е
разположен сред обширна площ орна земя.
Защитена зона “Средецка река” BG0000198
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от
съюзите Sedo\Scleranthion или Sedo albi\Veronicion dillenii, 91AA* Източни гори от космат
дъб, 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори. Не са посочени консервационно
значими растителни видове.
369
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН

Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Видра (Lutra lutra), Добруджански
(среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), Европейски вълк (Canis lupus), Лалугер (Spermophilus
citellus), Пъстър пор (Vormela peregusna), Червенокоремна бумка (Bombina bombina),
Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni),
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Маришка мряна (Barbus plebejus), Уклей (Брияна,
Облез) (Chalcalburnus chalcoides), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка
(Rhodeus sericeus amarus), Бисерна мида (Unio crassus), Обикновен паракалоптенус
(Paracaloptenus caloptenoides), Ценагрион (Coenagrion ornatum), Bolbelasmus unicornis,
Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus
funereus), Осмодерма (Osmoderma eremita), Алпийска розалиа (Rosalia alpina).
Посочени са 38 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
Защитената зона представлява отворена речна долина с ксерофилни местообитания,
церово-горунови гори, линейни крайречни гори, които са важни като биокоридор.
Зоната е значима с уникалната си флора и фауна, съхранила 17 консервационно
значими вида риби. През последните години се наблюдава увеличаване на човешкото
въздействие върху зоната. Тя е обект на интензивно изсичане, опоржаряване на горите и
бракониерство.
Защитена зона “Преславска планина” BG0000421
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни
съобщества от Alysso, Sedion albi, 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества
върху варовик (Festuco,Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 6430 Хидрофилни
съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, 6510 Низинни
сенокосни ливади, 8310 Неблагоустроени пещери, 9150 Термофилни букови гори
(Cephalanthero,Fagion), 9170 Дъбово-габърови
гори от типа Galio,-arpinetum, 91E0*
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno,Pandion, Alnion incanae, Salicion
albae), 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens, 91M0 Балкано-панонски церово-горунови
гори, 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа.
За защитената зона не са посочени консервационно значими растителни видове.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: 1303 Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), 1324 Голям нощник (Myotis myotis), 1304 Голям подковонос (Rhinolophus
ferrumequinum), 2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), 1310 Дългокрил
прилеп (Miniopterus schreibersi), 1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), 1335 Лалугер
(Spermophilus citellus), 1307 Остроух нощник (Myotis blythii), 1302. Подковонос на Мехели
(Rhinolophus mehelyi), 2635 Пъстър пор (Vormela peregusna), 1306 Средиземноморски
подковонос (Rhinolophus blasii), 1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus), 1305 Южен
подковонос (Rhinolophus euryale), 1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina), 1193
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), 1279 Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), 1220
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), 1219 Шипобедрена костенурка (Testudo
graeca), 1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), 1171 Голям гребенест тритон
(Triturus karelinii), 1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia), 1134 Европейска горчивка
(Rhodeus sericeus amarus), 4053 Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides),
2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum).
Посочени са 36 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
Водните площи (вкл. стоящи и течащи води) заемат 1 % от територията на защитената зона, а
влажните и мезофилни ливади - 8 % .зоната представлява стръмна планина, издигаща се
високо над прилежащата равнинна територия. Зоната представлява сравнително добре
запазени широколистни и смесени гори (дъб, източен габър, бук), заобиколени от
обработваеми земи.
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Всички въздействия и дейности в зоната и около нея са незначими с изключение на сечта и
изкуственото залесяване, както и градоустройството около него. Сериозен проблем е
политиката за подмяна на естествените дървета с иглолистни видове.
Защитена зона “Бургаско езеро” BG0000273
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 1310 Salicornia и други едногодишни растения,
колонизиращи тинести и пясъчни терени, 1410 Средиземноморски солени ливади. Не са
посочени консервационно значими растителни видове.
Предмет на опазване в защитената зона са следните видове животни от Приложение II
към Директива 92/43/EEC, свързани с водните хабитати: Видра (Lutra lutra), Червенокоремна
бумка (Bombina bombina), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Обикновена блатна
костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата
костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Уклей (Брияна,
Облез) (Chalcalburnus chalcoides), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Ценагрион
(Coenagrion ornatum).
Посочени са 56 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
80% от площта на защитената зона е заета от морска акватория и заливи, а други 11 %
от площта са тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите и мочурища.
Бургаското езеро е плитководно бракично крайбрежно езеро – открит лиман със слаба връзка
с Черно море и с водолюбива растителност по бреговете. Разположено е западно от Бургас,
като цялата му източна част граничи с промишлените и жилищни квартали на града. Езерото
е част от Бургаския езерен комплекс – един от трите най-значими комплекси от влажни зони
за концентриращи се водолюбиви птици по българското черноморско крайбрежие. Свързано
е с Черно море чрез канал с шлюз. Откритата водна площ на езерото достига дълбочина до
1,3 м. Солеността на водата е 10,58 промила със значителни колебания. Бреговете са обрасли
с ивица водолюбива растителност – главно тръстика (Phragmites australis), теснолистен
папур (Typha angustifolia), широколистен папур (Typha latifolia) и др., които в западната и
северозападната част образуват обширни масиви. До североизточната част на езерото има
няколко малки блатни водоема, а в северозападната му част са изградени рибарници. Около
езерото са разположени влажни мочурливи ливади, халофитни тревни съобщества (с
доминиране на свит изворник (Puccinellia convoluta), мезоксеротермна тревна растителност
(предимно луковична ливадина (Poa bulbosa), пасищен райграс (Lolium perenne) и др.),
обработваеми земи и пасища.
Защитената зона е подложена на силен антропогенен натиск поради близостта й с
гъсто населения град, големите промишлени съоръжения и комплекси, както и поради
неограничения и неконтролиран достъп на хора извън защитените територии. Бургаското
езеро се влияе от всички човешки дейности, които могат да доведат до изменение на водния
режим или на качеството на водите на влажната зона, както и от ускоряване на развитието на
града. Езерото е замърсено с петролни продукти, феноли и други химикали от разположената
в близост петролна рафинерия. Интензивната употреба на пестициди и изкуствени торове в
околните земеделски земи водят до замърсяване и ускорена еутрофикация на водоема.
Съществува опасност от замърсяване на водите особено със строителни и битови отпадъци,
които са незаконно депонирани навсякъде около езерото, особено по северните му брегове.
Водоемите в североизточната част на езерото се запълват със земни маси и на този етап 80%
от тях са почти изцяло унищожени. Отпадъчните води от северната и южната промишлени
зони на града се вливат в езерото след преминаване през пречиствателна станция.
Значителни количества отпадни води постъпват в езерото от кварталите Горно Езерово и
Долно Езерово, както и от някои предприятия в Бургас. Промяната в качеството на водите
води до промяна във вида и количеството на рибните запаси и съответно в хранителната база
за много от водоплаващите птици. Териториите около езерото се замърсяват и непрекъснато
се застрояват. Каналът, свързващ езерото с морето е почти изцяло затлачен и свободното
предвижване на риба през него е силно ограничено. по По източния бряг на езерото се
намира Международен път към южната държавна граница, който е причина за силно
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замърсяване с отпадъци и прекомерен шум. Планирано е изграждането на нов, по-голям път,
което е предпоставка за увеличаване на антропогенния натиск и замърсяването на района.
Промишленият риболов, който се осъществява в езерото е фактор, причиняващ значително
безпокойство на зимуващите птици.
Защитена зона “ Дервентски възвишения 2” BG0000219
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от
типа Magnopotamion или Hydrocharition, 3260 Равнинни или планински реки с растителност
от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion, 6110* Отворени калцифилни или базифилни
тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови
съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 6220*
Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea, 62A0 Източно
субсредиземноморски сухи тревни съобщества, 6430 Хидрофилни съобщества от високи
треви вравнините и в планинския до алпийския пояс, 6510 Низинни сенокосни ливади, 8230
Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albiVeronicion dillenii, 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, 9180* Смесени гори
от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, 91AA* Източни гори от космат дъб,
91E0*Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae), 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus
excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion), 91M0 Балкано-панонски
церово-горунови гори, 91S0* Западнопонтийски букови гори, 91Z0 Мизийски гори от
сребролистна липа, 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba.
За защитената зона не са посочени консервационно значими растителни видове.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: 1303 Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), 1355 Видра (Lutra lutra), 1324 Голям нощник (Myotis myotis), 1304 Голям
подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), 2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus
newtoni), 1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), 1316 Дългопръст нощник (Myotis
capaccinii), 1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteini), 1352 Европейски вълк (Canis lupus),
1335 Лалугер (Spermophilus citellus), 2617 Мишевиден сънливец (Myomimus roachi), 1307
Остроух нощник (Myotis blythii), 1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), 2635
Пъстър пор (Vormela peregusna), 1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii),
1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus), 1308 Широкоух прилеп (Barbastella
barbastellus), 1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale), 1279 Ивичест смок (Elaphe
quatuorlineata), 1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), 1222 Южна блатна
костенурка (Mauremys caspica), 1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), 1217
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), 1171 Голям гребенест тритон (Triturus
karelinii), 1137 Маришка мряна (Barbus plebejus), 1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus
amarus), 1032 Бисерна мида (Unio crassus), 4053 Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus
caloptenoides), 1016 Вертиго (Vertigo moulinsiana), 1014 Вертиго (Vertigo angustior), 4011
Bolbelasmus unicornis, 1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), 1083 Бръмбар рогач (Lucanus
cervus), 1089 Буков сечко (Morimus funereus), 1084 Осмодерма (Osmoderma eremita), 1087
Алпийска розалиа (Rosalia alpina).
Посочени са 14 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
Зоната представлява хълмиста област, с преобладаване на дъбови гори и пасища с
единични дървета. Тя се характеризира с висок орнитологичен и ботанически интерес,
представлява главен миграционен път за птиците. На тази територия се срещат значителен
брой редки и застрашени видове. Защитената зона е подходящо местообитание за гнездене
на Aquila heliaca и други грабливи птици.
Основните заплахи са от Земеделие, лов, паша, горски мероприятия, естествени
пожари.
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Защитена зона “Ахелой - Равда - Несебър” BG0000574
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и
тинести плитчини, 1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са
едва покрити с морска вода, 1160 Обширни 1160 плитки заливи, 1170 Съобщества с кафяви,
червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна (Рифове), 1210 Едногодишна
растителност върху морски крайбрежни наноси, 2110 Зараждащи се подвижни дюни, 2120
Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни), 2130*
Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни), 2180 Облесени дюни,
2190 Влажни понижения между дюните, 6420 Средиземноморски влажни съобщества на
високи треви от съюз Molinio-Holoschoenion, 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur,
Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion).
За защитената зона не са посочени консервационно значими растителни видове.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Афала (Tursiops truncatus), Видра
(Lutra lutra), Муткур (морска свиня) (Phocoena phocoena), Червенокоремна бумка (Bombina
bombina), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Леопардов смок (Elaphe situla), Обикновена
блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Финта (Alosa agone), Карагьоз (Alosa immaculatа), Обикновен щипок (Cobitis taenia),
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus
caloptenoides), Ценагрион (Coenagrion ornatum).
Посочени са 18 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
79 % от площта на защитената зона са морска акватория и заливи, а 2% крайбрежни
пясъчни дюни.
По-голямата част от мястото е заета от селскостопански земи – лозя, градини и полета.
На запад от Равда е разположена тракийска гробница, която има значимост като място със
съхранена местна растителност. Там е открит Goniolimon tataricum (10 екземпляра). От
свиневъдната ферма, разположена източно от Ахелой, са изведени тръбопроводи с
отпадъчни води до морския бряг и пречистващата система, на която не работи.
В местността Гьолтарла, разположена югозападно от село Ахелой върху слабо солени
почви се среща редкия вид растение Ammania verticillata (Arderino) Lam.
Мястото попада в зоната за интензивен туризъм като част от курортния комплекс
Слънчев бряг. То е силно уязвимо от големия брой туристи по време на летния сезон. В
района е осъществена интензивна залесителна дейност, като голяма част от дюните са
залесени с насаждения от Populus, Robinia pseudoacacia, Pinus nigra, Amorpha fruticosa.
Видът Eryngium maritimum се среща само по пясъчния морски бряг на село Ахелой.
Goniolimon tatatricum е разпространен по Тракийския хълм западно от село Равда. По
бреговете на реката все още са запазени стари тополи и тръстикови полета. Територията на
зоната представлява важно местообитание (влажна зона) за оцеляването на безгръбначната
фауна и за осигуряване на храна на прилепите.
Зоната се използва интензивно за паша и е замърсена от животновъдна (свиневъдна)
ферма в Ахелой. Силното човешко въздействие и бързата урбанизация в района също са
фактори с негативно въздействие.
Защитена зона “Ропотамо” BG0001001
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и
тинести плитчини, 1130 Естуари, 1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са
покрити или са едва покрити с морска вода, 1150* Крайбрежни лагуни, 1160 Обширни
плитки заливи, 1170 Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски
дъна (Рифове), 1210 Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси, 1240
Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium, 1410 Средиземноморски
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солени ливади, 2110 Зараждащи се подвижни дюни, 2120 Подвижни дюни с Ammophila
arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни), 2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна
растителност (сиви дюни), 2180 Облесени дюни, 2190 Влажни понижения между дюните,
3260* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea, 62A0
Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества, 6430 Хидрофилни съобщества от
високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, 6510 Низинни сенокосни
ливади, 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове, 8230 Силикатни
скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii,
8330 Подводни или частично подводни морски пещери, 91AA* Източни гори от космат дъб,
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae), 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus
excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion), 91M0 Балкано-панонски
церово-горунови гори.
За защитената зона не са посочени консервационно значими растителни видове.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Малък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Афала (Tursiops truncatus), Видра (Lutra lutra), Голям нощник (Myotis myotis),
Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi),
Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Дългоух нощник (Myotis bechsteini), Европейски вълк
(Canis lupus), Муткур (морска свиня) (Phocoena phocoena), Остроух нощник (Myotis blythii),
Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Пъстър пор (Vormela peregusna), Рис (Lynx
lynx), Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), Трицветен нощник (Myotis
emarginatus ), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Южен подковонос (Rhinolophus
euryale ), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata),
Леопардов смок (Elaphe situla), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Южна
блатна костенурка (Mauremys caspica), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Карагьоз (Alosa immaculatа), Уклей (Брияна, Облез) (Chalcalburnus chalcoides), Виюн
(Misgurnus fossilis), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Бисерна мида (Unio
crassus).
Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides), Еуфидриас (Euphydryas
aurinia), Callimorpha quadripunctaria, Лицена (Lycaena dispar), Bolbelasmus unicornis,
Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus
funereus), Осмодерма (Osmoderma eremita), Propomacrus cypriacus, Алпийска розалиа
(Rosalia alpina).
22 % от площта на защитената зона са морска акватория и заливи, 3% тресавища,
блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища, 1 % крайбрежни пясъчни
дюни и плажове и 1% реки, по които нахлуват приливите, устия, кални отложения, пясъчни
отложения, лагуни.
Зоната обхваща ниските и полегати странични дялове на Странджа с нейните
покрайнини, спускащи се в Черно море. Територията е слабо фрагментирана с малко
постройки. Основното антропогенно въздействие е съществуващият път, който прекъсва
важни екотони. Зоната включва обширни територии, покрити с дюни и малки площи
облесени дюни между тях. Река Ропотамо има запазен естуар. Почти няма земеделски земи в
зоната. Вътрешността е основно облесена. Зоната е важен стъпков биокоридор. Тя включва
значителни по площ горски и дюнни хабитати с кодове 1130, 1150, 1240, 2130, 2120, 2190,
91MO и 91F0. Това е единствената зона в южната част на българското Черноморско
крайбрежие, опазваща Суб-средиземноморски гори от космат дъб (91АА). Зоната е важна за
географската кохерентност на мрежата по отношение на редки местообитания, заемащи
малки площи с разпръснато разпространение по Черноморското крайбрежие (1130, 2120,
91F0, 91E0, 92A0, 91AA). Река Ропотамо и лагуните в зоната са важни местообитания за
обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis), големия гребенест тритон (Triturus
karelinii), червенокоремната бумка (Bombina bombina) и видрата (тя също така обитава
скалистите брегове в зоната). Шипобедрената и шипоопашатата костенурки, пъстрия смок
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(Elaphe quatorlineata sauromates) и пъстрия пор (Vormela peregusna) обитават територии в
зоната с не много гъста храстова растителност, границите между гъсти гори и пасища.
Зоната е една от двете зони в южната част на Черноморското крайбрежие (между
пристанище Бургас и Турция), в които има размножаващи се популации на шипобедрената и
шипоопашатата костенурки в крайбрежни местообитания. Пъстрият смок (Elaphe
quatorlineata sauromates) е често срещан вид в зоната. В зоната са включени
нефрагментирани местообитания на вълка, но понастоящем видът е само временно
представен - зоната цели възстановяването на естествения ареал на вида. Зоната е едно от
най-новите установени находища на рис (Lynx lynx), но състоянието на популацията му е
неизвестно. Съществуващият път фрагментира екотоните между горите (91М0) и дюните
(2130) или река Ропотамо (91F0).
Много видове, живеещи в тези условия са под голям натиск - Testudo hermanni,
Testudo graeca, Elaphe sauromates, Emys orbicularis. В миналото изкуствена дига е
ограничавала връзката на р. Ропотамо и съседните й блата. На устието на р. Ропотамо е
разположено незаконно рибарско селище. Интензивното развъждане на дивеч в миналото
(основно на диви прасета) е намалило броя на влечугите в северната част на зоната (вкл. и
шипобедрената и шипоопашатата костенурки), утъпкването и замърсяването на дюните от
хората е също местен проблем. Бъдещ проблем преставляват редицата нови проекти за
застрояване (нос Хумата, териториите около гр. Приморско, лагуната Алепу, блатото
Аркутино).
Защитена зона “ Странджа” BG0001007
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и
тинести плитчини, 1130 Естуари, 1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са
покрити или са едва покрити с морска вода, 1160 Обширни плитки заливи, 1170 Съобщества
с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна (Рифове), 1210 Едногодишна
растителност върху морски крайбрежни наноси, 1240 Стръмни морски скали, обрасли с
ендемични видове Limonium, 2110 Зараждащи се подвижни дюни, 2120 Подвижни дюни с
Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни), 2130* Неподвижни крайбрежни
дюни с тревна растителност (сиви дюни), 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от
типа Magnopotamion или Hydrocharition, 3260 Равнинни или планински реки с растителност
от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion, 4030 Европейски сухи ерикоидни
съобщества, 5210 Храсталаци с Juniperus spp., 6110* Отворени калцифилни или базифилни
тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови
съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 6220*
Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea, 6430
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс,
6510 Низинни 6510 сенокосни ливади, 7220* Извори с твърда вода с туфести формации
(Cratoneurion), 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, 8220
Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове, 8230 Силикатни скали с пионерна
растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii, 8310
Неблагоустроени пещери, 8330 Подводни или частично подводни морски пещери, 9170
Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion
върху сипеи и стръмни склонове, 91AA* Източни гори от космат дъб, 91E0* Алувиални гори
с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), 91F0
Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus
angustifolia покрай големи реки (Ulmenion), 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори,
91S0* Западнопонтийски букови гори, 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba.
За защитената зона не са посочени консервационно значими растителни видове.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Афала (Tursiops truncatus), Видра
(Lutra lutra), Голям нощник (Myotis myotis), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum),
Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Дългоух
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нощник (Myotis bechsteini), Европейски вълк (Canis lupus), Лалугер (Spermophilus citellus),
Мишевиден сънливец (Myomimus roachi), Муткур (морска свиня) (Phocoena phocoena),
Остроух нощник (Myotis blythii), Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Пъстър пор
(Vormela peregusna), Рис (Lynx lynx), Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii),
Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Южен
подковонос (Rhinolophus euryale), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Ивичест смок
(Elaphe quatuorlineata), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Южна блатна
костенурка (Mauremys caspica), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата
костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Финта (Alosa
agone), Карагьоз (Alosa immaculatа), Резовски карагьоз (Alosa tanaica), Распер (Aspius aspius),
Маришка мряна (Barbus plebejus), Уклей (Брияна, Облез) (Chalcalburnus chalcoides),
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Бисерна мида (Unio crassus), Обикновен
паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides), Ценагрион (Coenagrion ornatum), Еуфидриас
(Euphydryas aurinia), Callimorpha quadripunctaria, Лицена (Lycaena dispar), Офиогомфус
(Ophiogomphus cecilia), Bolbelasmus unicornis, Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар
рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus), Осмодерма (Osmoderma eremita),
Алпийска розалиа (Rosalia alpina).
2 % от площта на защитената зона са морска акватория и заливи.
Защитената зона се намира на територията на ПП Странджа и включва дялове от Странджа
планина и нейните покрайнини, спускащи се в Черно море. Цялата сухоземна територия е
природен парк. Крайбрежната територия е частично фрагментирана от 3 населени места, но
по-голямата част от нея е дива и опазена от силно човешко въздействие. Обхванати са
устията на две реки. Преобладаващата дължина на крайбрежната ивица е заета от скали.
Териториите с дюни са малко, основно в близост до речните устия. Вътрешността е силно
облесена. Преобладават буковите и дъбовите гори. Две плитки речни долини - на р. Резовска
и р. Велека. Някои части на тези реки са напълно диви, без пътища или друга
инфраструктура. Добре запазени скални местообитания. Мястото е важно за съхранението на
безгръбначната фауна. Много добре съхранени хабитати от дъбови гори, съчетани с естуари
и стръмни скали. Важни места за хранене и размножаване на прилепите и други дребни
бозайници. Зоната включва значителни територии гори - 91MO, 91S0, 91F0, 91E0. Това е
най-важната зона за опазването на типа природно местообитание 91S0. Зоната е важна по
отношение на географската кохерентност за устията (1130), белите дюни (2120) и сивите
дюни (2130). Дюните (кодове 2120 и 2130) са под формата на тясна ивица край плажовете основно в близост до устията на реките. В зоната има 2 големи и 2 малки устия (1130). Поголямата част от крайбрежната ивица е заета от местообитание тип 1240 Стръмни морски
скали, обрасли с ендемични видове Limonium. По-голямата част от вътрешността на зоната е
покрита с гори. Земеделските земи са разпръснати в някои от долините и около селата. Това
е най-важното място, на което се среща Южна блатна костенурка (Mauremys caspica) в
Черноморския район.
Важни местообитания също така за Emys orbicularis, Bombina bombina и Lutra lutra,
Testudo hermanni, Testudo graeca, Elaphe quatorlineata sauromates, Vormela peregusna.
Последните 4 обитават територии с не гъста храстова растителност, границите между гъсти
гори и пасища или обработваеми земи, синори в земите с екстензивно земеделие.
Мястото осигурява подходящи местообитания за 96 вида, включени в Приложение 2 от
Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. В
приложение I на Директива 79/409 за района на Защитена зона BG0002040 ''Странджа'' са
включени 86 вида, а още 55 вида срещащи се мигриращи птици не са включени.
Защитената зона е създадена с цел опазване и поддържане на местообитанията на
застрашени и мигриращи видове птици съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за
биологичното разнообразие, по време на гнездене, миграция и зимуване за постигане на
техния благоприятен природозащитен статус. Локализиране и защита на гнездовищата на
средиземноморския буревестник. Повишаване естествеността на горските местообитания.
Възстановяване на ливадни местообитания. Опазване местообитанията на други видове
птици, застрашени в Европа, съгласно Бернската конвенция. Опазване и поддържане на
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биологичното разнообразие в района, като предпоставка за стабилността на екосистемите,
осигуряващи благоприятния природозащитен статус и жизнеспособността на популациите на
видовете, обект на опазване. Природосъобразно ползване на природните ресурси и
устойчиво развитие на общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на
видовете, обект на опазване.
Зоната е една от двете зони в южната част на Черноморското крайбрежие (между
пристанище Бургас и Турция), в които се срещат размножаващи се популации на
шипобедрената и шипоопашатата костенурки на брегови местообитания.
Зоната включва нефрагментирани местообитания на вълка, но понастоящем видът е
само временно представен – зоната цели възстановяването на естествения ареал на вида.
През последните няколко години се наблюдава силно нарастване на човешкото
влияние. Нарастване на въздействието от туризма и летуването сред природата. Основните
потенциални заплахи са изграждането на нови хотелски комплекси извън населените места
(особено по брега на Черно море), които могат да доведат до значителни въздействия - пряко
унищожаване на местообитания, фрагментация, незаконен улов (костенурки), въвеждане на
домашни и чужди животни и растения.
Защитена зона “Ришки проход” BG0000149
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 4090 Ендемични оро-средиземноморски съобщества
от ниски бодливи храстчета, 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества
от Alysso-Sedion albi, 6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас TheroBrachypodietea, 62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества, 8210
Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, 9150 Термофилни букови гори
(Cephalanthero-Fagion), 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, 9180*
Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, 91AA* Източни гори
от космат дъб, 91BA Мизийски гори от обикновена ела, 91G0* Панонски гори с Quercus
petraea и Carpinus betulus, 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, 91S0*
Западнопонтийски букови гори, 91W0 Мизийски букови гори.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Видра (Lutra lutra), Дългоух нощник
(Myotis bechsteini), Европейски вълк ( Canis lupus), Пъстър пор (Vormela peregusna),
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Обикновена
блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска
горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Бисерна мида (Unio crassus) Обикновен паракалоптенус
(Paracaloptenus caloptenoides), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus
cervus), Буков сечко (Morimus funereus), Алпийска розалиа (Rosalia alpina), и следния вид
растение от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Обикновена пърчовка
(Himantoglossum caprinum).
Посочени са 6 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
5 % от площта на защитената зона са водни площи във вътрешността (вкл. стоящи и
течащи води) и 1 % – влажни и мезофилни ливади.
Защитената зона е приоритетно място в Източна Стара планина за повторно внасяне на
лешояди според Плана за действие за съхраняване на лешоядите на Балканите. (Frankfurt
Zoological Society and the Balck Vulture Conservation Foundation).
Съществува потенциална опасност от промяна на земята използвана за пасища и гори.
Защитена зона “Факийска река” BG0000230
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 1150* Крайбрежни лагуни, 3260 Равнинни или
планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion, 6110*
Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 6220*
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Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea, 62A0 Източно
субсредиземноморски сухи тревни съобщества, 6430 Хидрофилни съобщества от високи
треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, 8220 Хазмофитна растителност по
силикатни скални склонове, 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите
Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii, 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и
Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), 91M0 Балкано-панонски
церово-горунови гори, 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Видра (Lutra lutra), Дългоух нощник
(Myotis bechsteini), Европейски вълк (Canis lupus), Лалугер (Spermophilus citellus),
Мишевиден сънливец (Myomimus roachi), Пъстър пор (Vormela peregusna), Червенокоремна
бумка (Bombina bombina), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Обикновена блатна
костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата
костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Маришка мряна
(Barbus plebejus), Уклей (Брияна, Облез) (Chalcalburnus chalcoides), Обикновен щипок
(Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Бисерна мида (Unio crassus),
Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides), Bolbelasmus unicornis, Обикновен
сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus),
Осмодерма (Osmoderma eremita), Алпийска розалиа (Rosalia alpina) и следния вид растение
от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Обикновена пърчовка (Himantoglossum
caprinum).
Посочени са 32 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
Водните площи (включително стоящи и течащи води) заемат 1 % от площта на защитената
зона, 1% заемат и тресавища, блатата, растителността по крайбрежието на водоемите и
мочурища. Защитената зона представлява тясна речна долина с влаголюбива растителност по
поречието на реката и добре запазени крайречни гори. Наоколо преобладава хълмист
ландшафт, широколистни гори, сухи пасища и храсталаци.
Мястото е с уникална фауна и флора. В река Факийска се срещат 18 вида риби. През
последните години се наблюдава увеличаване на човешкото въздействие. Зоната е обект на
интензивно изсичане на дървета и бракониерство, съществува опасност от пожари в горите.
Защитена зона “Езеро Шабла - Езерец” BG0000621
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които
не са покрити или са едва покрити с морска вода, 1150* Крайбрежни лагуни, 1210
Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси, 2110 Зараждащи се подвижни
дюни, 2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни),
6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi.
За защитената зона не са посочени консервационно значими растителни видове.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: 1349 Афала (Tursiops truncatus), 1355
Видра (Lutra lutra), 2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), 1316
Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), 1335 Лалугер (Spermophilus citellus), 1351 Муткур
(морска свиня) (Phocoena phocoena), 1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), 2635
Пъстър пор (Vormela peregusna), 1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii),
2633 Степен пор (Mustela eversmannii), 1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale), 1188
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), 1279 Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), 1220
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), 1219 Шипобедрена костенурка (Testudo
graeca), 4125 Alosa immaculate, 1145 Виюн (Misgurnus fossilis), 1134 Европейска горчивка
(Rhodeus sericeus amarus),1060 Лицена (Lycaena dispar).
Посочени са 44 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
64 % от площта на защитената зона е заета от морски райони и заливи, 4 % - водни площи
(вкл. стоящи и течащи води), 2% Крайбрежни пясъчни дюни и плажове и 1% солени блата,
солени пасища, солени степи. Зоната представлява плитка солена лагуна, заобиколена от
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обширни тръстикови масиви. Много значимо място за престой на мигриращи и зимуващи
водни птици, блатни птици, чайки, речни рибарки и други видове птици свързани с водата.
Блатото с неговата богата хирономна фауна е подходящо местообитание за храна на
прилепите. В околностите се намират тесни степни площи, подходящи като хабитати за
някои редки степни бозайници.
Езерата Шабла-Езерец са слабо солени басейни, свързани помежду си с изкуствен
канал. Разположени са близо до Черно море. От постоянните обитатели 6 вида риба са
включени в Червената книга на България като “застрашени”, 5 вида са под защитата на
Бернската конвенция и 3 вида са включени в програмата Корине.
Основните заплахи са свързани с летен туризъм, ловуване, военни маневри,
разрастване на курорта в съседство, антропогенното въздействие в резултат от риболова
влияние на природните условия и връзката с морето.
Защитена зона “Голяма Камчия” BG0000501
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus
betulus, 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори.
За защитената зона не са посочени консервационно значими растителни видове.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Видра (Lutra lutra), Голям нощник (Myotis myotis), Голям подковонос
(Rhinolophus ferrumequinum), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), Дългопръст
нощник (Myotis capaccinii), Лалугер (Spermophilus citellus), Остроух нощник (Myotis blythii),
Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Пъстър пор (Vormela peregusna),
Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus),
Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Южен подковонос (Rhinolophus euryale),
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Маришка мряна (Barbus plebejus), ),
Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Бисерна
мида (Unio crassus), Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides), Callimorpha
quadripunctaria, Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков
сечко (Morimus funereus), Алпийска розалиа (Rosalia alpina).
Водните площи (вкл. стоящи и течащи води) заемат почти 100 % от площта на
защитената зона. Реката има чакълесто-пясъчно дъно, мътни води, около 40% залесеност на
поречието – дъб, габър, бук, върби, останалото – обработваеми площи. Зоната е важна като
биокоридор всред заобикалящия я селскостопански ландшафт.
Основните заплахи са от изсичане на крайречните гори, добив на инертни материали,
изграждане на МВЕЦ, замърсяване на водите.
Защитена зона “Шуменско плато” BG0000382
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 40A0* Субконтинентални пери-панонски храстови
съобщества, 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion
albi, 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (FestucoBrometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 6240* Субпанонски степни тревни
съобщества, 7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion), 8210
Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, 8310 Неблагоустроени пещери,
9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion), 9180* Смесени гори от съюза TilioAcerion върху сипеи и стръмни склонове, 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus
betulus, 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens, 91Z0 Мизийски гори от сребролистна
липа.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: 1303 Maлък подковонос (Rhinolophus
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hipposideros), 1324 Голям нощник (Myotis myotis), 1304 Голям подковонос (Rhinolophus
ferrumequinum), 1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), 1316 Дългопръст нощник
(Myotis capaccinii), 1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteini), 1335 Лалугер (Spermophilus
citellus), 1307 Остроух нощник (Myotis blythii), 1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus
mehelyi), 2635 Пъстър пор (Vormela peregusna), 1306 Средиземноморски подковонос
(Rhinolophus blasii), 1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus), 1305 Южен подковонос
(Rhinolophus euryale), 1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), 1279 Ивичест смок
(Elaphe quatuorlineata), 1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), 1219
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), 1217 Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni), 1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), 1078 Callimorpha quadripunctaria,
1060 Лицена (Lycaena dispar), 4011 Bolbelasmus unicornis, 1088 Обикновен сечко (Cerambyx
cerdo), 1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus), 1089 Буков сечко (Morimus funereus), 1087
Алпийска розалиа (Rosalia alpina) и следните видове растения от Приложение II към
Директива 92/43/EEC: 2079 Янкева кутявка (Moehringia jankae), 2327 Обикновена пърчовка
(Himantoglossum caprinum).
Посочени са 4 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
1 % от територията на защитената зона е заета от скали във вътрешността, сипеи,
пясъци, постоянен сняг и ледници. Шуменското плато е изградено от глини, мергели,
пясъчници и варовик. На повърхността има много открити и подземни формации с типично
карстов релеф. Това е е един от най-добрите карстови райони в България. Подземният карст
се характеризира с множество пещери - над 60 на брой и скалисти манастири. Зоната не е
уязвима, защото е в границите на ПП „Шуменско плато”.
Защитена зона “Айтоска планина” BG0000151
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 1530* Панонски солени степи и солени блата, 6110*
Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 6220*
Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea, 62A0 Източно
субсредиземноморски сухи тревни съобщества, 6430 Хидрофилни съобщества от високи
треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, 8230 Силикатни скали с пионерна
растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii, 91AA* Източни
гори от космат дъб, 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори.
За защитената зона не са посочени консервационно значими растителни видове от
Приложение 2 на ЗБР.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Видра (Lutra lutra), Добруджански
(среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), Дългоух нощник (Myotis bechsteini), Европейски вълк
(Canis lupus), Лалугер (Spermophilus citellus), Мишевиден сънливец (Myomimus roachi),
Пъстър пор (Vormela peregusna), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Ивичест смок
(Elaphe quatuorlineata), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена
костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест
тритон (Triturus karelinii), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus
sericeus amarus), Бисерна мида (Unio crassus), Вертиго (Vertigo angustior), Ценагрион
(Coenagrion ornatum), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus),
Буков сечко (Morimus funereus), Алпийска розалиа (Rosalia alpina).
Посочени са 55 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
1 % от територията на защитената зона включва морска акватория и заливи. Хълмиста
територия, покрита от вторични широколистни гори. Има няколко микро-язовира, които се
използват от гнездящите двойки Tadorna ferruginea. Голям процент от площта на мястото е
заета от орни земи и тревни съобщества, обрасли с храсталаци. Друга част от зоната е
покрита с широколистни, предимно дъбови гори. Мястото е част от миграционния път на
прелетните птици Виа Понтика и е подходящо местообитание за размножаване на царския
орел (Aquila heliaca). Важно място за почивка на прелетните птици.
380
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН

Има потенциална опасност от промяна на земята използвана за пасища и гори.
Защитена зона “Река Горна Луда Камчия” BG0000136
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 3260 Равнинни или планински реки с
растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion, 6110* Отворени калцифилни
или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 6210* Полуестествени сухи тревни и
храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на
орхидеи), 6240* Субпанонски степни тревни съобщества, 9150 Термофилни букови гори
(Cephalanthero-Fagion), 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни
склонове, 91BA Мизийски гори от обикновена ела, 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и
Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), 91M0 Балкано-панонски
церово-горунови гори, 91S0* Западнопонтийски букови гори, 91W0 Мизийски букови гори.
За защитената зона не са растителни видове от Приложение ІІ на ЗБР.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Видра (Lutra lutra), Голям подковонос
(Rhinolophus ferrumequinum), Дългоух нощник (Myotis bechsteini), Европейски вълк (Canis
lupus), Лалугер (Spermophilus citellus), Остроух нощник (Myotis blythii), Пъстър пор (Vormela
peregusna), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Жълтокоремна бумка (Bombina
variegata), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Обикновена блатна костенурка (Emys
orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Черна (балканска) мряна (Barbus
meridionalis), Маришка мряна (Barbus plebejus), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus
amarus), Бисерна мида (Unio crassus), Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus
caloptenoides), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков
сечко (Morimus funereus), Алпийска розалиа (Rosalia alpina).
Посочени са 6 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
Водните площи (вкл. стоящи и течащи води) заемат 29% от територията на защитената
зона, а влажните и мезофилни ливади – 24 %. Мястото е река от Черноморския басейн,
заедно с част от бреговата й ивица. Представлява биокоридор, свързващ важни за птиците
места.
Съществува потенциален риск от промяна в използването на земята.
Защитена зона “Тича” BG0000178
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни
съобщества от Alysso-Sedion albi, 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion),
9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, 9180* Смесени гори от съюза TilioAcerion върху сипеи и стръмни склонове, 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens, 91M0
Балкано-панонски церово-91M0 горунови гори.
За защитената зона не са посочени консервационно значими растителни видове.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: 1355 Видра (Lutra lutra), 1323 Дългоух
нощник (Myotis bechsteini), 2635 Пъстър пор (Vormela peregusna), 1321 Трицветен нощник
(Myotis emarginatus), 1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), 1279 Ивичест смок
(Elaphe quatuorlineata), 1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), 1219
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), 1217 Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni), 1171 Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), 1138 Черна (балканска) мряна
(Barbus meridionalis), 1137 Маришка мряна (Barbus plebejus), 1149 Обикновен щипок (Cobitis
taenia), 1134 Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), 1032 Бисерна мида (Unio
crassus), 4053 Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides).
Водните площи (вкл. стоящи и течащи води) заемат 1% от територията на защитената
зона и 1 % скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници. Зоната
представлява нископланинска територия с разнообразен релеф, която включва предимно
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широколистни гори от типа Cephalanthero-Fagion и смесени дъбови тори, естествени
широколистни ксеромезофилни и ксеротермни гори. Мястото е единствено находище на
балканските ендемични гори от Конски кестен (Aesculus hippocastanum) в страната.
Полуестествените ксеромезофилни пасища са представени фрагментирано. Основните
запалхи са от интензивното горско стопанство и местна инвазия на патогенни насекоми.
Защитена зона “Атанасовско езеро” BG0000270
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 1150* Крайбрежни лагуни, 1310 Salicornia и други
едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени, 1410 Средиземноморски
солени ливади, 1530* Панонски солени степи и солени блата, 2110 Зараждащи се подвижни
дюни, 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi.
За защитената зона не са посочени растителни видове и риби от Приложение ІІ на ЗБР.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus citellus), Пъстър пор (Vormela
peregusna), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Бисерна мида (Unio crassus).
Посочени са 66 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
Водните площи (вкл. стоящи и течащи води) заемат 16 % от територията на защитената
зона, 5 % – солени блата, солени пасища, солени степи и 3 % – тресавища, блата,
растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища.
Атанасовското езеро е свръхсолено езеро с лиманен характер в северната си част и
белези на лагуна в южната. Значителна част от площта му се използва като солници, но със
запазен примитивен начин на солодобив. Разположено е северно от град Бургас,
непосредствено до морския бряг. През езерото преминава шосето от Бургас за Варна.
Атанасовско езеро включва значително разнообразие от местообитания. Най-характерни за
него са плитките соленоводни басейни без висша растителност, разделени с диги и други
участъци свободни от растителност или обрасли в различна степен с европейска солянка
(Salicornia europaea). На места сред тях има характерна за сладководните водоеми
водолюбива растителност с преобладаване на теснолистен папур (Typha angustifolia),
широколистен папур (Typha latifolia) и др., тръстикови масиви (Phragmites australis). Около
езерото съществуват малки сладководни блата, мочурливи ливади, както и система от
обрасли с блатна растителност канали и сухи терени с преобладаване на полски пелин
(Artemisia campestris), луковична ливадина (Poa bulbosa), пасищен райграс (Lolium perenne) и
др. В съседство се разполагат обширни обработваеми площи, а в южната си част езерото
граничи с жилищните квартали на града.
Атанасовското езеро е част от Бургаския езерен комплекс – един от трите най-значими
комплекси от влажни зони за концентриращи се водолюбиви птици по българското
черноморско крайбрежие. Атанасовското езеро е разположено в покрайнините на втория по
големина град по черноморското ни крайбрежие – Бургас. То е подложено на силен
антропогенен натиск поради близостта му с гъсто населения град и международното летище,
разположено източно от езерото. Езерото се използва за солодобив по традиционен начин и
местообитанията, характерни за влажната зона, са силно зависими от тази дейност във вида в
който се осъществява. Основни проблеми за мястото са подмяната на старите диги,
разделящи басейните, с нови, както и замърсяването на канала, опасващ езерото.
Обрастването на дигите с растителност води до загуба на места за гнездене на наземно
гнездящите птици. Последните са застрашени също и от големия брой на хищниците бездомни кучета, чакали и др. През последното десетилетие управата на солниците се сменя
твърде често, което е следвано от смяна на начина на управление на солниците и непряко
оказва негативно влияние върху местообитанията. Постоянното посещаване на влажната
зона от хора, незаконното събиране на солничното раче и бракониерството причиняват
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безпокойство на птиците. Международен път пресича източната част на езерото, като води
до силно замърсяване с отпадъци, прекомерен шум, както и избиване при сблъсък на дребни
бозайници и птици. Електропреносните съоръжения около езерото, както и тези пресичащи
южната му част, са причината за високата смъртност на птиците в района. Наличието на
международно летище в място с тесен фронт на миграция е опасно както за сигурността на
полетите, така и за мигриращите птици, особено ако летището увеличи капацитета си да
поема повече самолети. Разработва проект за жилищно застрояване около езерото, което ще
доведе до още по-засилена урбанизация на мястото. В района около езерото в последните
години се появиха инвестиционни намерения за изграждане на ветроенергийни паркове. Те
ще затрудняват свободното придвижване на птиците и ще водят до смъртност и
фрагментиране на местообитанията на мигриращите и зимуващите птици. Ветровите
генератори ще бъдат бариера за хиляди реещи се мигриращи птици и нощни мигранти по
пътя им на юг и на север и ще причинят значителна смъртност сред тях, както и понататъшно намаляване на техните популации.
Защитена зона “Суха река” BG0000107
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните
местообитания от Приложение I на Директива 92/43/EEC: 91Z0 Мизийски гори от
сребролистна липа, 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, 91AA Източни гори от
космат дъб, 40A0* Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества, 62A0 Източно
субсредиземноморски сухи тревни съобщества, 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и
Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), 6210* Полуестествени сухи
тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-rometalia) (*важни местообитания на
орхидеи), 8310 Неблагоустроени пещери, 91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.,
6240* Субпанонски степни тревни съобщества, 6110* Отворени калцифилни или базифилни
тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Остроух нощник (Myotis
blythii), Голям нощник (Myotis myotis), Лалугер (Spermophilus citellus), Добруджански
(среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), Степен пор (Mustela eversmannii), Пъстър пор (Vormela
peregusna), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка
(Testudo graeca), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Лицена (Lycaena dispar),
Euphydryas aurinia, Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Осмодерма (Osmoderma eremita),
Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Carabus hungaricus, Polyommatus eroides, Кордулегастер
(Cordulegaster heros) и следните видове растения от Приложение II към Директива
92/43/EEC: Емилипопово прозорчe (Potentilla emilii-popii), Обикновена пърчовка
(Himantoglossum caprinum).
Посочени са 33 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
Зоната се характеризира с относително добре съхранен карстов ланшафт с горски и
степни петна, подходящи за прилепите и някои редки степни бозайници. Важно място за
съществуването на безгръбначната фауна. Тесните дълбоки дерета са обрасли с храсти и
ниски горски терени с варовикови скали.
Основните заплахи са свързани с широкомащабно развитие на селското стопанство, дори и
на дъното на каньона, интензивно земеделие, култивиране, пресушаване и недостиг на
водните ресурси в селата, залесяване с чуждоземни видове, изсичане на дърветата.
Защитена зона “Котленска планина” BG0000117
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни
съобщества от Alysso-Sedion albi, 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества
върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 8210 Хазмофитна
растителност по варовикови скални склонове, 8220 Хазмофитна растителност по силикатни
скални склонове, 8310 Неблагоустроени пещери, 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum,
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9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion), 9170 Дъбово-габърови гори от типа
Galio-Carpinetum, 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни
склонове, 91AA* Източни гори от космат дъб, 91BA Мизийски гори от обикновена ела,
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae), 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus, 91M0 Балканопанонски церово-горунови гори, 91S0* Западнопонтийски букови гори, 91W0 Мизийски
букови гори.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Видра (Lutra lutra), Голям нощник (Myotis myotis), Голям подковонос
(Rhinolophus ferrumequinum), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), Дългопръст
нощник (Myotis capaccinii), Дългоух нощник (Myotis bechsteini), Европейски вълк (Canis
lupus), Кафява мечка (Ursus arctos), Лалугер (Spermophilus citellus), Остроух нощник (Myotis
blythii), Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Пъстър пор (Vormela peregusna),
Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus),
Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Южен подковонос (Rhinolophus euryale),
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Обикновена
блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Маришка мряна (Barbus plebejus), Ручеен рак
(Austropotamobius torrentium), Бисерна мида (Unio crassus), Обикновен паракалоптенус
(Paracaloptenus caloptenoides), Callimorpha quadripunctaria, Обикновен сечко (Cerambyx
cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus), Алпийска розалиа
(Rosalia alpina) и следния вид растение от Приложение II към Директива 92/43/EEC:
Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum).
Посочени са 5 консервационно значими видове птици, които са потенциално срещащи
се в района.
В зоната преобладават Мизийски букови и Мизийски буково-габърови гори.
Значителна част е залесена (около 12%) с иглолистни насаждения (бял бор, черен бор, смърч,
дугласка ела, сребриста ела, кедър и др.) заменили естествените широколистни гори.
Интензивни сечи има в ГСУ “Царевец” на ДДС “Котел”. В територията на мястото се намира
Държавна дивечовъдна станция “Котел”, която развива ловно стопанство включително и
международен ловен туризъм. Ловния туризъм е редовно организиран и има тенденция за
разрастване. Това място е част от Котленско-Върбишката планина. Тя се състои основно от
сенонски и неоценски карбонатни скали. Доминиращи в горската растителност са дървета са
родове Quercus и Fagus. Има широки карстови области с много язовири и пещери.
От орнитологична гледна точка мястото има важно значение за видовете, които гнездят
по скалите. Растителни видове от Директивата за местообитанията не са открити, но има
голям брой видове от Закона за биологичното разнообразие (14 вида) и в Червената книга на
България (22 вида), което дава основание мястото да бъде определено като важно за
растенията място. Антропогенното въздействие идва основно от изкуственото залесяване с
иглолистни насаждения (високо влияние) и изсичането на горите (средно влияние).
Описаните дейности оказват ниско до средно влияние. Мястото е относително
устойчиво.
Защитена зона “Провадийско - Роякско плато” BG0000104
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни
съобщества от Alysso-Sedion albi, 6240* Субпанонски степни тревни съобщества, 8210
Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, 8310 Неблагоустроени пещери,
9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion), 9180* Смесени гори от съюза TilioAcerion върху сипеи и стръмни склонове, 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus
betulus, 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens, 91I0* Евро-сибирски степни гори с
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Quercus spp., 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, 91S0* Западнопонтийски
букови гори, 91W0 Мизийски букови гори, 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Видра (Lutra lutra), Голям нощник (Myotis myotis), Голям подковонос
(Rhinolophus ferrumequinum), Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni),
Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Лалугер
(Spermophilus citellus), Остроух нощник (Myotis blythii), Подковонос на Мехели (Rhinolophus
mehelyi), Пъстър пор (Vormela peregusna), Средиземноморски подковонос (Rhinolophus
blasii), Степен пор (Mustela eversmannii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Южен
подковонос (Rhinolophus euryale), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Ивичест смок
(Elaphe quatuorlineata), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена
костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест
тритон (Triturus karelinii), Маришка мряна (Barbus plebejus), Обикновен щипок (Cobitis
taenia), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo),
Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus), Алпийска розалиа (Rosalia
alpina) и следните видове растения от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Янкева
кутявка (Moehringia jankae) и Янкева метличина (Centaurea jankae).
Посочени са 15 консервационно значими видове птици, които са потенциално срещащи
се в района.
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.
Зоната обхваща широко циркум денудационно 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 наслаги, едрозърнести пясъчници, варовити мергели и пясъчници и варовик.
Провадийска река и нейният приток Главница разделят платото на три по-малки плата
Мадарско, Добринско и Роякско. 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. Карстът е богат на 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
излужени и сиви горски почви. Растителността се състои от цер и благун, келяво-габърови
гори, храсти и ксеротермни пасища от степен тип. Голяма част от платото е заета от
селскостопански земи. 11% от площта на защитената територия е заета от влажни и
мезофилни ливади. Долината на река Провадийска се явява място с тесен фронт на миграция,
където преминават и често спират за пренощуване и хранене над 35000 щъркели и 3000
грабливи птици.
Защитената зона е създадена с цел опазване и поддържане на местообитанията на
застрашени видове птици съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното
разнообразие, по време на гнездене и миграция за постигане на техния благоприятен
природозащитен статус. Осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за
пренощуване за безпрепятствено предвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели,
пеликани и жерави, съгласно чл. 6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, по
време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за постигане на техния благоприятен
природозащитен статус. Повишаване естествеността на горските местообитания. Запазване
естествеността на природните местообитания. Осигуряване на защита на уязвимите места от
ключово значение за видовете, обект на опазване. Опазване и поддържане на биологичното
разнообразие в района, като предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи
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благоприятния природозащитен статус и жизнеспособността на популациите на видовете,
обект на опазване. Природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие
на общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, обект на
опазване.
Основните заплахи са многобройните селища наоколо, включващи градове като
Провадия, Дългопол и Смядово, интензивното лесовъдство в Роякското плато, нарастваща
човешка дейност – местна индустрия и туризъм. Горските местообитания са обект на активна
сеч и добиване на трупи. Най-силно експлоатирани са горите от цер и благун. Липовите гори
са обект на бракониери, които събират и късат цветовете без контрол, отсичат клони дори и
цели дървета. Единствената стара дъбова гора в мястото “Снежанската кория” е замърсена с
отпадъци от разрушените сгради на бивш детски лагер. Тревата е силно рудерализирана, а
възстановяването е затруднено поради неконтролираната паша.
Защитена зона “Екокоридор Камчия - Емине” BG0000393
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни
съобщества от Alysso-Sedion albi, 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества
върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 62A0 Източно
субсредиземноморски сухи тревни съобщества, 9150 Термофилни букови гори
(Cephalanthero-Fagion), 9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни
склонове, 91AA* Източни гори от космат дъб, 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и
Carpinus betulus, 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, 91S0* Западнопонтийски
букови гори, 91W0 Мизийски букови гори, 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: 1303 Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), 1355 Видра (Lutra lutra), 1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum),
2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), 1323 Дългоух нощник (Myotis
bechsteini), 1352 Европейски вълк (Canis lupus), 2635 Пъстър пор (Vormela peregusna), 1321
Трицветен нощник (Myotis emarginatus), 1188 Червенокоремна бумка (Bombina bombina),
1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), 1279 Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata),
1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), 1219 Шипобедрена костенурка
(Testudo graeca), 1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), 1171 Голям гребенест
тритон (Triturus karelinii), 1138 Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), 1137 Маришка
мряна (Barbus plebejus), 1149 Обикновен щипок (Cobitis taenia), 1134 Европейска горчивка
(Rhodeus sericeus amarus), 1032 Бисерна мида (Unio crassus), 4053 Обикновен паракалоптенус
(Paracaloptenus caloptenoides), 1016 Вертиго (Vertigo moulinsiana), 1014 Вертиго (Vertigo
angustior), 4045 Ценагрион (Coenagrion ornatum), 1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo),
1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus), 1089 Буков сечко (Morimus funereus), 1087 Алпийска
розалиа (Rosalia alpina) и следния вид растение от Приложение II към Директива 92/43/EEC:
2327 Обикновена пърчовка (Himantoglossum caprinum).
Значителни територии от зоната са заети от горски монокултури предимно от Pinus
nigra, но и Quercus rubra, Quercus suber, Robinia pseudoacacia, Castanea sativa. Тя е важен
свързващ коридор. Сайтът включва значителни по площ горски екосистеми. С изключение
на значителната покривка от храсталачни съобщества, останалият горски фонд е представен
от ксерофилни и мезофилни широколистни дървета с доста различни доминанти. В сайта са
представени пет хабитата от консервационна значимост, които покриват около 22,6% от
територията. Горите от източен бук покриват 7,6% и се характеризират с добра
представителност и консервационен статус. Панонийско-балканските гори от изтоден дъб и
зимен дъб са най-добре представените хабитати в сайта (13,1%). Те са с относително добра
представителност, добра средна запазена структура и функции, и перспективите за тях са
относително добри или приемливи, при условие, че сегашният им начин на ползване не бъде
променен. В някои части на сайта (напр. близо до язовир Тъча и в горско стопанство
Несебър) силният натиск върху тези гори в миналото и сега е довело до тяхното
разпокъсване, понякога с лесно забележими процеси на деградация, а дори на някои места
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горите са напълно подменени от вторични гори с доминиране на източен габър.
Възстановяването им в тези места е възможно чрез горскостопански дейности в подкрепа на
биоценотичната еволюция. Но дори и в тях е наблюдава мозаично разпространение на
хабитати, чиято консервация е приоритет, и тези хабитати са примесени с други гори, което
ги прави важен фактор за съществуването и опазването на богатото биоразнообразие.
Панонийските гори с Quercus petraea и Carpinus betulus обхващат приблизително 1,5% от
сайта; значително разпространени са в държавни лесничейства Смядово и Старо Оряхово.
Горите от източен бял дъб са около 0,4% от територията; повечето от тях са в ДЛ Несебър.
Образуват комплекси – панонийско-балканските гори от източен дъб и зимен дъб и с горите
от източен габър, което ги прави особено интересни, защото поддържат съществуването на
богато разнообразие на животни и гъби. Горите от сребърна липа и полуестествените сухи
тревни площи (6210) обхващат незначителни райони. Повечето тревни площи, обаче, страдат
от земеделски дейности.
Най-значителната заплаха за целостта на сайта е туристическото развитие в източните
части. Най-характерни за сайта са бързата урбанизация и развитие на инфраструктурата,
особено видима в курортите Слънчев бряг, Свети Влас, Елените, но напоследък и в селата
Емона и Кошарица. Този силно изразен натиск на границите на сайта ясно показва
отрицателното въздействие върху хабитата и върху видовото разнообразие в района.
Препоръчват се следните действия за намаляване на отрицателното въздействие:
1. Намаляване на сечта в горите в сайта;
2. Преустановяване на създаването на нови територии с горски монокултури от
неместни видове;
3. Постепенно отстраняване на монокултурите и подмяната им с гори от местни
дървесни видове.
4. Мониторинг на популациите на растителните видове и гъбите от интерес за
консервацията;
5. Намаляване на антропогенния натиск в района на Свети Влас, Елените, Кошарица,
Шкорпиловци.
Защитена зона “Камчийска и Еменска планина” BG0000133
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни
съобщества от Alysso-Sedion albi, 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества
върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 8210 Хазмофитна
растителност по варовикови скални склонове, 8230 Силикатни скали с пионерна
растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii, 9180* Смесени
гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, 91E0* Алувиални гори с Alnus
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), 91F0 Крайречни
смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia
покрай големи реки, 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus, 91H0*
Панонски гори с Quercus pubescens, 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, 91S0*
Западнопонтийски букови гори, 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа.
За защитената зона не са посочени растителни видове от Приложение ІІ на ЗБР.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Видра (Lutra lutra), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Дългоух
нощник (Myotis bechsteini), Европейски вълк (Canis lupus), Лалугер (Spermophilus citellus),
Остроух нощник (Myotis blythii), Пъстър пор (Vormela peregusna), Степен пор (Mustela
eversmannii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Жълтокоремна бумка (Bombina
variegata), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Обикновена блатна костенурка (Emys
orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Черна (балканска) мряна (Barbus
meridionalis), Маришка мряна (Barbus plebejus), Обикновен щипок (Cobitis taenia),
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Балкански щипок (Sabanejewia aurata),
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Бисерна мида (Unio crassus), Вертиго (Vertigo moulinsiana), Вертиго (Vertigo angustior),
Ценагрион (Coenagrion ornatum), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus
cervus), Буков сечко (Morimus funereus), Алпийска розалиа (Rosalia alpina), Callimorpha
quadripunctaria.
Посочени са 26 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
12 % от територията на защитената зона е заета от влажни и мезофилни ливади.
Преобладаващата част от зоната е заета от широколистни гори - смесени дъбови гори от цер,
благун и източен горун, горун и благун, гори от благун и цер, смесени дъбово-габърови гори,
цер-благунови, цер-благунови с габър. Същите са с много добра представителност и добре
съхранени, вероятно едни от най-добре съхранените на територията на България.
Доминиращите видове дървета в растителността са от родовете Querqus and Fagus. В
територията на мястото се намират не-големи реки и язовири. В западната му част се
намират няколко скални формации. Консервационно значимите растителните видове, които
били открити в границите на зоната са голяма част от защитените растения, разпространени
в източната част на Стара планина. Те не са повлияни от силно антропогенно въздействие.
Мястото е добре съхранено с ниска степен на човешко въздействие. От голяма значимост е за
съществуването на безгръбначната фауна. То е с голяма важност имайки предвид видовете,
които го обитават. Това място е типичен хабитат за B. tauricus, който е вид все още не добре
изследван.
Като цяло Камчийска планина не е обект на силно антропогенно въздействие. Найголямото въздействие върху хабитатите, а следователно и върху флората имат
горскостопанските дейности – изсичане, отстраняване на подраста (нарушаване на
структурата), изкуствено залесяване с видове извън района. Нелегалната сеч е най-големият
проблем за запазване на мястото. В допълнение към това има и съобщения за бракониерство.
В мястото има действащи кариери с възможност за активиране на нови.
Защитена зона “Босна” BG0000208
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 4030 Европейски сухи ерикоидни съобщества, 6110*
Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 8230
Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albiVeronicion dillenii, 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum, 9180* Смесени гори
от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, 91M0 Балкано-панонски церовогорунови гори, 91S0* Западнопонтийски букови гори.
За защитената зона не са посочени консервационно значими растителни видове.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: 1303 Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), 1355 Видра (Lutra lutra), 1324 Голям нощник (Myotis myotis), 1304 Голям
подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), 1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi),
1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), 1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteini), 1352
Европейски вълк (Canis lupus), 2617 Мишевиден сънливец (Myomimus roachi), 1307 Остроух
нощник (Myotis blythii), 2635 Пъстър пор (Vormela peregusna), 1361 Рис (Lynx lynx), 1306
Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), 1321 Трицветен нощник (Myotis
emarginatus), 1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), 1305 Южен подковонос
(Rhinolophus euryale), 1279 Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), 1220 Обикновена блатна
костенурка (Emys orbicularis), 1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), 1217
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), 1171 Голям гребенест тритон (Triturus
karelinii), 1141 Уклей (Брияна, Облез) (Chalcalburnus chalcoides), 1134 Европейска горчивка
(Rhodeus sericeus amarus), 1032 Бисерна мида (Unio crassus), 4053 Обикновен паракалоптенус
(Paracaloptenus caloptenoides), 1078 Callimorpha quadripunctaria, 4011 Bolbelasmus unicornis,
1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), 1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus), 1089 Буков
сечко (Morimus funereus), 1084 Осмодерма (Osmoderma eremita), 1087 Алпийска розалиа
(Rosalia alpina).
Посочени са 22 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
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Водните площи (включително стоящи и течащи води) заемат 2 % от територията на зоната.
Зоната обхваща северната част на Странджа планина извън границите на Природен парк
"Странджа". Гъсти дъбови гори покриват по-голямата част от територията. Все още добре
запазени са много малки реки от Черноморския басейн.
Мястото е от особена важност, с богата флора и фауна. До последните няколко години
беше добре запазено, но човешкото влияние се увеличава.
Основните заплахи за Зоната са в резултата на интензивно сечене и бракониерство.
Има също така и палене на горите.
Защитена зона “Езеро Дуранкулак” BG0000154
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които
не са покрити или са едва покрити с морска вода, 1210 Едногодишна растителност върху
морски крайбрежни наноси, 1410 Средиземноморски солени ливади, 2110 Зараждащи се
подвижни дюни, 2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели
дюни), 2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни), 2190
Влажни понижения между дюните, 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа
Magnopotamion или Hydrocharition, 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни
съобщества от Alysso-Sedion albi, 62C0*, Понто-Сарматски степи.
За защитената зона не са посочени консервационно значими растителни видове.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: 1303 Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), 1349 Афала (Tursiops truncatus), 1355 Видра (Lutra lutra), 2609 Добруджански
(среден) хомяк (Mesocricetus newtoni), 1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), 1335
Лалугер (Spermophilus citellus), 1351 Муткур (морска свиня) (Phocoena phocoena), 2635
Пъстър пор (Vormela peregusna), 2633 Степен пор (Mustela eversmannii), 1188
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), 1279 Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), 1220
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), 1219 Шипобедрена костенурка (Testudo
graeca), 1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), 4124 Alosa agone, 4125 Alosa
immaculate, 4126 Блеч (Alosa maeotica), 4127 Резовски карагьоз (Alosa tanaica), 1134
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), 1016 Вертиго (Vertigo moulinsiana), 1060
Лицена (Lycaena dispar).
Посочени са 44 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
74 % от територията на защитената зона е заета от Морски райони и заливи, 5% водни
площи (включително стоящи и течащи води), 3% – крайбрежни пясъчни дюни и плажове и 3
% – тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите и мочурища. Към
границите на зоната се предвижда и акватория, където птиците активно ходят за храна. В
южната част на зоната белите дюни не са много рудерализирани. Плажната ивица е
разположена по цялата зона. Дюните заемат централната част от зоната. Храстовите
съобщества заемат стръмните склонове над крайбрежната ивица. Тревните съобщества са
локализирани в южната част на високия бряг.
Езеро Дуранкулак е най-северното сред българските морски крайбрежни езера.
Понастоящем представители на 7 вида риба срещащи се в езерото са включени в Червената
книга на България, 5 вида са под защитата на Бернската конвенция и 3 вида са включени в
програмата Корине.
Зоната е под въздействието на човешки дейности, свързани с туризма. Интензивен
летен туризъм, лов през зимата. Независимо от забраната на западната граница на на зоната
вътре навлизат частни превозни средства.
Зоната е много уязвима от възможно замърсяване на морската вода, което може да
бъде от канализационни води от Румънски села и от изхвърлянето на пластмасови отпадъци
в морето. Други заплахи са туризма, гмуркането и риболова. Зоната е застрашена и от
селскостопанските дейности в нея. Засилване на еутрофикацията. Риболов с мрежи и въдици.
Изкуствено развъждане на някои видове. Промяна на водното ниво на езерото, особено по
време на размножителния период.
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Защитена зона “Камчия” BG0000116
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и
тинести плитчини, 1130 Естуари, 1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са
покрити или са едва покрити с морска вода, 1160 Обширни плитки заливи, 2110 Зараждащи
2110 се подвижни дюни, 2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица
(бели дюни), 2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни), 2180
Облесени дюни, 2190 Влажни понижения между дюните, 91E0* Алувиални гори с Alnus
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), 91F0 Крайречни
смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia
покрай големи реки, 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus, 91M0
Балкано-панонски церово-горунови гори.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Афала (Tursiops truncatus), Видра (Lutra lutra), Добруджански (среден) хомяк
(Mesocricetus newtoni), Дългоух нощник (Myotis bechsteini), Европейски вълк (Canis lupus),
Лалугер (Spermophilus citellus), Муткур (морска свиня) (Phocoena phocoena), Пъстър пор
(Vormela peregusna), Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), Червенокоремна бумка
(Bombina bombina), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Обикновена блатна костенурка
(Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка
(Testudo hermanni), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), карагьоз (Alosa immaculate),
Распер (Aspius aspius), Маришка мряна (Barbus plebejus), Уклей (Брияна, Облез)
(Chalcalburnus chalcoides), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus
sericeus amarus), Бисерна мида (Unio crassus), Вертиго (Vertigo moulinsiana), Вертиго (Vertigo
angustior), Callimorpha quadripunctaria, Лицена (Lycaena dispar), Обикновен сечко (Cerambyx
cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus), Алпийска розалиа
(Rosalia alpina), Probaticus subrugosus и следните видове растения от Приложение II към
Директива 92/43/EEC: Татарско диво зеле (Crambe tataria), Обикновена пърчовка
(Himantoglossum caprinum).
6 % от територията на зоната е заета от морска акватория и заливи, 1 % – са
крайбрежни пясъчни дюни и пясъчни плажове и 1 % - реки, устия, кални и пясъчни наслаги,
лагуни.
Камчия е най-голямата българска река вливаща се в Черно море със запазени заливни
гори и блата в комбинация с крайбрежни дюни. В гората се срещат много бозайници.
Иглолистните гори са насаждения с черен бор. Важно място от фаунистична, екологична и
природозащитна гледна точка.
Антропогенното влияние върху територията на мястото идва основно от
селскостопанските и горскостопанските дейности, а също и от инфраструктурата на
населените места. На територията на мястото е имало блато - Старооряхово, което е
пресушено и сега неговото място е заето със селскостопански земи, част от които са
изоставени. Хидроложкият режим на заливните гори е нарушен от дигите изградени през
1960. Заплахи са бракониерството и нарастващото човешко присъствие . Проблемите на
рибната фауна са: хидротехнически корекции във водосборния район, замърсяване, риболов
и туризъм по устието на реката.
Защитена зона “Варненско-Белославски комплекс” BG0000622
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 1310 Salicornia и други едногодишни растения,
колонизиращи тинести и пясъчни терени, 1410 Средиземноморски солени ливади.
За защитената зона не са посочени консервационно значими растителни видове.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Видра (Lutra lutra), Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni),
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Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus).
100 % от територията на защитената зона е заета от тресавища, блата, растителност по
крайбрежието на водоемите и мочурища.
Езерният комплекс Варна-Белослав включва две езера - Варна и Белослав. Те са
солени морски лимани, свързани с изкуствено прокопан канал и разположени на запад от
град Варна. Езерните страни са обрасло с тръстика. Варненското езеро е крайбрежно
лиманно езеро с естествен произход.
Варненско-Белославския езерен комплекс е важна зона с международно значение за
зимуващите водолюбиви птици. Тук ежегодно се концентрират над 20 000 водолюбиви
птици от 64 вида.
Защитената зона е създадена с цел опазване и поддържане на местообитанията на
застрашени и мигриращи видове птици съгласно чл. 6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за
биологичното разнообразие, по време на гнездене, миграция и зимуване за постигане на
техния благоприятен природозащитен статус. Осигуряване на безопасни въздушни коридори
и места за пренощуване за безпрепятствено предвижване на мигриращи грабливи птици,
щъркели, пеликани и жерави, съгласно чл. 6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното
разнообразие, по време на ежегодните им есенни и пролетни прелети за постигане на техния
благоприятен природозащитен статус. Опазване и поддържане на биологичното
разнообразие в района, като предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи
благоприятния природозащитен статус и жизнеспособността на популациите на видовете,
обект на опазване. Природосъобразно ползване на природните ресурси и устойчиво развитие
на общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, обект на
опазване.
В Приложение І на Директива 79/409 за района на Защитена зона BG 0000191
“Варненско-Белославско езеро” са включени 57 вида птици и допълнително още 51 вида
мигриращи птици невключени в Приложението.
Защитената зона представлява естествени крайбрежни езера със световно значение за много
видове птици, растения, риби, земноводни и влечуги (Hyla arborea, Elaphe quatuorlineata
sauromates, Lacerta viridis, Elaphe longissima, Coluber jugularis), безгръбначни (Lucanus
cervus).
Някои от проблемите са свързани с индустриално замърсяване на водите. Езерата са
влажни зони със сериозни екологични проблеми: индустриално замърсени води,
предприятия (комбинат Девня; пристанище Варна; пристанище Леспорт, фериботен
комплекс Варна) транспортна инфраструктура (жп линии, магистрали); прекомерна
експлоатация на рибните ресурси.
Защитена зона “Комплекс Калиакра” BG0000573
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и
тинести плитчини, 1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са
едва покрити с морска вода, 1150* Крайбрежни лагуни, 1160 Обширни плитки заливи, 1170
Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна (Рифове), 1210
Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси, 1240 Стръмни морски скали,
обрасли с ендемични видове Limonium, 1310 Salicornia и други едногодишни растения,
колонизиращи тинести и пясъчни терени, 2110 Зараждащи се подвижни дюни, 3150
Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition, 40A0*
Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества, 6110* Отворени калцифилни или
базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 62C0* Понто-Сарматски степи, 8310
Неблагоустроени пещери, 8330 Подводни или частично подводни морски пещери, 91H0*
Панонски гори с Quercus pubescens, 91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp., 91M0
Балкано-панонски церово-горунови гори.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Maлък подковонос (Rhinolophus
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hipposideros), Афала (Tursiops truncatus), Видра (Lutra lutra), Голям нощник (Myotis myotis),
Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus
newtoni), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii),
Дългоух нощник (Myotis bechsteini), Лалугер (Spermophilus citellus), Муткур (морска свиня)
(Phocoena phocoena), Остроух нощник (Myotis blythii), Подковонос на Мехели (Rhinolophus
mehelyi), Пъстър пор (Vormela peregusna), Средиземноморски подковонос (Rhinolophus
blasii), Степен пор (Mustela eversmannii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Южен
подковонос (Rhinolophus euryale), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Ивичест смок
(Elaphe quatuorlineata), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена
костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест
тритон (Triturus karelinii), Финта (Alosa agone), Карагльоз (Alosa immaculatа), Блеч (Alosa
maeotica), Резовски карагьоз (Alosa tanaica), Вертиго (Vertigo moulinsiana), Вертиго (Vertigo
angustior), Catopta thrips, Лицена (Lycaena dispar), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo),
Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus), Алпийска розалиа (Rosalia
alpina), Probaticus subrugosus и следния вид растение от Приложение II към Директива
92/43/EEC: Татарско диво зеле (Crambe tataria).
Посочени са 48 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
90 % от територията на защитената зона е заета от морска акватория, а 1% от солени
блата, пасища и степи.
Зоната включва соленото езеро Балчишка Тузла, което е разделено на две части от
изкуствена дига и е разделено от морето в ниска каменна стена, през която минава канал.
Използва се за лечения с кал и за добив на лечебна тиня. Пясъчната ивица се използва като
плаж през лятото. Районът на морския бряг се използва като място за риболов, както за
любителски така и за професионален (в малки размери).
Друго много солено езеро е Наневска тузла, което се състои от две части и е
заобиколено с широколистни гори и континентални степи и скали.
Районът е с най-добра представителност на степни хабитати, крайбрежни клифови
скали и крайбрежни пещери в цялата страна. Индустриални замърсители липсват, което се
отразява положително върху състоянието на екосистемите, включително и на морските.
Важна отличителна черта е наличието на многобройни археологични паметници на
културата (тракийски, гръцки, римски, средновековни), практически по цялата територия, но
с най-голяма концентрация на нос Калиакра, Чиракманското възвишение и в района на
Яйлата. Пясъчната ивица се използва за плаж по време на летния сезон. Малка част от
района на морския бряг се използва като база за любителски, а също и за професионален
риболов.
Зоната включва и част от крайбрежна Добруджа и прилежащата ивица от Черно море.
Дължината на крайбрежната линия е около 34 км. От района на пристана при село Тюленово
бреговата ивица е клифова с общо направление север-юг/юг-запад до нос Калиакра, където
направлението на брега се променя в посока изток-запад/югозапад. Височината на клифа
варира от 5-6 м при село Тюленово до 65 м при нос Калиакра, където навлиза в морето на 2
километра.
Рибната фауна е представена от понтийски реликти, бореално-атлантически и
Средиземноморски видове.
Мястото не е от голямо значение за съществуването на безгръбначната фауна.
Болата-дере е не голяма влажна зона по крайбрежната линия, северно от нос Калиакра. Тясно
дълбоко дере с източно-западна ориентация и стръмни каменни склонове от север на юг.
Между тях в крайбрежната част на падината има блато с обширен масив от тръстика и
свободна водна площ в централната зона. В миналото в западната част на влажната зона са
били засадени тополи, които сега са изсъхнали. Склоновете са образувани от варовикови
камъни с мнообройни ниши, които служат за подслон на много видове. Важни
местообитания за набавянето на храна и убежище за на прилепите и степните бозайници.
Има разрушени участъци. В долния край на склоновете особено от южната страна се намират
гъсти непроходими храсти основно от Christ’s horn (Paliurus spina-christii Miller), с участието
на бял хорн (Crataegus monogina Jacq.), жасмин (Jasminum fruticans L.), дрян (Cornus mas L.),
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чашкодрян (Euonimus europaeus L.) и някои дървесни видове съвместно - явор (Acer
campestre L.), бряст (Ulmus minor Miller), махалебка (Prunus mahaleb L.) и други. По
крайбрежната линия има малка скална долина с пясъчен бряг (единствения в региона);
отделено от морето блато (частично обрасло с тръстика). Мястото е от значение за
съществуването на безгръбначната фауна.
Балчишка тузла и Наневска тузла са определени като част от най-редките типове
екосистеми в света. Естествено солени езера; поради това, че са много плитки това ги прави
много уязвими, особено заради съществуването им в район, където има свлачища и срутища.
Зоната е под силно туристическо въздействие, заради интензивния летен сезон. Съществуват
множество строежи. По време на летния сезон – високо въздействие на туризма. Друга
опасност е добива на пясък. Зоната е застрашена от човешко въздействие. Уязвимостта й е
свързана основно с отделни местообитания. Това особено важи за крайбрежната зона,
където са концентрирани човешките дейности – риболов, водни спортове, плажуване,
паркиране на превозни средства и други. По цялото протежение на влажната зона има
асфалтов път (освен по време на летния сезон той не се използва много). Въпросът за
първичният или вторичен характер на степната растителност в района е дискусионен.
Същевременно данните от последните десетилетия, включително персонални наблюдения,
особено в резервата и долната тераса на Яйлта, където пашата е забранена от десетилетия,
без съмнение показват, че при липса на паша и наличие на дървесно-храстова растителност в
съседство, се наблюдава прогресивно захрастяване на територията в участъците с почвена
покривка. С горното е свързан най-съществения аспект на уязвимост на степните хабитати в
района. В последните две десетилетия броят на домашните животни в района рязко намаля и
съответно намаля и интензивността на пашата. Неголемият брой животни обикновено се
пашуват около селищата. Така част от пасищата се пренатоварват, а тези, които са поотдалечени от селищата, постепенно обрастват с храсталаци. Така и в двете зони условията
за редица редки видове, характерни за района, се влошават. Един друг аспект на този начин
на организация на пашата в района е развитието на растителност със значително присъствие
на бодливи видове от сложноцветните – Carduus ssp., Onopordon ssp., Centaurea calcitrapa,
Centauera solstitialis, Carthamus ssp. И др. в съседство със селищата, край пътищата и на
места, където е имало или има прекомерно натоварване на пасищата. Събирането на красиви
цветя, включително понякога с подземни части, влияе на популациите на божурите и др.
видове. Заплаха е и незаконното комерсиално събиране на съцветия на видовете от Limonium
ssp. и Goniolimon ssp. Човешката дейност създава предпоставки за безпокойство на
животинския свят и уязвимост на популациите на редица видове.
Част от мястото е заето от резерват Калиакра, който включва и крайбрежни води. Поголямата част от мястото (88%) е незащитено. Девет вида риба са включени в Червения
списък на застрашените животни на Международния съюз за защита на природата и четири
вида в Червената книга на България..
Защитена зона “Емине Иракли” BG0001004
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и
тинести плитчини, 1130 Естуари, 1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са
покрити или са едва покрити с морска вода, 1170 Съобщества с кафяви, червени и зелени
водорасли по скалисти морски дъна (Рифове), 1210 Едногодишна растителност върху морски
крайбрежни наноси, 1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium,
2110 Зараждащи 2110 се подвижни дюни, 2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по
крайбрежната ивица (бели дюни), 3260 Равнинни или планински реки с растителност от
Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion, 5210 Храсталаци с Juniperus spp. 6110*
Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 6210*
Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи), 8330 Подводни или частично подводни морски пещери,
9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, 91AA* Източни
гори от космат дъб, 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus
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excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки, 91G0* Панонски гори с Quercus
petraea и Carpinus betulus, 91M0 Балкано-панонски церово- горунови гори, 91S0*
Западнопонтийски букови гори, 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Афала (Tursiops truncatus), Видра (Lutra lutra), Дългоух нощник (Myotis
bechsteini), Европейски вълк (Canis lupus), Пъстър пор (Vormela peregusna), Червенокоремна
бумка (Bombina bombina), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Леопардов смок (Elaphe
situla), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo
graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест тритон (Triturus
karelinii), Финта (Alosa agone), Карагьоз (Alosa immaculatа), Блеч (Alosa maeotica), Резовски
карагьоз (Alosa tanaica), Бисерна мида (Unio crassus), Вертиго (Vertigo moulinsiana), Вертиго
(Vertigo angustior), Лицена (Lycaena dispar), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар
рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus), Осмодерма (Osmoderma eremita),
Алпийска розалиа (Rosalia alpina), и следния вид растение от Приложение II към Директива
92/43/EEC: Татарско диво зеле (Crambe tataria).
29 % от територията на защитената зона е заета от морска акватория и заливи.
Зоната се намира в странични разклонения на планинската верига Стара планина с
покрайнините й, които се разпростират до Черно море при Нос Емине и прилежащите му
територии. Нивото на фрагментация на зоната е ниско и естествени и полу-естествени
местообитания покриват почти цялата територия на мястото. Единствената застроена
територия е малкото селце Емона, разположено близо до носа и малък комплекс с бунгала,
разположен в близост до единственият естуар на територията на мястото – на плажа Иракли.
Основните типове земеползване на територията на мястото са широколистни гори, пасищни
територии обрасли с храсти, сухи ливади (код 6210), брегови местообитания и също така
някои екстензивни, предимно изоставени земеделски земи (лозя, бадемови градини, малки
изорани парцели). Възстановяването и поддържането на екстензивните селскостопански
практики в изоставените земеделски земи е от огромно значение за опазването на основни
типове местообитания на видове като Elaphe quatrolineata sauromates, Testudo hermanni,
Testudo graeca. Повечето широколистни гори са термофилни дъбови гори от хабитатен тип с
код 91М0 и по-малка територия е обхваната от местообитания с код 91АА, а в основната
част от мястото при местата с по-висока надморска височина си срещат територии, заемани
от мезофилни гори, представляващи местообитания от тип 91S0 и 91G0. През централната
част на мястото тече малка рекичка и образува единственият за територията на зоната малък
естуар (код 1130) на плажа Иракли. По течението на реката се срещат лонгозни гори със
смесени характеристики, преминаващи между местообитания с кодове 91А0 и 91F0.
Крайбрежните местообитания са стръмни скали с ендемични видове от Limonium spp. (код
1240), почти навсякъде е представен участък с годишна растителност от наносни линии (код
1210) и в района на плажа Иракли се срещат бели дюни (код 2120) и ембрионални дюни (код
2110). Мястото граничи с друга зона, предложена като защитена, намиращо се във
вътрешността и разположена към западния планински масив част от Източна Стара Планина.
Мястото е важно за достигането на необходимото покритие за следните местообитания или
видове в рамките на цялата страна или в рамките на Черноморския биогеографски район: за
местообитания с кодове 1110, 1170, 1210, 1240, 2110, 2120, 6210, 91АА, 91G0, 91M0 и за
видовете Rosalia alpinа, Alosa pontica, Alosa caspia nordmani, Alosa maeotica, Cobitis taenia,
Elaphe quatrolineata, Elaphe situla, Testudo hermanni, Testudo graeca, Lutra lutra. Специално за
Черноморския биогеогрефски район мястото включва: около 50 % от покритието на
местообитание с код 91АА; около 20 % от покритието на местообитание с код 1210; около 10
% от покритието на местообитания с кодове 1170, 1240, 91М0; около 5 % от покритието на
местообитания 2110, 2120; около 10 % от популацията на Elaphe quatrolineata. Мястото е
най-северното известно нахождение на Elaphe situla и едно от общо двете му находища в
целия Черноморски биогеографски район.
Зоната е разположена в средната част на българското Черноморско крайбрежие и е от
важно значение за достигането на географска кохерентност на мрежата за следните
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местообитания и видове (единственото място или най-важното такова в този биогеографски
район): за местообитания с кодове 1170, 1210, 1240, 6210, 91АА и за Elaphe situla.
Защитената зона е един от трите крайбрежни района в България, където
термофилните дъбови гори (91М0 и 91АА) все още образуват дълъг фрагментиран екотон с
крайбрежните хабитати; стръмни скали с ендемични видове Limonium spp. (код 1240),
целогодишна растителност от крайбрежни наноси (код 1210); бели дюни (код 2120) и
ембрионални дюни (код 2110). Това е единственото място в България, където
местообитанията от бели дюни образуват екотон с термофилните дъбови гори, в случая с
местообитанията с код 91М0. Това е едното от общо двете места по крайбрежието на Черно
море, където местообитание 91АА достига крайбрежните райони и образува екотон с
местообитания с код 1240 и/или 1210. Мястото представлява последната сухоземна точка на
планинската верига Стара Планина – продължителна планинска верига, създаваща дълги 700
км. Горски и планински биокоридори и в същото време една бариера, протичаща по средата
на България. Мястото е важен “stepping stone” биокоридор по протежението на брега на
Черно море за разпространението на термофилна фауна: Elaphe quatrolineata, Elaphe situla,
Testudo hermanni, Testudo graeca и други видове по миграционната бариера в посока ИзтокЗапад на Стара планина. Популациите на Testudo hermanni и Testudo graeca да застрашени на
територията на зоната и са намалели значително в резултат на интензивното им събиране на
храна, практикувано в миналото. Въпреки това техните местообитания в момента са в добро
състояние и има отлични условия за възстановяването на двата вида. Мястото е едно то
няколкото такива в България, където в рядко посещаваните скалисти крайбрежни участъци
Lutra lutra все още живее по крайбрежието.
Основаната заплаха в настоящия момент е планът за развитие на нов крайморски
курорт, разположен на територията на единствения естуар и върху прилежащите дюнни
местообитания. Плановете предвиждат застрояване на изоставените екстензивни
селскостопански земи по терасата на реката и по близко разположените височини.
Територията между тези земи и съседните термофилни гори и дюни е важно местообитание
за видовете, живеещи в този екотон - Elaphe quatrolineata sauromata, Elaphe situla, Testudo
hermanni, Testudo graeca. Застрояването ще унищожи напълно тези местообитания и може да
доведе до значителна фрагментираност на района. Още повече, ще бъде дирекнто унищожен
единственият за мястото естуар и цялата крайречна горска растителност (кодове 91F0 и
91А0) и местообитанията на свързаните с тях видове – Emys orbicularis и Lutra lutra. Вече
има строителни дейности в района. Възстановяването и поддържането на екстензивните
селскостопански практики в изоставените селскостопански земи (паша, екстензивни лозя и
градини), а не тяхното застрояване, е от огромно значение за опазването на основни
местообитания на такива видове като Elaphe quatrolineata sauromata, Testudo hermanni,
Testudo graeca. Западната граница на обекта минава по главния път, по крайбрежието на
Черно море. Има планове за подобряването на този път до магистрален – един проект, който
може да има значително влияние за фрагментирането на района. По тези причини в тези
райони трябва да се приложат интензивни ограничаващи мерки – шумоизолиращи и
изолиращи животните огради с значителен брой тунели, мостове, надлези и подлези, които
животните да могат да използват, а също така и да се търсят алтернативни варианти за
разполагане, колкото се може по-далеч от крайбрежието.
Защитена зона “Долината на река Батова” BG0000102
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 2110 Зараждащи се подвижни дюни, 2120 Подвижни
дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни), 2180 Облесени дюни, 40A0*
Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества, 6110* Отворени калцифилни или
базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 62C0* Понто-Сарматски степи, 91E0*
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion
albae), 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или
Fraxinus angustifolia покрай големи реки, 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus
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betulus, 91H0* Панонски гори с Quercus pubescens, 91I0* Евро-сибирски степни гори с
Quercus spp., 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Видра (Lutra lutra), Голям нощник (Myotis myotis), Голям подковонос
(Rhinolophus ferrumequinum), Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni),
Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Дългоух
нощник (Myotis bechsteini), Лалугер (Spermophilus citellus), Остроух нощник (Myotis blythii),
Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), Пъстър пор (Vormela peregusna),
Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), Степен пор (Mustela eversmannii),
Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), Ивичест
смок (Elaphe quatuorlineata), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена
костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест
тритон (Triturus karelinii), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Вертиго (Vertigo moulinsiana),
Вертиго (Vertigo angustior), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), Бръмбар рогач (Lucanus
cervus), Буков сечко (Morimus funereus), Алпийска розалиа (Rosalia alpina) и следния вид
растение от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Обикновена пърчовка
(Himantoglossum caprinum).
Посочени са 9 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
1 % от територията на защитената зона е заета от крайбрежни пясъчни дюни и пясъчни
плажове. Зоната се характеризира с култури от черен бор. Почти всички широколистни гори
извън “Балтата” са издънкови с изключение на растителността по реката. Най-големият и
най-добре съхраненият горски масив в южна морска Добруджа. Много от горите и скалите са
подходящи като местообитания на редки и застрашени видове птици. Ливадите са ценни за
търсене на храна за много от редките видове. Река Батова е най-северната от всички морски
крайбрежни реки в България. Мястото е важно за съществуването на безгръбначната фауна.
Естествените гори /заливни и дъбови/, скалите и влажните зони са от голямо значение като
местообитания за много видове бозайници. Сравнително добре запазен карстов ландшафт с
петна от гори и степи, като цяло подходящ за прилепи и някои редки видове степни
бозайници. Разнообразието на ландшафта се допълва от низини, дерета, храстовидни и ниски
гори с варовикови скали.
Антропогенното въздействие е основно от туризмът /в резерватът “Балтата”/, пашата и
изсичането на дървета. Автомобилният туризъм /наречен сафари/ замърсява въздуха и
създава силен шум, което се отразява неблагоприятно върху дивите животни. По-голямата
част от широколистните гори – по горното течение на р. Батова не са заливаеми. Заливаеми
са само горите в резервата, но там режимът е бил променен от корекции на реката в
миналото. Висока уязвимост. Има проект за развитие и ново управление на мините в района.
Проектът ще бъде сериозна опасност за екосистемата. Бракониерство. Нарастване на
туристическите дейности и местната индустрия (замърсяване на водата). Има човешко
въздействие и чрез селскостопанските практики. Отглеждане на култури, оттичане на вода и
липса на водни източници в долината, залесяване с чужди видове, сеч на дървета.
Защитена зона “Плаж Шкорпиловци” BG0000100
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 1140 тинесто – песъчливи крайбрежни площи, които
не са покрити или са едва покрити с морска вода, 1210 едногодишна растителност върху
морски крайбрежни наноси, 1240 стръмни морски скали обрасли с ендемични видове
Limonium, 2110 Зараждащи се подвижни дюни, 2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria
по крайбрежната ивица (бели дюни), 2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна
растителност (сиви дюни), 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества
от Alysso-Sedion albi, 6240* Субпанонски степни тревни съобщества, 91F0 Крайречни
смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia
покрай големи реки (Ulmenion), 91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus,
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91H0* Панонски гори с Quercus pubescens, 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори,
91S0* Западнопонтийски букови гори.
За защитената зона не са посочени консервационно значими растителни видове.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: 1355 Видра (Lutra lutra), 1323 Дългоух
нощник (Myotis bechsteini), 1351 Муткур (морска свиня) (Phocoena phocoena), 1303 Maлък
подковонос (Rhinolophus hipposideros), 1349 Афала (Tursiops truncatus), 2635 Пъстър пор
(Vorneld peregusna), 1279 Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), 1220 Обикновена блатна
костенурка (Emys orbicularis), 1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), 1217
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), 1171 Голям гребенест тритон (Triturus
karelinii), 4127 Резовски карагьоз (Alosa tanaica), 4124 Alosa agone, 4126 Блеч (Alosa
maeotica), 4125 Alosa immaculate, 1016 Вертиго (Vertigo moulinsiana), 1014 Вертиго (Vertigo
angustior), 1078 Callimorpha quadripunctaria, 1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo), 1083
Бръмбар рогач (Lucanus cervus), 1089 Буков сечко (Morimus funereus), 1087 Алпийска розалиа
(Rosalia alpina).
Посочени са 23 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
18 % от територията на защитената зона е заета от морски райони и заливи, а 3 % от
крайбрежни пясъчни дюни и пясъчни плажове. Зоната вкючва голям дюнен комплекс и
дъбови гори, склоновете на нископланинските райони са варовити. Има много изоставени
обработваеми земи по хълмовете които обграждат част от зоната.
Това е най–дългия бряг на Черноморското крайбрежие с добре запазени дюни, като
мястото е от значение за запазване на безгръбначната фауна.
Антопогенното въздействие върху мястото идва основно то туризма и комуникациите
и последствията, свързани с това. Бреговата линия е засегната главно от замърсяване с
биотви отпадъци и от утъпкването на растения в местата, където са пътеките за достигане до
брега. Има строителство, навлизащо в зоната на брега – бунгала,магазини, Част от бреговата
линия се използва от местните рибари като пристанище.
Защитена зона “Река Долна Луда Камчия” BG0000137
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 4090 Ендемични оро-средиземноморски съобщества
от ниски бодливи храстчета, 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества
от Alysso-Sedion albi, 6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас TheroBrachypodietea, 6240* Субпанонски степни тревни съобщества, 91AA* Източни гори от
космат дъб, 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion
incanae, Salicion albae), 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Видра (Lutra lutra), Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni),
Европейски вълк (Canis lupus), Лалугер (Spermophilus citellus), Пъстър пор (Vormela
peregusna), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Обикновена блатна костенурка (Emys
orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo
hermanni), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Черна (балканска) мряна (Barbus
meridionalis), Маришка мряна (Barbus plebejus), ), Обикновен щипок (Cobitis taenia),
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Бисерна мида (Unio crassus), Обикновен
паракалоптенус (Paracaloptenus caloptenoides), Вертиго (Vertigo moulinsiana), Вертиго
(Vertigo angustior), Ценагрион (Coenagrion ornatum), Обикновен сечко (Cerambyx cerdo),
Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Буков сечко (Morimus funereus), Алпийска розалиа (Rosalia
alpina), и следния вид растение от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Обикновена
пърчовка (Himantoglossum caprinum).
Посочени са 13 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
Водните площи (включително стоящи и течащи води) заемат 14 % от територията на
защитената зона. Същата обхваща река от Черноморския басейн, включително двата бряга и
изпълнява ролята на биокоридор свързващ важни за птиците места.
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Съществува потенциален риск от промяна в използването на земята.
Защитена зона “Мандра – Пода” BG0000271
В предмета и целите за опазване в защитената зона са посочени следните хабитати от
Приложение I на Директива 92/43/EEC: 1150* Крайбрежни лагуни, 3150 Естествени
еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition, 6110* Отворени
калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 62A0 Източно
субсредиземноморски сухи тревни съобщества, 8230 Силикатни скали с пионерна
растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii, 91M0 Балканопанонски церово-горунови гори.
За защитената зона не са посочени консервационно значими растителни видове.
Предмет на опазване в защитената зона са следните консервационно значими видове
животни от Приложение II към Директива 92/43/EEC: Maлък подковонос (Rhinolophus
hipposideros), Видра (Lutra lutra), Пъстър пор (Vormela peregusna), Червенокоремна бумка
(Bombina bombina), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), Леопардов смок (Elaphe situla),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca),
Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Уклей (Брияна, Облез) (Chalcalburnus chalcoides), Обикновен щипок (Cobitis taenia),
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Обикновен паракалоптенус (Paracaloptenus
caloptenoides), Ценагрион (Coenagrion ornatum), Ценагрион (Coenagrion ornatum),
Callimorpha quadripunctaria, Лицена (Lycaena dispar), Bolbelasmus unicornis, Обикновен сечко
(Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), Осмодерма (Osmoderma eremita),
Алпийска розалиа (Rosalia alpina).
Посочени са 67 вида птици, които са потенциално срещащи се в района.
Водните площи (включително стоящи и течащи води) заемат 67 % от територията на
защитената зона, а морската акватория и заливи – 1 %.
Интересен екотон. Близостта до промишлената зона на Бургас е основният въздействащ
фактор. Бившето Мандренско езеро е превърнато в язовир с регулиран отток. Комплексът
Мандра-Пода обхваща Мандренското езеро с околните му влажни зони. Мандренското езеро
е разположено на Черноморския бряг и е най-южното от Бургаските езера. Североизточната
му част се намира непосредствено до Бургас. Езерото е било полусолено, но е превърнато в
сладководен язовир. Между стената му и Черно море е запазена лагуна, обхващаща
местностите Пода и Узунгерен. Към комплекса се отнасят и каскадовидно разположените
рибовъдни басейни в северозападната част на езерото в долината южно от село Черни връх.
Основно местообитание в комплекса е езерото със значителна открита водна площ (около
1300 ха), стояща вода и участъци с водолюбива растителност по бреговете. По южния бряг са
разположени гори, главно от дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora), летен дъб (Quercus
robur) и клен (Acer campestrе). Около езерото са разположени мезофилни ливади с
преобладаване на ливадната власатка (Festuca pratensis), броеничеста ливадина (Poa
sylvicola) и др., халофитни тревни съобщества с преобладаване на свит изворник (Puccinellia
convolutа), храсталаци, главно от драка (Paliurus spina-christi) и обработваеми земи. Лагуната
в местността Пода е обрасла с блатна и мочурна хигрофитна растителност. Най-голяма площ
заема обикновената тръстика (Phragmites australis) и папурът (Typha sp.), на места примесени
със сантоников пелин (Artemisia santonicum), морска дзука (Juncus maritimus) и морски
болбосхьонус (Bolboschoenus maritimus). Плитките соленоводни участъци са обрасли с
европейска солянка (Salicornia europea), а пясъчната ивица до морето - с пясъчен класник
(Leymus racemosus subsp. sabulosus), тройно вилужна мишорка (Gypsophilla trichotoma) и др.
Местността Узунгерен представлява дълбоко вдаден в сушата залив, по-голямата част от
бреговете на който са обрасли с тръстика и папур, а незначителна част - с дъбова гора.
Относително добро качество. Важно място за храна на прилепите. Мандра-Пода е част от
Бургаския езерен комплекс – един от трите най-значими комплекси от влажни зони за
концентриращи се водолюбиви птици по българското черноморско крайбрежие.
Силно чувствителен и уязвим към замърсяване на водата и уязвим от застрояване.
Комплексът Мандра-Пода е разположен в покрайнините на втория по големина град по
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черноморското ни крайбрежие – Бургас, поради което е подложен на силен антропогенен
натиск поради близостта му с гъсто населения град, големите промишлени съоръжения и
комплекси, както и поради неограничения и неконтролиран достъп на хора извън защитените
територии. Непрекъснатото урбанизиране на района, свързано с разрастването на града,
разрушава влажните ливади и заблатените местообитания около езерото. Международен път
към южната държавна граница пресича източната част на комплекса, като води до силно
замърсяване с отпадъци, прекомерен шум, както и избиване при сблъсък на дребни
бозайници и птици. Мандренското езеро е основен източник на промишлени води за
Петролната рафинерия Нефтохим, разположена запазно от Бургас. През комплекса
преминава и петролопровод, който може да причини значителни щети на влажната зона в
случай на авария. Има голям инвестиционен проект за изграждане на международен
петролопровод от Бургас за Александрополи в Гърция, който се предвижда също да пресича
комплекса, което допълнително ще повиши заплахата от нефтено замърсяване. В последните
години се появиха инвестиционни намерения за изграждане на ветроенергийни паркове,
което ще доведе до огромни щети за мигриращите, зимуващите и знездещите в района
птици.
Защитените зони, които са засегнати от негативен кумулативен ефект вследствие на
натоварвания и влияния с различен произход - замърсявания, водоползвания за питейни и
поливни нужди, хидрологични промени от различно естество (ВЕЦ, баластриери, корекции,
отводнявания, ерозия), залесяване с нетипични видове, масово размножаване на инвазивни
видове, са: BG0000421 Преславска планина, BG0000219 Дервентски възвишения 2,
BG0000621 Езеро Шабла-Езерец, BG0000620 Поморие, BG0000388 Шуменско плато,
BG0000178 Тича, BG0000242 Ченгене-скеле, BG0000139 Луда Камчия, BG0000293
Екокоридор Камчия - Емине, BG0000154 Езеро Дуранкулак, BG0000100 Плаж
Шкорпиловци.
7.2 Защитени зони по Директива 79/409/ЕИО за опазването на дивите птици
Защитена зона “Странджа” BG0002040”
В предмета и целите за опазване на дивите птици са посочени следните видове птици,
включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС: A196 Белобуза рибарка (Chlidonias
hybridus), A078 Белоглав лешояд (Gyps fulvus), A239 Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos),
A060 Белоока потапница (Aythya nyroca), A403 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), A075
Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla), A195 Белочела рибарка (Sterna albifrons),
A222 Блатна сова (Asio flammeus), A032 Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), A151 Бойник
(Philomachus pugnax), A215 Бухал (Bubo bubo), A031 Бял щъркел (Ciconia ciconia), A034 Бяла
лопатарка (Platalea leucorodia), A097 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), A021 Голям
воден бик (Botaurus stellaris), A439 Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum),
A154 Голяма бекасина (Gallinago media), A027 Голяма бяла чапла (Egretta alba), A119
Голяма пъструшка (Porzana porzana), A246 Горска чучулига (Lullula arborea), A379
Градинска овесарка (Emberiza hortulana), A191 Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), A024
Гривеста чапла (Ardeola ralloides), A180 Дългоклюна чайка (Larus genei), A077 Египетски
лешояд (Neophron percnopterus), A167 Жълтокрак брегобегач (Xenus cinereus), A229
Земеродно рибарче (Alcedo atthis), A140 Златистопер дъждосвирец (Pluvialis apricaria), A190
Каспийска рибарка (Sterna caspia), A135 Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola), A224
Козодой (Caprimulgus europaeus), A131 Кокилобегач (Himantopus himantopus), A404 Кръстат
(царски) орел (Aquila heliaca), A020 Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), A402 Късопръст
ястреб (Accipiter brevipes), A084 Ливаден блатар (Circus pygargus), A122 Ливаден дърдавец
(Crex crex), A511 Ловен сокол (Falco cherrug), A026 Малка бяла чапла (Egretta garzetta),
A121 Малка пъструшка (Porzana pusilla), A177 Малка чайка (Larus minutus), A176 Малка
черноглава чайка (Larus melanocephalus), A022 Малък воден бик (Ixobrychus minutus), A166
Малък горски водобегач (Tringa glareola), A393 Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus),
A089 Малък креслив орел (Aquila pomarina), A092 Малък орел (Hieraaetus pennatus), A098
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Малък сокол (Falco columbarius), A138 Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), A023
Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), A464 Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan), A080
Орел змияр (Circaetus gallicus), A094 Орел рибар (Pandion haliaetus), A072 Осояд (Pernis
apivorus), A038 Поен лебед (Cygnus cygnus), A255 Полска бъбрица (Anthus campestris), A082
Полски блатар (Circus cyaneus), A442 Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata),
A157 Пъстроопашат крайбрежен бекас (Limosa lapponica), A193 Речна рибарка (Sterna
hirundo), A019 Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), A029 Ръждива чапла (Ardea purpurea),
A132 Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), A127 Сив жерав (Grus grus), A234 Сив кълвач
(Picus canus), A231 Синявица (Coracias garrulus), A429 Сирийски пъстър кълвач
(Dendrocopos syriacus), A091 Скален орел (Aquila chrysaetos), A103 Сокол скитник (Falco
peregrinus), A392 Среден корморан (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), A238 Среден
пъстър кълвач (Dendrocopos medius), A100 Средиземноморски сокол (Falco eleonorae), A120
Средна пъструшка (Porzana parva), A083 Степен блатар (Circus macrourus), A081 Тръстиков
блатар (Circus aeruginosus), A133 Турилик (Burhinus oedicnemus), A007 Ушат гмурец
(Podiceps auritus), A074 Червена каня (Milvus milvus), A320 Червеногуша мухоловка (Ficedula
parva), A338 Червеногърба сврачка (Lanius collurio), A236 Черен кълвач (Dryocopus martius),
A079 Черен лешояд (Aegypius monachus), A030 Черен щъркел (Ciconia nigra), A073 Черна
каня (Milvus migrans), A197 Черна рибарка (Chlidonias niger), A002 Черногуш гмуркач (Gavia
arctica), A339 Черночела сврачка (Lanius minor), A307 Ястребогушо коприварче (Sylvia
nisoria).
Посочени са 54 вида редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в
Пр. I на Дир. 79/409/EEC.
Странджа обхваща части от едноименната планина, разположена в най-югоизточната
част на България. На юг и югозапад следва държавната ни граница с Турция, на изток Черно море между град Царево и село Резово, а на север върви по рида Босна, който е главен
вододел между река Велека и реките Ропотамо, Факийска, Изворска, Дяволска и Караагач.
Главната река, протичаща през парка, е Велека с нейния водосборен басейн. По-малка част
от територията се пада на водосбора на граничната река Резовска. Долината на река Велека е
обградена от ниски планински хълмове предимно обрасли със стари гори. Районът е слабо
населен и сравнително слабо повлиян от човешкото присъствие. Странджа се характеризира
с голямо разнообразие на местообитанията, като доминиращи са широколистните
листопадни гори с подлес от лавровидни храсти и средиземноморски видове. Високите части
са обрасли с дъбови гори от източен горун /Quercus polycarpa/, благун /Quercus frainetto/, цер
/Quercus cerris/, смесени с източен бук /Fagus orientalis/ и други дървесни видове. Естествени
гори от източен бук с богат подлес от вечнозелени храсти заемат доловете и сниженията по
склоновете. В подлеса на буковите и горуновите гори се срещат някои терциерни реликти странджанска зеленика /Rhododendron ponticum/, странджанска боровинка /Vaccinium
arctostaphylos/, странджанско бясно дърво /Daphne pontica/, мушмула /Mespilus germanica/ и
др. Откритите пространства са представени с мезотермни ливади, пасища, горски поляни,
смесени със степни растителни съобщества от пасищен райграс /Lolium perenne/, обикновен
сеноклас /Cynоsurus cristatus/, броеничеста ливадина /Poa sylvicola/ и със значително участие
на едногодишни бобови и житни треви от средиземноморски и субсредиземноморски тип.
Изоставените ниви заемат голяма част от откритите пространства. Поречията са обрасли с
крайбрежни храсталаци и горска растителност, главно бяла върба /Salix alba/, тритичинкова
върба /S. triandra/ и елша /Alnus glutinosa/ и периодично заливани участъци с хигрофитна и
хидрофитна растителност. За приустийните части на реките Велека и Резовска са много
характерни крайречните (лонгозни) гори с преобладаване на полски ясен /Fraxinus oxycarpa/.
Сравнително малък е относителният дял на крайбрежните скали и пясъчни плажове с
псамофитна растителност, както и на земеделските площи (Бондев, 1991; Георгиев, 1993;
Янков, 1993).
Странджа е слабо населена във вътрешността на територията си, но крайбрежието през
последното десетилетие започна силно да се урбанизира. Територията е уязвима главно от
човешки дейности, свързани с управлението и ползването на горите, както и към общото
развитие на района. Ползването на горите, включващо премахване на умиращите и сухите
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дървета, както и интензивни сечи в старите гори в значителна степен снижават качествата на
горските местообитания. Прокарването на нови горски пътища в частност води до поинтензивния дърводобив и до безпокойство на птиците в недостъпни преди това райони.
Крайбрежната ивица е подложена на интензивно застрояване и урбанизация в резултат на
развитието на туризма. Това води до влошаване и дори разрушаване на крайбрежните
местообитания. По-голямата част от земеделските земи са изоставени и започват да
обрастват с рудерална и храстова растителност. Намаляването на пашата, последвано от
сукцесия на горите води до загуба на тревните местообитания за птиците. Потенциална
заплаха представлява разораването на пасищата, което също води до разрушаване на
местообитания. Сухите тревни местообитания са особено застрашени от пожари, както
естествени, така и причинени от човека. Територията е чувствителна към дейности
причиняващи безпокойство на птиците, особено на гнездящите по скалите. Такива са
скалното катерене, делта- и парапланеризма, иманярството, както и туристически дейности
през гнездовия период. Развитието на инфраструктурата в района не винаги е съобразено с
екологичните изисквания на поставените под защита екосистеми и може да доведе до
разпокъсване и влошаване качеството на ценни местообитания. Има инвестиционни
намерения за изграждане на язовири по поречието на Велека, което ще окаже значително
отрицателно влияние на обширни територии от Странджа. Особено опасни за мигриращите
птици са плановете за изграждане на ветроенергийни паркове. Те ще затрудняват свободното
придвижване на птиците и ще водят до фрагментиране на местообитанията на мигриращите
и зимуващите птици. Ветровите генератори ще бъдат бариера за хилядите реещи се
мигриращи птици и нощни мигранти по пътя им на юг и на север и ще причинят значителна
смъртност сред тях и в резултат - намаляване на техните популации.
Защитена зона “Бургаско езеро” BG0000273
В предмета и целите за опазване на дивите птици са посочени следните видове птици,
включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС: A196 Белобуза рибарка (Chlidonias
hybridus), A060 Белоока потапница (Aythya nyroca), A403 Белоопашат мишелов (Buteo
rufinus), A075 Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla), A195 Белочела рибарка (Sterna
albifrons), A095 Белошипа ветрушка (Falco naumanni), A222 Блатна сова (Asio flammeus),
A032 Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), A151 Бойник (Philomachus pugnax), A031 Бял
щъркел (Ciconia ciconia), A034 Бяла лопатарка (Platalea leucorodia), A097 Вечерна ветрушка
(Falco vespertinus), A021 Голям воден бик (Botaurus stellaris), A090 Голям креслив орел
(Aquila clanga), A027 Голяма бяла чапла (Egretta alba), A246 Горска чучулига (Lullula
arborea), A191 Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), A024 Гривеста чапла (Ardeola
ralloides), A189 Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), A180 Дългоклюна чайка (Larus
genei), A229 Земеродно рибарче (Alcedo atthis), A190 Каспийска рибарка (Sterna caspia),
A135 Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola), A131 Кокилобегач (Himantopus
himantopus), A020 Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), A402 Късопръст ястреб (Accipiter
brevipes), A084 Ливаден блатар (Circus pygargus), A122 Ливаден дърдавец (Crex crex), A042
Малка белочела гъска (Anser erythropus), A026 Малка бяла чапла (Egretta garzetta), A177
Малка чайка (Larus minutus), A176 Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), A022
Малък воден бик (Ixobrychus minutus), A166 Малък горски водобегач (Tringa glareola), A393
Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), A089 Малък креслив орел (Aquila pomarina), A068
Малък нирец (Mergus albellus), A092 Малък орел (Hieraaetus pennatus), A098 Малък сокол
(Falco columbarius), A138 Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), A293 Мустакато
шаварче (Acrocephalus melanopogon), A023 Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), A094 Орел
рибар (Pandion haliaetus), A038 Поен лебед (Cygnus cygnus), A082 Полски блатар (Circus
cyaneus), A193 Речна рибарка (Sterna hirundo), A019 Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus),
A397 Ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), A029 Ръждива чапла (Ardea purpurea), A132
Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), A231 Синявица (Coracias garrulus), A429 Сирийски
пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), A103 Сокол скитник (Falco peregrinus), A120 Средна
пъструшка (Porzana parva), A071 Тръноопашата патица (Oxyura leucocephala), A081
Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), A081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), A037
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Тундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), A170 Тънкоклюн листоног (Phalaropus
lobatus), A396 Червеногуша гъска (Branta ruficollis), A338 Червеногърба сврачка (Lanius
collurio), A030 Черен щъркел (Ciconia nigra), A197 Черна рибарка (Chlidonias niger), A002
Черногуш гмуркач (Gavia arctica), A339 Черночела сврачка (Lanius minor).
Посочени са 56 вида редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на
Дир. 79/409/EEC. Морските райони и заливите заемат 80% от площта на зоната, като в
района се включват също тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите и
мочурища (11%).
Бургаското езеро е плитководно бракично крайбрежно езеро - открит лиман със слаба
връзка с морето и с водолюбива растителност по бреговете. Разположено е западно от
Бургас, като цялата му източна част граничи с промишлените и жилищните квартали на
града. Свързано е с морето чрез канал с шлюз. В езерото преобладава откритата водна площ,
която на дълбочина достига до 1,3 м. Солеността на водата е около 10,58 П и е със
значителни сезонни и годишни колебания. Бреговете, са обрасли с ивица водолюбива
растителност, главно тръстика /Phragmites australis/, теснолистен папур /Typha angustifolia/,
широколистен папур /Typha latifolia/ и др., които в западната и северозападната част
образуват обширни масиви. До североизточната част на езерото има няколко малки блатни
водоема, а в северозападната му част са изградени рибарници. Около езерото са разположени
влажни мочурливи ливади, халофитни тревни съобщества (с доминиране на свит изворник
/Puccinellia convoluta/), мезоксеротермна тревна растителност (предимно луковична
ливадина /Poa bulbosa/, пасищен райграс /Lolium perenne/ и др.), обработваеми земи и
пасища (Бондев, 1991; Янков, 1993).
Бургаското езеро е подложено на силен антропогенен натиск поради близостта му с
гъсто населения град, големите промишлени съоръжения и комплекси, както и поради
неограничения и неконтролиран достъп на хора извън защитените територии. Бургаското
езеро се влияе от всички човешки дейности, които могат да доведат до изменение на водния
режим или на качеството на водите на влажната зона, както и от ускоряване на развитието на
града. Езерото е замърсено с петролни продукти, феноли и други химикали от разположената
в близост петролна рафинерия. Интензивната употреба на пестициди и изкуствени торове в
околните земеделски земи водят до замърсяване и ускорена еутрофикация на водоема. В
последните години нарасна сметоотделянето и дейностите по почистването на града.
Строителни и битови отпадъци са незаконно депонирани навсякъде около езерото, особено
по северните му брегове. Водоемите в североизточната част на езерото се запълват със земни
маси и на този етап 80% от тях са почти изцяло унищожени. Отпадните води от северната и
южната промишлени зони на града се вливат в езерото след преминаване през
пречиствателна станция. Значителни количества отпадни води постъпват в езерото от
кварталите Горно езерово и Долно Езерово, както и от някои предприятия в Бургас.
Промяната в качеството на водите води до промяна във вида и количеството на рибните
запаси и съответно в хранителната база за много от водоплаващите птици. Териториите
около езерото се замърсяват и непрекъснато се застрояват. Каналът, свързващ езерото с
морето е почти изцяло затлачен и свободното предвижване на риба през него и е силно
ограничено. Международен път към южната държавна граница по източния бряг, като води
до силно замърсяване с отпадъци и прекомерен шум. Планирано е изграждането на нов, поголям път, което е предпоставка за увеличаване на антропогенния натиск и замърсяването на
района.
Промишленият риболов, който се осъществява в езерото причинява безпокойство на
птиците и не рядко улавянето им в риболовните мрежи. Ловът е също фактор причиняващ
значително безпокойство на зимуващите птици.
Защитена зона “Бакърлъка” BG0002077
В предмета и целите за опазване на дивите птици са посочени следните видове птици,
включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС: A403 Белоопашат мишелов (Buteo
rufinus), A031 Бял щъркел (Ciconia ciconia), A439 Голям маслинов присмехулник (Hippolais
olivetorum), A027 Голяма бяла чапла (Egretta alba), A119 Голяма пъструшка (Porzana
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porzana), A246 Горска чучулига (Lullula arborea), A379 Градинска овесарка (Emberiza
hortulana), A229 Земеродно рибарче (Alcedo atthis), A224 Козодой (Caprimulgus europaeus),
A402 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), A243 (Calandrella brachydactyla), A084 Ливаден
блатар (Circus pygargus), A026 Малка бяла чапла (Egretta garzetta), A177 Малка чайка (Larus
minutus), A176 Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), A022 Малък воден бик
(Ixobrychus minutus), A393 Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), A089 Малък креслив
орел (Aquila pomarina), A068 Малък нирец (Mergus albellus), A092 Малък орел (Hieraaetus
pennatus), A464 Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan), A094 Орел рибар (Pandion
haliaetus), A072 Осояд (Pernis apivorus), A038 Поен лебед (Cygnus cygnus), A255 Полска
бъбрица (Anthus campestris), A082 Полски блатар (Circus cyaneus), A442 Полубеловрата
мухоловка (Ficedula semitorquata), A193 Речна рибарка (Sterna hirundo), A019 Розов пеликан
(Pelecanus onocrotalus), A029 Ръждива чапла (Ardea purpurea), A132 Саблеклюн
(Recurvirostra avosetta), A127 Сив жерав (Grus grus), A234 Сив кълвач (Picus canus), A231
Синявица (Coracias garrulus), A429 Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), A091
Скален орел (Aquila chrysaetos), A103 Сокол скитник (Falco peregrinus), A238 Среден пъстър
кълвач (Dendrocopos medius), A120 Средна пъструшка (Porzana parva), A083 Степен блатар
(Circus macrourus), A081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), A074 Червена каня (Milvus
milvus), A001 Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), A396 Червеногуша гъска (Branta
ruficollis), A338 Червеногърба сврачка (Lanius collurio), A030 Черен щъркел (Ciconia nigra),
A073 Черна каня (Milvus migrans), A002 Черногуш гмуркач (Gavia arctica), A339 Черночела
сврачка (Lanius minor), A307 Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria).
Посочени са 36 вида редовно срещащи се в района мигриращи птици, които не са
включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC. Морските райони и заливите заемат 63% от площта на
зоната.
Бакърлъка е разположен на южното Черноморско крайбрежие и обхваща най-вдадената
в морето част на Бургаския залив. Носи името на рида Бакърлъка (Меден рид) югозападно от
град Созопол. По-голямата част от площта му представлява морска акватория обхващаща
южната част на Бургаския залив, Созополски залив и залив Каваците включително няколко
острова, както и част от териториалните води на България на няколко километра от брега от
Поморие до Аркутино. Територията му се простира от долината на Росенска река на запад и
обхваща земите на изток до морето, включително и цялата брегова ивица от залив Ченгене
скеле до блатото Аркутино. Срещат се няколко типа местообитания, като най-голяма площ
заемат широколистните гори от благун /Quercus frainetto/ със средиземноморски елементи,
откритите пространства с ксеромезотермна тревна растителност с преобладаване на белизма
/Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/, пасищен райграс /Lolium perenne/
и др., както и земеделските земи. Бреговата ивица се характеризира с поредица от дълбоко
врязани в сушата заливи, плажове, крайбрежни скали и дюни обрасли с псамофитна
растителност от класник /Leymus racemosus/, песъчар /Ammophylla areanria/ и др. (Бондев,
1991).
Бакърлъка е подложен на силен антропогенен натиск поради наличието на гъсто
населени туристически селища с добре развита инфраструктура. Непрекъснатото
урбанизиране на района, свързано със силното развитие на туризма и разрастване на
селищата води до влошаване и дори унищожаване на ценни местообитания, особено в
крайбрежната ивица. Международен път към южната държавна граница пресича източната
част на мястото, като води до силно замърсяване с отпадъци, прекомерен шум, както и
избиване при сблъсък на дребни бозайници и птици. Бракониерството е практика в района.
Значително отрицателно въздействие върху територията се оказва и от концентрацията на
много хора на ценни за биоразнообразието места по крайбрежието, както и от множеството
незаконни сметища в пасищата и обработваемите земи. Районът на Бакърлъка е силно
уязвим от изграждане на високи съоръжения, особено ветроенергийни паркове, както на
земята, така и в морето. Ветроенергийните съоръжения специално в този район ще
препятстват свободното придвижване на птици, основно на реещите се мигриращи птици и в
значителна степен ще ограничи достъпа им до ползваните от тях местообитания.
Ветрогенераторите ще са причина за директен сблъсък и пряко унищожаване на птиците и
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ще доведат до разпокъсване и загуба на ценни места за пренощуване, хранене, набиране на
височина за предвижване, както и на места за укриване при неблагоприятни метеорологични
условия. Ветровите генератори ще бъдат бариера за хиляди реещи се мигриращи птици и
нощни мигранти по пътя им на юг и на север и ще причинят значителна смъртност и
съответно намаляване на техните популации. Горските местообитания са застрашени от
прекомерна експлоатация и залесяване с нетипични за района видове. Премахването на
старите умиращи дървета и тези с хралупи, ограничава значително възможностите на
кълвачите да намират подходящи места за гнездене и храна.
Защитена зона “Атанасовско езеро” BG0000270
В предмета и целите за опазване на дивите птици са посочени следните видове птици,
включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС: A196 Белобуза рибарка (Chlidonias
hybridus), A078 Белоглав лешояд (Gyps fulvus), A060 Белоока потапница (Aythya nyroca),
A403 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), A075 Белоопашат морски орел (Haliaeetus
albicilla), A195 Белочела рибарка (Sterna albifrons), A095 Белошипа ветрушка (Falco
naumanni), A032 Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), A151 Бойник (Philomachus pugnax),
A031 Бял щъркел (Ciconia ciconia), A034 Бяла лопатарка (Platalea leucorodia), A097 Вечерна
ветрушка (Falco vespertinus), A294 Водно шаварче (Acrocephalus paludicola), A021 Голям
воден бик (Botaurus stellaris), A090 Голям креслив орел (Aquila clanga), A439 Голям
маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), A154 Голяма бекасина (Gallinago media),
A027 Голяма бяла чапла (Egretta alba), A119 Голяма пъструшка (Porzana porzana), A191
Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), A024 Гривеста чапла (Ardeola ralloides), A189
Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), A180 Дългоклюна чайка (Larus genei), A077
Египетски лешояд (Neophron percnopterus), A167 Жълтокрак брегобегач (Xenus cinereus),
A229 Земеродно рибарче (Alcedo atthis), A140 Златистопер дъждосвирец (Pluvialis apricaria),
A190 Каспийска рибарка (Sterna caspia), A135 Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola),
A224 Козодой (Caprimulgus europaeus), A131 Кокилобегач (Himantopus himantopus), A404
Кръстат (царски) орел (Aquila heliaca), A020 Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), A402
Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), A084 Ливаден блатар (Circus pygargus), A122 Ливаден
дърдавец (Crex crex), A511 Ловен сокол (Falco cherrug), A042 Малка белочела гъска (Anser
erythropus), A026 Малка бяла чапла (Egretta garzetta), A121 Малка пъструшка (Porzana
pusilla), A177 Малка чайка (Larus minutus), A176 Малка черноглава чайка (Larus
melanocephalus), A022 Малък воден бик (Ixobrychus minutus), A166 Малък горски водобегач
(Tringa glareola), A393 Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), A089 Малък креслив орел
(Aquila pomarina), A068 Малък нирец (Mergus albellus), A092 Малък орел (Hieraaetus
pennatus), A098 Малък сокол (Falco columbarius), A138 Морски дъждосвирец (Charadrius
alexandrinus), A057 Мраморна патица (Marmaronetta angustirostris), A293 Мустакато шаварче
(Acrocephalus melanopogon), A023 Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), A464 Обикновен
буревестник (Puffinus yelkouan), A080 Орел змияр (Circaetus gallicus), A094 Орел рибар
(Pandion haliaetus), A072 Осояд (Pernis apivorus), A139 Планински дъждосвирец (Charadrius
morinellus), A038 Поен лебед (Cygnus cygnus), A255 Полска бъбрица (Anthus campestris),
A082 Полски блатар (Circus cyaneus), A157 Пъстроопашат крайбрежен бекас (Limosa
lapponica), A035 Рoзово фламинго (Phoenicopterus ruber), A193 Речна рибарка (Sterna
hirundo), A019 Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), A397 Ръждив aнгъч (Tadorna
ferruginea), A029 Ръждива чапла (Ardea purpurea), A132 Саблеклюн (Recurvirostra avosetta),
A127 Сив жерав (Grus grus), A272 Синьогушка (Luscinia svecica), A231 Синявица (Coracias
garrulus), A429 Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), A091 Скален орел (Aquila
chrysaetos), A103 Сокол скитник (Falco peregrinus), A100 Средиземноморски сокол (Falco
eleonorae), A120 Средна пъструшка (Porzana parva), A083 Степен блатар (Circus macrourus),
A071 Тръноопашата патица (Oxyura leucocephala), A081 Тръстиков блатар (Circus
aeruginosus), A037 Тундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), A133 Турилик (Burhinus
oedicnemus), A159 Тънкоклюн свирец (Numenius tenuirostris), A074 Червена каня (Milvus
milvus), A001 Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), A396 Червеногуша гъска (Branta
ruficollis), A320 Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), A338 Червеногърба сврачка
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(Lanius collurio), A030 Черен щъркел (Ciconia nigra), A073 Черна каня (Milvus migrans), A197
Черна рибарка (Chlidonias niger), A002 Черногуш гмуркач (Gavia arctica), A339 Черночела
сврачка (Lanius minor), A418 Шипокрила калугерица (Hoplopterus spinosus).
Посочени са 66 вида редовно срещащи се в района мигриращи птици, които не са включени
в Пр. I на Директива 79/409/EEC. Водните площи във вътрешността (стоящи води и течащи
води) заемат 16% от площта на зоната, като в района се включват също солени блата, солени
пасища, солени степи (5%), тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите,
мочурища (3%).
Атанасовското езеро е свръхсолено езеро с лиманен характер в северната си част и
белези на лагуна в южната. Значителна част от площта му се използва като солници, но със
запазен примитивен начин на солодобив. Разположено е северно от град Бургас,
непосредствено до морския бряг. През езерото преминава шосето от Бургас за Варна.
Атанасовско езеро включва значително разнообразие от местообитания. Най-характерни за
него са плитките соленоводни басейни без висша растителност, разделени с диги и други
участъци свободни от растителност или обрасли в различна степен с европейска солянка
/Salicornia europaea/. На места сред тях има характерна за сладководните водоеми
водолюбива растителност с преобладаване на теснолистен папур /Typha angustifolia/,
широколистен папур /Typha latifolia/ и др., тръстикови масиви /Phragmites australis/. Около
езерото съществуват малки сладководни блата, мочурливи ливади, както и система от
обрасли с блатна растителност канали и сухи терени с преобладаване на полски пелин
/Artemisia campestris/, луковична ливадина /Poa bulbosa/, пасищен райграс /Lolium perenne/ и
др. (Бондев, 1991; Янков, 1993). В съседство се разполагат обширни обработваеми площи, а в
южната си част езерото граничи с жилищните квартали на града.
Атанасовското езеро е подложено на силен антропогенен натиск поради близостта му с
гъсто населения град и международното летище, разположено източно от езерото. Езерото се
използва за солодобив по традиционен начин и местообитанията, характерни за влажната
зона, са силно зависими от тази дейност във вида в който се осъществява. Основни проблеми
за мястото са подмяната на старите диги, разделящи басейните, с нови, както и
замърсяването на канала, опасващ езерото. Обрастването на дигите с растителност води до
загуба на места за гнездене на наземно гнездящите птици. Последните са застрашени също и
от големия брой на хищниците - бездомни кучета, чакали и др. През последното десетилетие
управата на солниците се сменя твърде често, което е следвано от смяна на начина на
управление на солниците и непряко оказва негативно влияние върху местообитанията.
Постоянното посещаване на влажната зона от хора, незаконното събиране на солничното
раче и бракониерството причиняват безпокойство на птиците. Международен път пресича
източната част на езерото, като води до силно замърсяване с отпадъци, прекомерен шум,
както и избиване при сблъсък на дребни бозайници и птици. Електропреносните съоръжения
около езерото, както и тези пресичащи южната му част, са причината за високата смъртност
на птиците в района. Наличието на международно летище в място с тесен фронт на миграция
е опасно както за сигурността на полетите, така и за мигриращите птици, особено ако
летището увеличи капацитета си да поема повече самолети. Разработва проект за жилищно
застрояване около езерото, което ще доведе до още по-засилена урбанизация на мястото. В
района около езерото в последните години се появиха инвестиционни намерения за
изграждане на ветроенергийни паркове. Те ще затрудняват свободното придвижване на
птиците и ще водят до смъртност и фрагментиране на местообитанията на мигриращите и
зимуващите птици. Ветровите генератори ще бъдат бариера за хиляди реещи се мигриращи
птици и нощни мигранти по пътя им на юг и на север и ще причинят значителна смъртност
сред тях, както и по- нататъшно намаляване на техните популации.
Защитена зона “Мандра – Пода” BG0000271
В предмета и целите за опазване на дивите птици са посочени следните видове птици,
включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС: A196 Белобуза рибарка (Chlidonias
hybridus), A060 Белоока потапница (Aythya nyroca), A403 Белоопашат мишелов (Buteo
rufinus), A075 Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla), A195 Белочела рибарка (Sterna
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albifrons), A095 Белошипа ветрушка (Falco naumanni), A032 Блестящ ибис (Plegadis
falcinellus), A151 Бойник (Philomachus pugnax), A031 Бял щъркел (Ciconia ciconia), A034
Бяла лопатарка (Platalea leucorodia), A097 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), A021 Голям
воден бик (Botaurus stellaris), A027 Голяма бяла чапла (Egretta alba), A119 Голяма пъструшка
(Porzana porzana), A191 Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), A024 Гривеста чапла
(Ardeola ralloides), A189 Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), A242 Дебелоклюна
чучулига (Melanocorypha calandra), A180 Дългоклюна чайка (Larus genei), A077 Египетски
лешояд (Neophron percnopterus), A167 Жълтокрак брегобегач (Xenus cinereus), A229
Земеродно рибарче (Alcedo atthis), A140 Златистопер дъждосвирец (Pluvialis apricaria), A190
Каспийска рибарка (Sterna caspia), A135 Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola), A224
Козодой (Caprimulgus europaeus), A131 Кокилобегач (Himantopus himantopus), A020
Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), A402 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), A084
Ливаден блатар (Circus pygargus), A122 Ливаден дърдавец (Crex crex), A511 Ловен сокол
(Falco cherrug), A042 Малка белочела гъска (Anser erythropus), A026 Малка бяла чапла
(Egretta garzetta), A177 Малка чайка (Larus minutus), A176 Малка черноглава чайка (Larus
melanocephalus), A022 Малък воден бик (Ixobrychus minutus), A166 Малък горски водобегач
(Tringa glareola), A393 Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), A089 Малък креслив орел
(Aquila pomarina), A068 Малък нирец (Mergus albellus), A092 Малък орел (Hieraaetus
pennatus), A138 Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), A293 Мустакато шаварче
(Acrocephalus melanopogon), A023 Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), A080 Орел змияр
(Circaetus gallicus), A094 Орел рибар (Pandion haliaetus), A072 Осояд (Pernis apivorus), A038
Поен лебед (Cygnus cygnus), A255 Полска бъбрица (Anthus campestris), A082 Полски блатар
(Circus cyaneus), A157 Пъстроопашат крайбрежен бекас (Limosa lapponica), A035 Рoзово
фламинго (Phoenicopterus ruber), A193 Речна рибарка (Sterna hirundo), A019 Розов пеликан
(Pelecanus onocrotalus), A397 Ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), A029 Ръждива чапла (Ardea
purpurea), A132 Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), A127 Сив жерав (Grus grus), A231
Синявица (Coracias garrulus), A429 Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), A103
Сокол скитник (Falco peregrinus), A392 Среден корморан (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii), A120 Средна пъструшка (Porzana parva), A083 Степен блатар (Circus
macrourus), A071 Тръноопашата патица (Oxyura leucocephala), A081 Тръстиков блатар
(Circus aeruginosus), A037 Тундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), A133 Турилик
(Burhinus oedicnemus), A170 Тънкоклюн листоног (Phalaropus lobatus), A159 Тънкоклюн
свирец (Numenius tenuirostris), A007 Ушат гмурец (Podiceps auritus), A074 Червена каня
(Milvus milvus), A001 Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), A396 Червеногуша гъска (Branta
ruficollis), A338 Червеногърба сврачка (Lanius collurio), A030 Черен щъркел (Ciconia nigra),
A073 Черна каня (Milvus migrans), A197 Черна рибарка (Chlidonias niger), A002 Черногуш
гмуркач (Gavia arctica), A339 Черночела сврачка (Lanius minor), A307 Ястребогушо
коприварче (Sylvia nisoria).
Посочени са 67 вида редовно срещащи се в района мигриращи птици, които не са
включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC. Водните площи във вътрешността (стоящи води и
течащи води) заемат 67% от площта на зоната, като в района се включват също морски
райони и заливи (1%).
Близостта до промишлената зона на Бургас е основният въздействащ фактор. Бившето
Мандренско езеро е превърнато в язовир с регулиран отток. Комплексът Мандра-Пода
обхваща Мандренското езеро с околните му влажни зони. Мандренското езеро е
разположено на Черноморския бряг и е най-южното от Бургаските езера. Североизточната му
част се намира непосредствено до Бургас. Езерото е било полусолено, но е превърнато в
сладководен язовир. Между стената му и Черно море е запазена лагуна, обхващаща
местностите Пода и Узунгерен. Към комплекса се отнасят и каскадовидно разположените
рибовъдни басейни в северозападната част на езерото в долината южно от село Черни връх.
Основно местообитание в комплекса е езерото със значителна открита водна площ (около
1300 ха), стояща вода и участъци с водолюбива растителност по бреговете. По южния бряг са
разположени гори, главно от дръжкоцветен дъб /Quercus pedunculiflora/, летен дъб /Quercus
robur/ и клен /Acer campestrе/. Около езерото са разположени мезофилни ливади с
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преобладаване на ливадната власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина /Poa sylvicola/
и др., халофитни тревни съобщества с преобладаване на свит изворник /Puccinellia
convoluta/, храсталаци, главно от драка /Paliurus spina-christi/ и обработваеми земи. Лагуната
в местността Пода е обрасла с блатна и мочурна хигрофитна растителност. Най-голяма площ
заема обикновената тръстика /Phragmites australis/ и папурът /Typha sp./, на места примесени
със сантоников пелин /Artemisia santonicum/, морска дзука /Juncus maritimus/ и морски
болбосхьонус /Bolboschoenus maritimus/. Плитките соленоводни участъци са обрасли с
европейска солянка /Salicornia europea/, а пясъчната ивица до морето - с пясъчен класник
/Leymus racemosus subsp. sabulosus/, тройно вилужна мишорка /Gypsophilla trichotoma/ и др.
(Бондев, 1991; Маринов, в подготовка). Местността Узунгерен представлява дълбоко вдаден
в сушата залив, по-голямата част от бреговете на който са обрасли с тръстика и папур, а
незначителна част - с дъбова гора.
Мандренското езеро е силно чувствително към замърсяване на водата и уязвимо от
застрояването. Комплексът е подложен на силен антропогенен натиск поради близостта му с
гъсто населения град, големите промишлени съоръжения и комплекси, както и поради
неограничения и неконтролиран достъп на хора извън защитените територии.
Непрекъснатото урбанизиране на района, свързано с разрастването на града, разрушава
влажните ливади и заблатените местообитания около езерото. Международен път към
южната държавна граница пресича източната част на комплекса, като води до силно
замърсяване с отпадъци, прекомерен шум, както и избиване при сблъсък на дребни
бозайници и птици. Мандренското езеро е основен източник на промишлени води за
Петролната рафинерия Нефтохим, разположена западно от Бургас. През комплекса
преминава и петролопровод, който може да причини значителни щети на влажната зона в
случай на авария. Има голям инвестиционен проект за изграждане на международен
петролопровод от Бургас за Александрополи в Гърция, който се предвижда също да пресича
комплекса, което допълнително ще повиши заплахата от нефтено замърсяване. В последните
години се появиха инвестиционни намерения за изграждане на ветроенергийни паркове,
което ще доведе до огромни щети за мигриращите, зимуващите и гнездящите в района
птици.
Защитена зона “Камчийска планина” BG0002044
В предмета и целите за опазване на дивите птици са посочени следните видове птици,
включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС: A078 Белоглав лешояд (Gyps fulvus),
A239 Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), A403 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus),
A075 Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla), A095 Белошипа ветрушка (Falco
naumanni), A215 Бухал (Bubo bubo), A031 Бял щъркел (Ciconia ciconia), A097 Вечерна
ветрушка (Falco vespertinus), A090 Голям креслив орел (Aquila clanga), A027 Голяма бяла
чапла (Egretta alba), A246 Горска чучулига (Lullula arborea), A379 Градинска овесарка
(Emberiza hortulana), A242 Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), A077 Египетски
лешояд (Neophron percnopterus), A229 Земеродно рибарче (Alcedo atthis), A224 Козодой
(Caprimulgus europaeus), A404 Кръстат (царски) орел (Aquila heliaca), A020 Къдроглав
пеликан (Pelecanus crispus), A402 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), A084 Ливаден блатар
(Circus pygargus), A122 Ливаден дърдавец (Crex crex), A511 Ловен сокол (Falco cherrug),
A022 Малък воден бик (Ixobrychus minutus), A166 Малък горски водобегач (Tringa glareola),
A393 Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), A089 Малък креслив орел (Aquila pomarina),
A068 Малък нирец (Mergus albellus), A092 Малък орел (Hieraaetus pennatus), A080 Орел
змияр (Circaetus gallicus), A094 Орел рибар (Pandion haliaetus), A072 Осояд (Pernis apivorus),
A038 Поен лебед (Cygnus cygnus), A255 Полска бъбрица (Anthus campestris), A082 Полски
блатар (Circus cyaneus), A442 Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), A019 Розов
пеликан (Pelecanus onocrotalus), A397 Ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), A127 Сив жерав
(Grus grus), A234 Сив кълвач (Picus canus), A231 Синявица (Coracias garrulus), A429
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), A091 Скален орел (Aquila chrysaetos), A103
Сокол скитник (Falco peregrinus), A238 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), A083
Степен блатар (Circus macrourus), A081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), A037
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Тундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), A074 Червена каня (Milvus milvus), A338
Червеногърба сврачка (Lanius collurio), A236 Черен кълвач (Dryocopus martius), A030 Черен
щъркел (Ciconia nigra), A073 Черна каня (Milvus migrans), A533 Черногърбо каменарче
(Oenanthe pleschanka), A339 Черночела сврачка (Lanius minor), A307 Ястребогушо
коприварче (Sylvia nisoria).
Посочени са 30 вида редовно срещащи се в района мигриращи птици, които не са
включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC. Водните площи във вътрешността (стоящи води и
течащи води) заемат 3% от площта на зоната, като в района се включват също влажни ливади
и мезофилни ливади (3%), морски райони и заливи (3%).
Камчийска планина формира северната част на крайморския дял на Стара планина. На
изток граничи с Черно море, на север достига до долината на река Камчия, на запад и
северозапад границата й е река Луда Камчия, а на юг достига до река Двойница и
седловината, отделяща я от Еминската планина. Надморската й височина е от 0 м при Черно
море, до 627 м в западната част (връх Каменяк). Основните местообитания са горските,
представени от чисти дъбови и букови гори и смесени широколистни гори с преобладаване
на цер /Quercus cerris/, благун /Quercus frainetto/, горун /Quercus dalechampii/, източен бук
/Fagus orientalis/, мизийски бук /Fagus sylvatica/, сребролистна липа /Tilia tomentosa/. Около
40% от горите са издънкови. Сред горските масиви, главно около селищата са разпръснати
обработваеми земи и ливади с ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма
/Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др. (Бондев, 1991). Разпръснато
разположени скални масиви се намират главно в западната част на планината. По-големите
реки в района са Луда Камчия, Двойница и Елешница. На река Луда Камчия е построен
язовир Цонево с водна площ около 300 ха, а на река Елешница - едноименен язовир с водна
площ около 100 ха. Поради наличието на селища и съответна инфраструктура, значителни
части от Камчийска планина са лесно достъпни за хората. Горите са застрашени до голяма
степен от интензивните горско-стопански дейности и неустойчивото управление на горите.
Горските политики не подпомагат опазването на първично-естествените гори и не се
съобразяват с тяхната природна стойност. Голите сечи и неприродосъобразно провежданите
главни сечи все още са практика в управлението на горите. Горските местообитания са също
така частично разпокъсани от преминаващи през тях електропреносни мрежи, както и от
международен газопровод. Пасищата в района се използват много активно и по-голямата
част от тях са изпасани. Урбанизация и разораването на пасищата и ливадите са основната
причина за разпокъсването и унищожаването на тези местообитания. Незаконните сметища
допълнително влошават качествата на местообитанията. Кариерите за добив на пясък и
камъни от по поречията на реките нарушават водния им режим и разрушават крайречните
местообитания. Иманярството е широко разпространено и причинява разрушаване на гнезда,
прогонване на птици в гнездовия период, унищожаване на скални местообитания и промяна
на ландшафта. Скално гнездящите птици са уязвими и към дейности като скално катерене,
делта планеризъм, туристически дейности през гнездовия период. Ловът и бракониерството
също причиняват безпокойство на птиците. Развитието на туризма през последното
десетилетие доведе до безконтролно и бързо застрояване на бреговата ивица и загуба на
крайбрежни местообитания. Независимо, че в района този процес е по-бавен в сравнение с
други участъци на Черноморието, той вече има отрицателно въздействие върху ценни
местообитания. През източната част на Камчийска планина преминава международен път,
който е причина за значително замърсяване на околните територии. Особено опасни за
мигриращите птици са плановете за изграждане на ветроенергийни паркове. Те ще
затрудняват свободното придвижване на птиците и ще доведат до фрагментиране на
местообитанията на мигриращите и зимуващите птици. Ветровите генератори ще бъдат
бариера за хиляди реещи се мигриращи птици и нощни мигранти по пътя им на юг и на север
и ще причинят значителна смъртност и съответно намаляване на техните популации.
Морската акватория е обект на много интензивен риболов, както със стационарни, така и с
плаващи мрежи. Един от сериозните проблеми в тази част е незаконното тралене на
пясъчното дъно.
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Защитена зона “Комплекс Камчия” BG0002045
В предмета и целите за опазване на дивите птици са посочени следните видове птици,
включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС: A196 Белобуза рибарка (Chlidonias
hybridus), A060 Белоока потапница (Aythya nyroca), A403 Белоопашат мишелов (Buteo
rufinus), A075 Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla), A195 Белочела рибарка (Sterna
albifrons), A222 Блатна сова (Asio flammeus), A032 Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), A151
Бойник (Philomachus pugnax), A031 Бял щъркел (Ciconia ciconia), A097 Вечерна ветрушка
(Falco vespertinus), A021 Голям воден бик (Botaurus stellaris), A027 Голяма бяла чапла
(Egretta alba), A246 Горска чучулига (Lullula arborea), A379 Градинска овесарка (Emberiza
hortulana), A191 Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), A024 Гривеста чапла (Ardeola
ralloides), A189 Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), A180 Дългоклюна чайка (Larus
genei), A229 Земеродно рибарче (Alcedo atthis), A190 Каспийска рибарка (Sterna caspia),
A224 Козодой (Caprimulgus europaeus), A131 Кокилобегач (Himantopus himantopus), A020
Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), A402 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), A243
Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), A084 Ливаден блатар (Circus pygargus),
A026 Малка бяла чапла (Egretta garzetta), A177 Малка чайка (Larus minutus), A176 Малка
черноглава чайка (Larus melanocephalus), A022 Малък воден бик (Ixobrychus minutus), A166
Малък горски водобегач (Tringa glareola), A393 Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus),
A089 Малък креслив орел (Aquila pomarina), A068 Малък нирец (Mergus albellus), A092
Малък орел (Hieraaetus pennatus), A098 Малък сокол (Falco columbarius), A138 Морски
дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), A023 Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), A464
Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan), A080 Орел змияр (Circaetus gallicus), A094 Орел
рибар (Pandion haliaetus), A072 Осояд (Pernis apivorus), A038 Поен лебед (Cygnus cygnus),
A255 Полска бъбрица (Anthus campestris), A082 Полски блатар (Circus cyaneus), A442
Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), A193 Речна рибарка (Sterna hirundo), A019
Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), A397 Ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), A029
Ръждива чапла (Ardea purpurea), A132 Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), A127 Сив жерав
(Grus grus), A234 Сив кълвач (Picus canus), A231 Синявица (Coracias garrulus), A429
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), A091 Скален орел (Aquila chrysaetos), A103
Сокол скитник (Falco peregrinus), A392 Среден корморан (Phalacrocorax aristotelis
desmarestii), A238 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), A120 Средна пъструшка
(Porzana parva), A083 Степен блатар (Circus macrourus), A081 Тръстиков блатар (Circus
aeruginosus), A037 Тундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), A007 Ушат гмурец
(Podiceps auritus), A396 Червеногуша гъска (Branta ruficollis), A338 Червеногърба сврачка
(Lanius collurio), A236 Черен кълвач (Dryocopus martius), A030 Черен щъркел (Ciconia nigra),
A197 Черна рибарка (Chlidonias niger), A002 Черногуш гмуркач (Gavia arctica), A533
Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka), A339 Черночела сврачка (Lanius minor), A307
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria).
Посочени са 57 вида редовно срещащи се в района мигриращи птици, които не са
включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC. Водните площи във вътрешността (стоящи води и
течащи води) заемат 4% от площта на зоната, като в района се включват също крайбрежни
пясъчни дюни, пясъчни плажове (1%), морски райони и заливи (5%).
Природният комплекс “Камчия” е разположен на около 25 км южно от град Варна. Той
обхваща крайречни заливни гори, известни под наименованието “български лонгоз” около
устието и долното течение на река Камчия, обширни пясъчни дюни и плажна ивица,
храстови и тревни съобщества, сладководни блата и морска акватория, както и прилежащи
рибарници. Много характерни са разположените в гората заблатени територии - Мазния
азмак и Лесинския азмак, които са останки от стари речни ръкави, естествено свързани с
реката. Към комплекса е включено и бившето Старооряховско блато, югозападно от
резервата, превърнато в обработваеми земи. През зимата и пролетта тук се образуват
обширни разливи, привличащи големи количества водолюбиви птици. Основното
местообитание в комплекса е лонгозната гора от полски ясен /Fraxinus oxycarpa/,
дръжкоцветен дъб /Quercus pedunculiflora/, полски бряст /Ulmus minor/, полски клен /Acer
campestrе/ и черна елша /Alnus glutinosa/, с подлес главно от обикновен глог /Crataegus
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monogyna/, обикновен дрян /Cornus mas/ и кучи дрян /Cornus sanguinea/, често в съчетание с
мезофилна и хигрофитна тревна растителност (Бондев, 1991). Характерни тук са
певдолианите представени от повет /Clematis vitalba/, скрипка /Smilax exelsa/, гърбач
/Periploca graeca/ и др. Заблатените територии сред гората, както и няколкото малки блата
между нея и пясъчните дюни са обрасли главно с тръстика /Phragmites australis/ и
теснолистен папур /Typha angustifolia/. Храстовите съобщества са съставени главно от драка
/Paliurus spina-christi/, обикновен глог /Crataegus monogyna/, птиче грозде /Ligustrum
vulgare/. Пясъчните дюни са покрити с псамофитни (сухоустйчиви) тревни съобщества с
преобладаване главно на класник /Leymus racemosus/, песъчар /Ammophilla arenaria/,
борзеанов игловръх /Alyssum borseanum/ и др.
Комплекс Камчия включва разнообразни местообитания, характерни за влажните зони,
поради което той е силно чувствителен към дейностите свързани с управление на водите.
Водният режим на заливната гора е силно нарушен и това е основната заплаха за
функционирането на екосистемата. Нарушението на водния режим се дължи на четири
основни причини – андигирането на бреговете на река Камчия, корекцията на коритото й,
пресушаването на Старооряховкото блато и изграждането на пет големи язовира в горното и
средното течение на реката. Чрез изграждане на отводнителна система Старооряховското
блато бе пресушено и превърнато в земеделски земи, което е и най-значимото въздействие на
човека върху природния комплекс. Освен унищожаването на ценни за биологичното
разнообразие местообитания и нарушаването на водния режим на околните територии,
изграждането на отводнителната система активира интрузията на морска вода в
сладководния подпочвен водоносен хоризонт, поддържащ лонгозната гора. Премахването на
отводнителната система ще допринесе значително за подобряването на водния режим на
заливната гора. Употребата на химикали в земеделските земи предизвиква изменения в
качеството и химичния състав на водите. През комплекса преминава международен път,
който е източник на значително замърсяване на околните територии и разделя на две части
лонгозната гора. През последните години се засилва антропогенния натиск върху Защитена
местност “Камчийски пясъци”, в резултат на развитието на масовия туризъм. Реална заплаха
е заличаването на природозащитния статут на територията с цел изграждането на летни
курорти и развитие на масов туризъм.
Защитена зона “Котленска планина” BG0002029
В предмета и целите за опазване на дивите птици са посочени следните видове птици,
включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС: A078 Белоглав лешояд (Gyps fulvus),
A060 Белоока потапница (Aythya nyroca), A403 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), A095
Белошипа ветрушка (Falco naumanni), A215 Бухал (Bubo bubo), A031 Бял щъркел (Ciconia
ciconia), A034 Бяла лопатарка (Platalea leucorodia), A097 Вечерна ветрушка (Falco
vespertinus), A090 Голям креслив орел (Aquila clanga), A027 Голяма бяла чапла (Egretta alba),
A246 Горска чучулига (Lullula arborea), A379 Градинска овесарка (Emberiza hortulana), A077
Египетски лешояд (Neophron percnopterus), A229 Земеродно рибарче (Alcedo atthis), A224
Козодой (Caprimulgus europaeus), A404 Кръстат (царски) орел (Aquila heliaca), A020
Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), A402 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), A104
Лещарка (Bonasa bonasia), A084 Ливаден блатар (Circus pygargus), A122 Ливаден дърдавец
(Crex crex), A511 Ловен сокол (Falco cherrug), A026 Малка бяла чапла (Egretta garzetta),
A022 Малък воден бик (Ixobrychus minutus), A393 Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus),
A089 Малък креслив орел (Aquila pomarina), A068 Малък нирец (Mergus albellus), A092
Малък орел (Hieraaetus pennatus), A023 Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), A080 Орел
змияр (Circaetus gallicus), A094 Орел рибар (Pandion haliaetus), A072 Осояд (Pernis apivorus),
A038 Поен лебед (Cygnus cygnus), A082 Полски блатар (Circus cyaneus), A442 Полубеловрата
мухоловка (Ficedula semitorquata), A193 Речна рибарка (Sterna hirundo), A019 Розов пеликан
(Pelecanus onocrotalus), A029 Ръждива чапла (Ardea purpurea), A127 Сив жерав (Grus grus),
A234 Сив кълвач (Picus canus), A231 Синявица (Coracias garrulus), A429 Сирийски пъстър
кълвач (Dendrocopos syriacus), A091 Скален орел (Aquila chrysaetos), A103 Сокол скитник
(Falco peregrinus), A238 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), A083 Степен блатар
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(Circus macrourus), A081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), A320 Червеногуша
мухоловка (Ficedula parva), A338 Червеногърба сврачка (Lanius collurio), A236 Черен кълвач
(Dryocopus martius), A079 Черен лешояд (Aegypius monachus), A030 Черен щъркел (Ciconia
nigra), A073 Черна каня (Milvus migrans), A002 Черногуш гмуркач (Gavia arctica), A339
Черночела сврачка (Lanius minor), A307 Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria).
Посочени са 31 вида редовно срещащи се в района мигриращи птици, които не са
включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC. Водните площи във вътрешността (стоящи води и
течащи води) заемат 3% от площта на зоната, като в района се включват също влажни ливади
и мезофилни ливади (5%).
Котленска планина се намира в централния дял на Източна Cтара планина. Границите й
се определят от реките Тича на север до вливането й в язовир Тича, Стара река на запад и
Луда Камчия на юг. На изток достига до Върбишкия проход между село Бероново и град
Върбица, продължава по пътя гр. Върбица - село Бяла река, като включва и язовир Тича. От
главното било на планината към долините на реките Тича и Луда Камчия се спускат
множество ясно оформени второстепенни била със стръмни склонове и дълбоки врязани
долове и суходолия. Теренът е стръмен и силно пресечен. Районът е сравнително слабо
населен, главно по периферията, в долините на реките. Около две трети от територията на
планината е покрита с първични широколистни гори, главно от мизийски бук /Fagus
mmoesiaca/, на места примесен с обикновен габър /Carpinus betulus/. По-ограничено
разпространение имат горите от горун /Quercus dalechampii/ на места примесен с обикновен
габър /C. betulus/ и келяв габър /Carpinus orientalis/, смесените дъбови гори от цер /Quercus
cerris/ и благун /Quercus frainetto/. В западната част на планината е установено малко
находище на естествени смесени гори от бяла ела /Abies alba/ и обикновен бук /Fagus
sylvatica/. Вторичните гори и храсталаци от келяв габър имат силно ограничено
разпространение в района. Останалата част от територията е заета от открити пространства,
използвани за пасища и селскостопански земи. В пасищата преобладават три типа тревни
съобщества: мезофилни, ксеромезофилни и ксеротермни тревни съобщества. Една
значителна част от откритите пространства, в това число и земеделските площи са
възникнали вторично, на мястото на стари гори. Влажните зони и поречията на реките заемат
една сравнително малка част от територията на мястото. Единствената влажна зона в
планината е язовир Тича, който няма обраствания с блатна растителност. По високите части
на планината се срещат варовикови скали и карстови образувания, разпръснати из целия
район (Недялков, 1984; Бондев, 1991; Георгиев, 1993).
Местообитанията в Котленска планина са чувствителни към човешки дейности
свързани с управление на горите и поддържане на ливадите и пасищата. Интензивното
ползване на горите, особено сечите оказват негативно влияние върху качеството и видовия
състав на горите местообитания и причиняват безпокойство на птиците, когато се извършват
през гнездовия период. Ливадите и пасищата са застрашени от изоставяне и разораване. Това
води до постепенна загуба на ценни местообитания, особено за ливадния дърдавец, но също
така и до загуба на подходящи територии за хранене на грабливи птици. Дейностите
свързани с туризма и селищата са до голяма степен локализирани и разпръснати и не оказват
значително въздействие на територията като цяло. Районът е чувствителен и към дейности,
предизвикващи безпокойство на птиците, особено на гнездящите по скалите видове –
катерачество, делта- и парапланеризъм. Ловът и бракониерството също причиняват
безпокойство на птиците. Пряка заплаха е вземането на малки от гнездата. Разрастването на
туризма и отдиха, както и урбанизацията могат до повлияят отрицателно върху птиците и
техните местообитания, ако процесът не бъде регулиран.
Защитена зона “Варненско-Белославско езеро” BG0000191
В предмета и целите за опазване на дивите птици са посочени следните видове птици,
включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС: A321 Беловрата мухоловка (Ficedula
albicollis), A060 Белоока потапница (Aythya nyroca), A403 Белоопашат мишелов (Buteo
rufinus), A032 Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), A151 Бойник (Philomachus pugnax), A031
Бял щъркел (Ciconia ciconia), A034 Бяла лопатарка (Platalea leucorodia), A097 Вечерна
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ветрушка (Falco vespertinus), A021 Голям воден бик (Botaurus stellaris), A027 Голяма бяла
чапла (Egretta alba), A246 Горска чучулига (Lullula arborea), A191 Гривеста рибарка (Sterna
sandvicensis), A024 Гривеста чапла (Ardeola ralloides), A229 Земеродно рибарче (Alcedo
atthis), A131 Кокилобегач (Himantopus himantopus), A020 Къдроглав пеликан (Pelecanus
crispus), A084 Ливаден блатар (Circus pygargus), A042 Малка белочела гъска (Anser
erythropus), A026 Малка бяла чапла (Egretta garzetta), A177 Малка чайка (Larus minutus),
A176 Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), A022 Малък воден бик (Ixobrychus
minutus), A166 Малък горски водобегач (Tringa glareola), A393 Малък корморан
(Phalacrocorax pygmeus), A089 Малък креслив орел (Aquila pomarina), A068 Малък нирец
(Mergus albellus), A092 Малък орел (Hieraaetus pennatus), A098 Малък сокол (Falco
columbarius), A138 Морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), A023 Нощна чапла
(Nycticorax nycticorax), A094 Орел рибар (Pandion haliaetus), A072 Осояд (Pernis apivorus),
A038 Поен лебед (Cygnus cygnus), A255 Полска бъбрица (Anthus campestris), A082 Полски
блатар (Circus cyaneus), A193 Речна рибарка (Sterna hirundo), A019 Розов пеликан (Pelecanus
onocrotalus), A397 Ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea), A029 Ръждива чапла (Ardea purpurea),
A132 Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), A127 Сив жерав (Grus grus), A231 Синявица
(Coracias garrulus), A429 Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), A120 Средна
пъструшка (Porzana parva), A083 Степен блатар (Circus macrourus), A071 Тръноопашата
патица (Oxyura leucocephala), A081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), A133 Турилик
(Burhinus oedicnemus), A170 Тънкоклюн листоног (Phalaropus lobatus), A007 Ушат гмурец
(Podiceps auritus), A001 Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), A396 Червеногуша гъска
(Branta ruficollis), A320 Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), A338 Червеногърба
сврачка (Lanius collurio), A030 Черен щъркел (Ciconia nigra), A073 Черна каня (Milvus
migrans), A197 Черна рибарка (Chlidonias niger), A002 Черногуш гмуркач (Gavia arctica),
A339 Черночела сврачка (Lanius minor).
Посочени са 53 вида редовно срещащи се в района мигриращи птици, които не са
включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC. Водните площи във вътрешността (стоящи и течащи
води) заемат 46% от площта на зоната, като в района се включват също влажни ливади и
мезофилни ливади (1%), солени блата, солени пасища и солени степи (1%), тресавища, блата,
растителност по крайбрежието на водоемите и мочурища (4%).
Варненско-Белославският езерен комплекс обхваща две езера - Варненското и
Белославското, свързани с изкуствено прокопан канал и разположени на запад от град Варна.
Варненското езеро е крайбрежно лиманно езеро с естествен произход. В миналото е било
сладководен басейн с незначителна връзка с Белославското езеро на запад и със слаб отток
към морето. През 1909 г. се прокопава първият канал между Варненското езеро и морето. До
1923 г. Белославското езеро е закрит сладководен лиман, в който се влива р. Провадийска.
Днес развитието на няколко промишлени комплекса в района е наложило използването на
двете езера за корабен транспорт, което довежда до прокопаването на два нови канала - един,
свързващ Варненското езеро с Черно море, и втори, свързващ двете езера. В комплекса
преобладават откритите водни площи. Широката връзка с Черно море е довела до
повишаване солеността на водите в двете езера, с което екологичните условия се доближават
до тези на морската акватория. В северната част на Варненското езеро (ЗМ “Казашко”) и
западната част на Белославското езеро са разположени тръстикови масиви с преобладаване
на обикновената тръстика /Phragmites australis/, теснолистния папур /Typha angustifolia/ и
крайбрежния камъш /Shoenoplectus litoralis/. Масивите в западната част на Белославското
езеро са значителни по площ и преминават във влажни и мочурливи ливади. Северно от тях
се намира соленоводен басейн, обрасъл по бреговете със солянка /Salicornia sp./ и друга
халофитна растителност.
Коплекса Варненско-Белославско езеро е разположен до третия по големина град в
България – Варна, който е голям туристически и промишлен център. Езерото има голямо
социално и икономическо значение за региона и за страната. Промишлеността се развива
около езерото от края на ХІХ век. Днес в района на Варненско- Белославския езерен
комплекс съществуват 5 промишлени пристанища, едно военно и едно гражданско
пристанище, две яхтени пристанища, ТЕЦ “Варна”, която е част от Девненския химически
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комплекс, пречиствателната станция на град Белослав и една стъкларска фабрика. В
западната част на езерния комплекс са раположени утаителните басейни на Девненския
Химически комплекс, където се утаяват седиментите от промишлените води на химическите
заводи. В северната част е разположен утаител на ТЕЦ Варна. Голяма част от тежката
индустрия е разположена по границите на комплекса. Варненското и Белославското езеро се
използват като плавателен канал за кораби. Фериботна линия функционира в района на град
Белослав, за да свързва двете части на града. Около езерния комплекс са разположени
пътища, железопътна линия и урбанизирани територии. В източната част на Варненското
езеро често се провеждат регати, а също и ундсърфинг. В района на езерата се извършава
спортен риболов, особено в района където ТЕЦ Варна изпуска топлите си води във
Варненското езеро и се събират големи пасажи риба. В самите езера се извършва промишлен
риболов със стоящи и плаващи мрежи от жителите на околните селища. Ловът на
водолюбиви птици, включително от моторни лодки е също често срещана практика в района
на езерата. На отделни малки участъци от територията на комплекса се осъществява
земеделие (отглеждане на зърнени култури, зеленчуци и лозя) и животновъдство. Развитието
на промишлеността и урбанизацията са фактори, които са довели до загуба на местообитания
и до обща и цялостна екологична промяна на влажната зона и днес продължават да бъдат
основен застрашаващ фактор. Те са основен източник на силно неорганично и органично
замърсяване с всички последици от това, като основен замърсяващ фактор са химическите
заводи, други промишлени предприятия и корабоплаването. Бъдещите планове за развитие
на промишлеността и инфраструктурата (особено разширяване на пристанищата, нови
железопътни линии, пътища и подводни газопроводи), както и урбанизацията (разширяване
на селищата и създаване на вилни зони) в района на комплекса застрашават съществуването
на последните останали естествени местообитания. Ловът, който често се осъществява с
незаконни средства, в защитени територии и на защитени видове застрашава много от
водолюбивите птици. Естествени застрашаващи фактори за езерата е съществуването на слой
от сероводород на дъното на езерата на дълбочина над 10 метра, който не позволява
съществуването на живот, както и токсичното водорасло Primnesium parvum (не
установявано след 1963) което може да доведе да масово измиране на рибата и
безгръбначните животни. Еутрофикацията на езерния комплекс е значителна и може да се
разглежда като отрицателно действащ фактор. Във пресноводните части на комплекса
водната растителност е в напреднала фаза на сукцесия и се нуждае от подходящо управление
за поддържане на биоразнообразието. Земеделските дейности осъществявани в околните на
езерния комплекс земи допринасят за органичното замърсяване на езерото. Някои
индустриални комплекси, разположени по горното течение на река Провадийска вероятно
замърсяват самата река и езерния комплекс.
Защитена зона “Провадийско-Роякско плато” BG0002038
В предмета и целите за опазване на дивите птици са посочени следните видове птици,
включени в Приложение І на Директива 79/409/ЕЕС: A403 Белоопашат мишелов (Buteo
rufinus), A032 Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), A215 Бухал (Bubo bubo), A031 Бял щъркел
(Ciconia ciconia), A097 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), A090 Голям креслив орел
(Aquila clanga), A246 Горска чучулига (Lullula arborea), A379 Градинска овесарка (Emberiza
hortulana), A242 Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), A077 Египетски лешояд
(Neophron percnopterus), A229 Земеродно рибарче (Alcedo atthis), A224 Козодой (Caprimulgus
europaeus), A404 Кръстат (царски) орел (Aquila heliaca), A402 Късопръст ястреб (Accipiter
brevipes), A084 Ливаден блатар (Circus pygargus), A122 Ливаден дърдавец (Crex crex), A026
Малка бяла чапла (Egretta garzetta), A089 Малък креслив орел (Aquila pomarina), A092
Малък орел (Hieraaetus pennatus), A098 Малък сокол (Falco columbarius), A023 Нощна чапла
(Nycticorax nycticorax), A080 Орел змияр (Circaetus gallicus), A094 Орел рибар (Pandion
haliaetus), A072 Осояд (Pernis apivorus), A255 Полска бъбрица (Anthus campestris), A082
Полски блатар (Circus cyaneus), A019 Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), A127 Сив жерав
(Grus grus), A234 Сив кълвач (Picus canus), A231 Синявица (Coracias garrulus), A429
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), A091 Скален орел (Aquila chrysaetos), A103
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Сокол скитник (Falco peregrinus), A238 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), A083
Степен блатар (Circus macrourus), A081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), A133
Турилик (Burhinus oedicnemus), A074 Червена каня (Milvus milvus), A338 Червеногърба
сврачка (Lanius collurio), A236 Черен кълвач (Dryocopus martius), A030 Черен щъркел
(Ciconia nigra), A073 Черна каня (Milvus migrans), A533 Черногърбо каменарче (Oenanthe
pleschanka), A339 Черночела сврачка (Lanius minor), A307 Ястребогушо коприварче (Sylvia
nisoria).
Посочени са 16 вида редовно срещащи се в района мигриращи птици, които не са
включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC. Водните площи във вътрешността (стоящи и течащи
води) заемат 1% от площта на зоната.
Провадийското и Роякското плата се намират в Източна България, между градовете
Шумен и Провадия. На север и юг граничат съответно с река Провадийска и река Голяма
Камчия, като в границите на мястото се включват и скалните масиви Невша - Венчан и
Комунари. На запад достигат до селата Мадара и Благово, а на изток - до шосето с.
Гроздьово - с. Бързица. Районът е слабо населен с концентрация на селищата предимно по
долините на ограничаващите го реки и по-малко във водосбора на река Главница.
Половината от територията на мястото е заета от смесени широколистни гори с чувствително
преобладаване на цер /Quercus cerris/ примесен с благун /Quercus frainetto/, източен горун
/Quercus polycarpa/, обикновен габър /Carpinus betulus/, келяв габър /Carpinus orientalis/ и
мъждрян /Fraxinus ornus/ (Бондев, 1991). Около една трета от тези гори са семенни
високостъблени с облика на някогашните естествени смесени широколистни гори, покривали
обширни територии от този район. Останалата част от горите са издънкови, предимно
закелявели, с чувствително променена структура. Обработваемите площи обхващат около
47% от територията на района, а около 13% са пасищни територии, на места обрасли с
храстова растителност. На няколко места в района са разпръснати скални масиви, обособени
в комплекси.
Поради наличието на селища, както по границите на територията, така и вътре в нея,
по-голямата част от Провадийско-Роякското плато е лесно достъпна за хората. Мястото е
чувствително към човешките дейности причиняващи безпокойство на птиците, особено на
тези гнездящи по скалите – катерачество, делта- и парапланеризъм, туристически дейности
по време на гнездовия период. Ловът и бракониерството също водят до безпокойство на
птиците. Интензивните сечи в горите влошават горските местообитания и безпокоят птиците
през гнездовия период. Премахването на болните и мъртвите дървета ограничава значително
възможностите на кълвачите да намират храна и подходящи места за гнездене. Скалните
местообитания са застрашени от незаконна иманярска дейност. Постепенната урбанизация
на района, както и разораването на пасищата и ливадите са основните причини за
разпокъсване и загуба на ценни местообитания. Незаконните сметища влошават
допълнително качеството на тревните и храстовите местообитания. През последното
десетилетие започна по интензивно развитие на туризма в района, което може да доведе до
негативни последици за птиците, ако процеса не е регулиран по подходящ начин.
Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района е изграждането
на ветроенергийни паркове.
Защитена зона “Белите Скали” BG0002097
В предмета и целите за опазване на дивите птици в защитената зона са посочени
следните видове птици включени в Приложение I на Директива 79/409/ЕИО: A196 A078
Белоглав лешояд (Gyps fulvus); A403 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus); A075 Белоопашат
морски орел (Haliaeetus albicilla); A215 Бухал (Bubo bubo); A031 Бял щъркел (Ciconia
ciconia); A097 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus); A439 Голям маслинов присмехулник
(Hippolais olivetorum); A246 Горска чучулига (Lullula arborea); A379 Градинска овесарка
(Emberiza hortulana); A191 Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis); A242 Дебелоклюна
чучулига (Melanocorypha calandra); A224 Козодой (Caprimulgus europaeus); A402 Късопръст
ястреб (Accipiter brevipes); A243 Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla); A122
Ливаден дърдавец (Crex crex); A511 Ловен сокол (Falco cherrug); A176 Малка черноглава
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чайка (Larus melanocephalus); A089 Малък креслив орел (Aquila pomarina); A092 Малък орел
(Hieraaetus pennatus); A464 Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan); A080 Орел змияр
(Circaetus gallicus); A094 Орел рибар (Pandion haliaetus); A072 Осояд (Pernis apivorus); A255
Полска бъбрица (Anthus campestris); A019 Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus); A127 Сив
жерав (Grus grus); A231 Синявица (Coracias garrulus); A429 Сирийски пъстър кълвач
(Dendrocopos syriacus); A103 Сокол скитник (Falco peregrinus); A392 Среден корморан
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii); A100 Средиземноморски сокол (Falco eleonorae); A083
Степен блатар (Circus macrourus); A081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus); A133
Турилик (Burhinus oedicnemus); A074 Червена каня (Milvus milvus); A338 Червеногърба
сврачка (Lanius collurio); A030 Черен щъркел (Ciconia nigra); A073 Черна каня (Milvus
migrans); A002 Черногуш гмуркач (Gavia arctica); A533 Черногърбо каменарче (Oenanthe
pleschanka); A339 Черночела сврачка (Lanius minor); A307 Ястребогушо коприварче (Sylvia
nisoria).
В района на защитената зона се срещат 8 вида редовно срещащи се мигриращи птици.
Морските райони, заливи заемат 41 % от територията на зоната. Защитената зона се намира в
Североизточна България на Черноморското крайбрежие между Балчик и Каварна. Обхваща
част от Добруджанското плато, клифовия бряг и прилежащата му плитка морска акватория.
На север граничи с пътя Балчик-Каварна. Най-южната част от Добруджанското плато южно
от пътя за Каварна е покрита със сухолюбива степна тревна растителност. Субстрата е от
седименти – мергели и сарматски варовици. Брегът е отвесен с няколко тераси. Прорязан е от
дълбоки дерета и долове с храсти и широколистни гори. По ниските части са обрасли с
ксерофилни и степни съобщества тънкожилест пелин (Artemisia lerchiana), житняк
(Agropyron pectiniforme). Горните тераси са обрасли с мезоксеротермни тревни съобщества
от луковична ливадина (Poa bulbosa), пасищен райграс (Lolium perenne) и троскот (Cynodon
dactylon). Бреговата ивица е тясна. Има множество сипеи, свлачища и обрушвания
причинени от ерозионните сили на морето. Близо до Балчик има лиманно езеро - Балчишката
тузла. Тузлата е частично обрасла с крайбрежна растителност с преобладаване на тръстика
(Phragmites australis). В района на Белите скали са установени много видове редки растения.
Защитена зона “Батова” BG0002082
В предмета и целите за опазване на дивите птици в защитената зона са посочени
следните видове птици включени в Приложение I на Директива 79/409/ЕИО: A078 Белоглав
лешояд (Gyps fulvus); A239 Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos); A403 Белоопашат
мишелов (Buteo rufinus); A095 Белошипа ветрушка (Falco naumanni); A032 Блестящ ибис
(Plegadis falcinellus); A215 Бухал (Bubo bubo); A031 Бял щъркел (Ciconia ciconia); A034 Бяла
лопатарка (Platalea leucorodia); A097 Вечерна ветрушка (Falco vespertinus); A439 Голям
маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum); A027 Голяма бяла чапла (Egretta alba); A246
Горска чучулига (Lullula arborea); A379 Градинска овесарка (Emberiza hortulana); A242
Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra); A229 Земеродно рибарче (Alcedo atthis);
A224 Козодой (Caprimulgus europaeus); A404 Кръстат (царски) орел (Aquila heliaca); A020
Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus); A402 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes); A243
Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla); A084 Ливаден блатар (Circus pygargus);
A122 Ливаден дърдавец (Crex crex); A511 Ловен сокол (Falco cherrug); A026 Малка бяла
чапла (Egretta garzetta); A176 Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus); A393 Малък
корморан (Phalacrocorax pygmeus); A089 Малък креслив орел (Aquila pomarina); A068 Малък
нирец (Mergus albellus); A092 Малък орел (Hieraaetus pennatus); A023 Нощна чапла
(Nycticorax nycticorax); A080 Орел змияр (Circaetus gallicus); A094 Орел рибар (Pandion
haliaetus); A072 Осояд (Pernis apivorus); A038 Поен лебед (Cygnus cygnus); A255 Полска
бъбрица (Anthus campestris); A082 Полски блатар (Circus cyaneus); A442 Полубеловрата
мухоловка (Ficedula semitorquata); A019 Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus); A397 Ръждив
aнгъч (Tadorna ferruginea); A029 Ръждива чапла (Ardea purpurea); A127 Сив жерав (Grus
grus); A234 Сив кълвач (Picus canus); A231 Синявица (Coracias garrulus); A429 Сирийски
пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus); A091 Скален орел (Aquila chrysaetos); A103 Сокол
скитник (Falco peregrinus); A238 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius); A083 Степен
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блатар (Circus macrourus); A081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus); A133 Турилик
(Burhinus oedicnemus); A074 Червена каня (Milvus milvus); A396 Червеногуша гъска (Branta
ruficollis); A320 Червеногуша мухоловка (Ficedula parva); A338 Червеногърба сврачка
(Lanius collurio); A236 Черен кълвач (Dryocopus martiu); A030 Черен щъркел (Ciconia nigra);
A073 Черна каня (Milvus migrans); A002 Черногуш гмуркач (Gavia arctica); A533 Черногърбо
каменарче (Oenanthe pleschanka); A339 Черночела сврачка (Lanius minor); A307 Ястребогушо
коприварче (Sylvia nisoria).
В района на защитената зона се срещат 28 вида редовно срещащи се мигриращи птици.
Морските райони, заливи заемат 1 % от територията на защитената зона. Батова се разполага
в Североизточна България, северно от Варна и обхваща поречието на река Батова и поголямата част от Франгенското плато, включително бреговата ивица от Албена до Златни
пясъци и прилежащата и плитката морска акватория. На север граничи със селата Соколник,
Одърци, Храброво, Ляхово и Оброчище, на изток с черноморското крайбрежие южно от
курорт Албена до Златни пясъци. От Златни пясъци на югозапад границата преминава по
ръба на платото северно от село Каменар, и кварталите на град Варна – Виница,
Владиславово и Аксаково. При село Изворско върви на север през Новаково и Дебрене до
Соколник. В границите на мястото се срещат няколко типа местообитания, от които с найголяма площ са горските – широколистни гори от цер (Quercus cerris), благун (Q. frainetto) и
обикновен габър (Carpinus betulus) и обработваемите площи. Останалата част от територията
е заета от открити тревни пространства, обрасли на някои места с храстова растителност,
пасища, ливади, овощни градини и лозя. Последните са разположени около селищата. В
района на устието на река Батова е разположен резерват Балтата, съхраняващ естествена
лонгозна гора и блатни и мочурни хигрофитни формации. Лонгозната гора е основно от
полски ясен (Fraxinus oxycarpa), полски бряст (Ulmus minor), дръжкоцветен дъб (Quercus
pedunculiflora), полски клен (Acer campestrе) и черна елша (Alnus glutinosa) с подлес от глог
(Crataegus monogyna), обикновен дрян (Cornus mas) и кучешки дрян (Cornus sanguinea), в
комбинация с мезофилна и хигрофитна тревна растителност. Типични за гората са лианите и
увивните растения като повет (Clematis vitalba), скрипка (Smilax exelsa), гърбач (Periploca
graeca) и др.
Защитена зона “Западна Странджа” BG0002066
В предмета и целите за опазване на дивите птици в защитената зона са посочени
следните видове птици включени в Приложение I на Директива 79/409/ЕИО: A403
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus); A433 Белочела сврачка (Lanius nubicus); A215 Бухал
(Bubo bubo); A031 Бял щъркел (Ciconia ciconia); A439 Голям маслинов присмехулник
(Hippolais olivetorum); A246 Горска чучулига (Lullula arborea); A379 Градинска овесарка
(Emberiza hortulana); A242 Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra); A224 Козодой
(Caprimulgus europaeus); A404 Кръстат (царски) орел (Aquila heliaca); A402 Късопръст
ястреб (Accipiter brevipes); A243 Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla); A084
Ливаден блатар (Circus pygargus); A122 Ливаден дърдавец (Crex crex); A511 Ловен сокол
(Falco cherrug); A089 Малък креслив орел (Aquila pomarina); A092 Малък орел (Hieraaetus
pennatus); A080 Орел змияр (Circaetus gallicus); A072 Осояд (Pernis apivorus); A255 Полска
бъбрица (Anthus campestris); A019 Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus); A231 Синявица
(Coracias garrulus); A429 Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus); A091 Скален орел
(Aquila chrysaetos); A238 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius); A083 Степен блатар
(Circus macrourus); A081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus); A133 Турилик (Burhinus
oedicnemus); A338 Червеногърба сврачка (Lanius collurio); A236 Черен кълвач (Dryocopus
martiu); A030 Черен щъркел (Ciconia nigra); A073 Черна каня (Milvus migrans); A339
Черночела сврачка (Lanius minor); A307 Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria).
В района на защитената зона се срещат 9 вида редовно срещащи се мигриращи птици.
Влажните ливади, мезофилните ливади и водните площи във вътрешността (стоящи води,
течащи води) на защитената зона заемат по 1 % от територията и. Западна Странджа се
намира в Югоизточна България и обхваща западните части на Странджа планина. От север
се намират селата Денница, Оман, Гранитец, Сливово и Богданово. На запад границата
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достига до язовир Малко Шарково и селата Стефан, Караджово, Дъбово, Ружица и Воден. На
юг границата на защитената зона съвпада с държавната граница. От Богданово на изток
границата преминава през землищата на селата Варовник, Кирово и Белеврен Територията
обхваща няколко типа местообитания, като най-голяма площ заемат земеделските земи,
пасищата и обраслите с храстова растителност открити пространства. Широколистните гори
са представени от смесени гори на цер (Quercus cerris) и благун (Quercus frainetto) със
средиземноморски елементи в подлеса. В най-южната част горите са главно от източен горун
(Quercus polycarpa) и източен бук (Fagus moesiaca). Горите имат предимно мозаично
разположение, редуват се с открити обработваеми площи, пасища, тревни формации, лозя и
овощни градини. В Западна Странджа попадат горните течения на водосборните басейни на
реките Средецка и Факийска.
Районът на Западна Странджа се използва от местните хора екстензивно, основно за
животновъдство и в по-малка степен за земеделие и горско-стопански дейности.
Намаляването на пашата, последвано от сукцесия на храсталаците и гората, както и
разораването на пасищата води до загуба на тревни местообитания за птиците. Използваните
в района пестициди са опасни за птиците. Сухите пасища и ливади са силно уязвими от
пожари, както естествени, така и причинени от човека. През сухи години големи територии
биват опожарявани. Горите в Западна Странджа заемат сравнително малки територии,
разпръснати сред откритите пространства. Горско-стопанските дейности, свързани с
изсичането на стари дървета, влияят директно върху царския орел, тъй като вида строи
гнездата си единствено на големи стари дървета. Незаконната сеч, събирането на дърва за
огрев и залесяването с неприсъщи за района видове влошават качеството на горските
местообитания. Потенциална заплаха както за местообитанията, така и за птиците в района е
изграждането на ветроенергийни паркове. Ловът, събирането на животни и риболовът
причиняват безпокойство на птиците.
Защитена зона “Калиакра” BG0002051
В предмета и целите за опазване на дивите птици в защитената зона са посочени
следните видове птици включени в Приложение I на Директива 79/409/ЕИО: A196 Белобуза
рибарка (Chlidonias hybridus); A321 Беловрата мухоловка (Ficedula albicollis); A403
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus); A075 Белоопашат морски орел (Haliaeetus albicilla);
A222 Блатна сова (Asio flammeus); A215 Бухал (Bubo bubo); A031 Бял щъркел (Ciconia
ciconia); A034 Бяла лопатарка (Platalea leucorodia); A097 Вечерна ветрушка (Falco
vespertinu); A021 Голям воден бик (Botaurus stellaris); A439 Голям маслинов присмехулник
(Hippolais olivetorum); A027 Голяма бяла чапла (Egretta alba); A246 Горска чучулига (Lullula
arborea); A379 Градинска овесарка (Emberiza hortulana); A191 Гривеста рибарка (Sterna
sandvicensis); A242 Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra); A180 Дългоклюна
чайка (Larus genei); A077 Египетски лешояд (Neophron percnopterus); A229 Земеродно
рибарче (Alcedo atthis); A140 Златистопер дъждосвирец (Pluvialis apricaria); A135
Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola); A224 Козодой (Caprimulgus europaeus); A404
Кръстат (царски) орел (Aquila heliaca); A020 Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus); A402
Късопръст ястреб (Accipiter brevipes); A243 Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla);
A084 Ливаден блатар (Circus pygargus); A122 Ливаден дърдавец (Crex crex); A511 Ловен
сокол (Falco cherrug); A026 Малка бяла чапла (Egretta garzetta); A177 Малка чайка (Larus
minutus); A176 Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus); A022 Малък воден бик
(Ixobrychus minutus); A166 Малък горски водобегач (Tringa glareola); A393 Малък корморан
(Phalacrocorax pygmeus); A089 Малък креслив орел (Aquila pomarina); A068 Малък нирец
(Mergus albellus); A092 Малък орел (Hieraaetus pennatus); A098 Малък сокол (Falco
columbarius); A023 Нощна чапла (Nycticorax nycticorax); A464 Обикновен буревестник
(Puffinus yelkouan); A080 Орел змияр (Circaetus gallicus); A094 Орел рибар (Pandion
haliaetus); A072 Осояд (Pernis apivorus); A139 Планински дъждосвирец (Charadrius
morinellus); A038 Поен лебед (Cygnus cygnus); A255 Полска бъбрица (Anthus campestris);
A082 Полски блатар (Circus cyaneus); A442 Полубеловрата мухоловка (Ficedula
semitorquata); A193 Речна рибарка (Sterna hirundo); A019 Розов пеликан (Pelecanus
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onocrotalus); A029 Ръждива чапла (Ardea purpurea); A127 Сив жерав (Grus grus); A231
Синявица (Coracias garrulus); A429 Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus); A091
Скален орел (Aquila chrysaetos); A103 Сокол скитник (Falco peregrinus); A392 Среден
корморан (Phalacrocorax aristotelis desmarestii); A100 Средиземноморски сокол (Falco
eleonorae); A120 Средна пъструшка (Porzana parva); A083 Степен блатар (Circus macrourus);
A081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus); A133 Турилик (Burhinus oedicnemus); A007
Ушат гмурец (Podiceps auritus); A074 Червена каня (Milvus milvus); A001 Червеногуш
гмуркач (Gavia stellata); A396 Червеногуша гъска (Branta ruficollis); A320 Червеногуша
мухоловка (Ficedula parva); A338 Червеногърба сврачка (Lanius collurio); A030 Черен щъркел
(Ciconia nigra); A073 Черна каня (Milvus migrans); A197 Черна рибарка (Chlidonias niger);
A002 Черногуш гмуркач (Gavia arctica); A533 Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka);
A339 Черночела сврачка (Lanius minor); A307 Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria).
В района на защитената зона се срещат 51 вида редовно срещащи се мигриращи птици.
Морските райони, заливи заемат 34 % от площта на защитената зона, а морския чакъл,
морските скали, малките острови – 1%. Защитената зона е разположен в Североизточна
България и носи името на едноименния нос, който се намира в границите му. Обхваща найизточната част от Добруджанското плато и е с надморска височина от 0 до 150 м. На запад
граничи с град Каварна, на север със селата Раковски, Хаджи Димитър и Свети Никола. На
североизток следва пътя село Свети Никола – с. Камен бряг – с. Тюленово до нос Шабла и
обхваща бреговата ивица с прилежащата плитка морска акватория от нос Шабла до пристана
на град Каварна. В границите му попадат също и село Българево и курорта Русалка.
Бреговата ивица се характеризира с отвесни скални масиви на височина до 100 м. с пещери и
скални ниши. Растителността се характеризира главно с преобладаване на тревните
фитоценози и оскъдно участие на дървесни и храстови видове. Тя се развива върху плитка
почва и почти разкрита основна варовикова скала. В района между с. Българево, нос
Калиакра и местността Ени кулак се намират последните и най-добре запазени степни
местообитания в България. Те са резултат от съчетанието на специфичен релеф, почви и
климатични условия и е особено важно да бъдат запазени, тъй като поддържат характерни
видове от степния биом. Повечето от растенията принадлежат към ксеротермния тип
формации. Флората на Калиакра е сходна с Кримската.
Защитената зона е силно уязвима от човешки дейности, свързани с унищожаване на
степните местообитания, със застрояване, както и от изграждане на високи съоръжения. Найсериозна заплаха за района са съществуващите проекти за строителство на ветроенергийни
паркове в самата защитена зона и около нея, които ще бъдат разположени на втория по
големина път в Европа - Via Pontica. Повечето ветрови генератори са с височина 120 метра и
ще бъдат разположени в територии, където проучванията на Българското Дружество за
Защита на Птиците (БДЗП) потвърдиха че реещите се и други активно летящи мигриращи
птици преминават през района на височина до 150 м, което означава директен сблъсък на
огромни количества птици с перките на генераторите. Общо 180 ветрогенератора се
предвижда да бъдат изградени само на територията на Калиакра. Ветроенергийните
съоръжения специално в този район ще препятстват свободното придвижване на птици,
основно на реещите се мигриращи птици и зимуващите птици и в значителна степен ще
ограничи достъпа им до ползваните от тях местообитания. Ветрогенераторите ще доведат
също до разпокъсване и загуба на ценни места за пренощуване, хранене, набиране на
височина за придвижване, както и на места за укриване при неблагоприятни метеорологични
условия. Ветровите генератори ще бъдат бариера за хиляди реещи се мигриращи птици и
нощни мигранти по пътя им на юг и на север и ще причинят значителна смъртност и
съответно намаляване на техните популации. В района вече съществуват много
електропреносни мрежи, причиняващи ежегодно висока смъртност на мигриращи птици,
основно на пъдпъдъка (Coturnix coturnix) и ливадния дърдавец (C. crex), тъй като те летят
през нощта и се сблъскват в жиците. Строителството и функционирането на обекти с
различно предназначение (туристическо, военно, за лично ползване, за метеорологична
станция и др.), води до необратимо унищожаване на степните местообитания с редки и
застрашени растителни видове, тяхното разпокъсване и ограничаване и силно намаляване на
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гнездовите популации на совоокия дъждосвирец, дебелоклюната чучулига, късопръстата
чучулига, черногърбото каменарче и испанското каменарче. Освен това липсата на
пречиствателни системи в селищата и единичните сгради е причина за замърсяване на
варовиковата скална основа и морската акватория с комунално-битови води. Незаконното
изграждане и функциониране на нефтодобивни сондажи и съоръжения северно от нос
Калиакра, включително в северната част на резервата и прилежащата част на буферната зона,
води до замърсяване с нефтопродукти, твърди отпадъци и сондажни води и до разрушаване
на естествени степни и скални местообитания. Периодично се провеждат военни учения в
северната част на мястото, които причиняват значително безпокойство на птиците и в
отделни случаи – пожари в степите. Степните местообитания се ползват от местното
население за паша на добитък, като пасищата в близост до селищата са подложени на
прекомерна паша, а в отдалечените райони териториите остават недостатъчно изпасвани. И в
двата случая се влошава качеството на местообитанията. Други заплахи за местообитанията
на птиците в района е нерегламентираното изграждане на асфалтови пътища,
неконтролираното движение и незаконно събиране на растения и животни в строго
защитените територии, включително в морската акватория. Дейностите свързани с развитие
на инфраструктурата (електропроводи, водопроводи, телефонна мрежа и др.), както и
разрастването на туристическата дейност могат да доведат до значително безпокойство на
птиците, фрагментиране, влошаване и дори загуба на ценните за птиците местообитания.
Защитена зона “Емине” BG0002043
В предмета и целите за опазване на дивите птици в защитената зона са посочени следните
видове птици включени в Приложение I на Директива 79/409/ЕИО: A196 Белобуза рибарка
(Chlidonias hybridus); A078 Белоглав лешояд (Gyps fulvus); A403 Белоопашат мишелов (Buteo
rufinus); A195 Белочела рибарка (Sterna albifrons); A433 Белочела сврачка (Lanius nubicus);
A095 Белошипа ветрушка (Falco naumanni); A032 Блестящ ибис (Plegadis falcinellus); A215
Бухал (Bubo bubo); A031 Бял щъркел (Ciconia ciconia); A034 Бяла лопатарка (Platalea
leucorodia); A090 Голям креслив орел (Aquila clanga); A439 Голям маслинов присмехулник
(Hippolais olivetorum); A246 Горска чучулига (Lullula arborea); A379 Градинска овесарка
(Emberiza hortulana); A191 Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis); A189 Дебелоклюна
рибарка (Gelochelidon nilotica); A242 Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra); A229
Земеродно рибарче (Alcedo atthis); A190 Каспийска рибарка (Sterna caspia); A135
Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola); A224 Козодой (Caprimulgus europaeus); A131
Кокилобегач (Himantopus himantopus); A404 Кръстат (царски) орел (Aquila heliaca); A020
Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus); A402 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes); A243
Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla); A084 Ливаден блатар (Circus pygargus);
A122 Ливаден дърдавец (Crex crex); A511 Ловен сокол (Falco cherrug); A026 Малка бяла
чапла (Egretta garzetta); A177 Малка чайка (Larus minutus); A176 Малка черноглава чайка
(Larus melanocephalus); A022 Малък воден бик (Ixobrychus minutus); A166 Малък горски
водобегач (Tringa glareola); A393 Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus); A089 Малък
креслив орел (Aquila pomarina); A092 Малък орел (Hieraaetus pennatus); A464 Обикновен
буревестник (Puffinus yelkouan); A080 Орел змияр (Circaetus gallicus); A094 Орел рибар
(Pandion haliaetus); A072 Осояд (Pernis apivorus); A255 Полска бъбрица (Anthus campestris);
A082 Полски блатар (Circus cyaneus); A442 Полубеловрата мухоловка (Ficedula
semitorquata); A193 Речна рибарка (Sterna hirundo); A019 Розов пеликан (Pelecanus
onocrotalus); A397 Ръждив aнгъч (Tadorna ferruginea); A029 Ръждива чапла (Ardea purpurea);
A127 Сив жерав (Grus grus); A234 Сив кълвач (Picus canus); A231 Синявица (Coracias
garrulus); A429 Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus); A091 Скален орел (Aquila
chrysaetos); A103 Сокол скитник (Falco peregrinus); A392 Среден корморан (Phalacrocorax
aristotelis desmarestii); A238 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius); A083 Степен
блатар (Circus macrourus); A081 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus); A133 Турилик
(Burhinus oedicnemus); A074 Червена каня (Milvus milvus); A338 Червеногърба сврачка
(Lanius collurio); A236 Черен кълвач (Dryocopus martiu); A030 Черен щъркел (Ciconia nigra);
A073 Черна каня (Milvus migrans); A197 Черна рибарка (Chlidonias niger); A002 Черногуш
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гмуркач (Gavia arctica); A533 Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka); A339 Черночела
сврачка (Lanius minor); A307 Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria).
В района на защитената зона се срещат 41 вида редовно срещащи се мигриращи
птици.
Водните площи във вътрешността (стоящи води, течащи води) на защитената зона
заемат 1 % от територията, а морските райони, заливи – 24 %. Зоната обхваща най-източните
части на Стара планина от село Паницово на запад до нос Емине на изток. На север се
простира до долината на река Двойница, а на юг достига до селищата Ахелой и Каблешково,
като обхваща и северната част на Бураския залив. При нос Емине брегът е стръмен скалист.
Самият бряг представлява тясна чакълеста ивица, над която се издига стръмна до отвесна
скала, на места обрасла с храсталаци. В района преобладават ксеротермни тревни
съобщества от белизма (Dichantium ischaemum), луковична ливадина (Poa bulbosa) и др. На
места по склоновете и овразите са разпръснати храсталаци предимно от драка (Paliurus
spina-christi), както и вторични гори от дъб (Quercus spp.) (Бондев, 1991). Планинската част е
покрита предимно с широколистни гори. В равнината част преобладават селскостопанските
земи, с отделни части от естествена растителност и малки влажни зони. 26% от площта на
мястото е заета от плитките води на северната част на Бургаския залив.
Крайбрежните територии на Емине са пряко застрашени пряко строителни дейности и
увеличаване на туристическата преса, следствие от развиващия се масов туризъм. Един от
най-големите летни курорти по Черноморското крайбрежие - Слънчев Бряг, се намира в
границите на мястото. Поради бързото развитие на курорта и интензивното строителство в
съседство с него част от съществуващите крайбрежни дюни, както и пасища, ливади и малки
горички вече са унищожени. В северната част на Емине започва бързо застрояване на района
въпреки опозицията на местното население. Туристическия натиск ежегодно се засилва не
само по крайбрежието, но и навътре в сушата и в планинските части. Турове с моторни
превозни средства извън съществуващите пътища (т. нар. “off road”) и свързани с него
туристически дейности по планинските пасища и ливади през последните години започват да
стават много популярни и водят до влошаване и унищожаване на тревните местообитания.
През Емине преминава международен път, който оказва значително отрицателно влияние на
околните територии в равнинните части на мястото, основно поради замърсяването и
строителството по протежение на пътя. Незаконните сечи и лова причиняват безпокойство
на птиците. Особено опасни за мигриращите птици са плановете за изграждане на
ветроенергийни паркове. Те ще затрудняват свободното придвижване на птиците и ще водят
до фрагментиране на местообитанията на мигриращите и зимуващите птици. Ветровите
генератори ще бъдат бариера за хиляди реещи се мигриращи птици и нощни мигранти по
пътя им на юг и на север и ще причинят значителна смъртност и съответно намаляване на
техните популации. Морската акватория е обект на много интензивен риболов, както със
стационарни, така и с плаващи мрежи. Траленето, което през последното десетилетие
активно се практикува в района, води до унищожаване на морските екосистеми и влошава
местообитанията на морските птици. Земеделските земи са обект на интензивно ползване с
употреба на значително количество химикали, въздействащи върху птиците, зависими от
този тип местообитания.

8.
Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на
ПУРБ върху предмета и целите на опазване на защитените зони
Идентифицирани са и се анализират видовете въздействия върху структура, функции
и природозащитни цели на тези защитени зони, които се очаква да бъдат повлияни от
реализирането на заложените в плана мерки.
Във връзка с биокоридорните функции на реките се оценява влиянието на предвидените в
плана мерки върху миграционните пътища (за хидробионти и сухоземни видове) от
възможното унищожаване, увреждане и фрагментиране на местообитания и популации или
трайно изменение в ключовите им параметри.
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При определянето на степента на въздействие на плана са използвани количествени
оценки за очакваните загуби или влошаване на състоянието на местообитания (площ) и
видове (численост и плътност на популациите), предмет на опазване в защитените зони
спрямо представеността на местообитанията и видовете в съответните защитени зони и в
мрежата от защитени зони като цяло.
Предмета и целите на опазване на защитените зони по Директива 79/409 EEC и Директива
92/43/EEC са:
· 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 природните местообитания и местообитанията на видове, както и на популации
на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
За постигане на поставените цели в Плана за управление на водите на Черноморски
район са разработени мерки за подобряване на състоянието им и постигане на определените
цели. Те са разделени в две групи - основни и допълнителни и включват дейности, за
подпомагане на ефективното и устойчивото използване на водите за постигане на целите за
опазване на околната среда; за опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване,
включително мерките за опазване на качеството им, с оглед намаляване на степента на
пречистване за получаване на води с питейни качества; регулиране на водовземанията на
пресни повърхностни и подземни води, завиряване на пресни повърхностни води;
регулиране изкуственото подхранване на подземните води; регулиране на емисиите чрез
определяне на забрани за въвеждане на замърсители от точкови източници на замърсяване
или изисквания за издаване на разрешителни и техния периодичен преглед и актуализация;
определяне на забрани за въвеждане на замърсители от дифузни източници на замърсяване и
мерки за предотвратяване или регулиране на замърсяването; мерки за намаляване на
значителните въздействия от хидроморфологични изменения върху състоянието на водите;
мерки за прекратяване замърсяването на повърхностни води с приоритетни вещества; мерки
за предотвратяване на техническите загуби на замърсители и за предотвратяване и/или
намаляване въздействието на аварийни замърсявания в резултат на наводнения; мерки за
контрол на емисиите; възстановяване и създаване на влажни зони; мерки за контрол на
водовземането; мерки за управление на потреблението; мерки за ефективност и повторно
използване на водите в промишлеността.
В ПУРБ са предвидени и специални мерки за поддържане на видовете и природните
местообитания – предмет на опазване на защитените зони, в благоприятно природозащитно
състояние. Такива мерки влючват както конкретни дейности –борба с инвазивните видове,
мониторинг и програми за възстановяване на популациите на редки видове риби,
възстановяване на влажни зони (специално в защитените територии), премахване на прагове,
затрудняващи миграцията на рибите, но така и превантивна дейност (ограничаване на добива
на инертни материали).
Мерките са отразени в т. 3 и ще се отразят върху всички цели на опазване в защитените зони.
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8.1
Описание и анализ на въздействието на ПУРБ върху типовете природни
местообитания и видовете - предмет на опазване в защитените зони.
8.1.1 Описание и анализ на въздействието на мерките, предвидени в ПУРБ
върху типовете местообитания и видовете, предмет на опазване в защитените зони
по Директива 92/43/EEC за опазване на местообитанията
8.1.1.1 По видове мерки от ПУРБ
Реконструкция и изграждане на нови ПСОВ
Предвидени са 40 нови ПСОВ и реконструкция на 3 съществуващи ПСОВ, които ще
засегнат защитени зони: Странджа BG0001007, Айтоска планина BG0000151, Река Горна
Луда Камчия BG0000136, Атанасовско езеро BG0000270, Суха река BG 0000107, Котленска
планина BG0000117, Камчийска и Eменска планина BG 0000133, Камчия BG0000116,
Комплекс Калиакра BG0000573, Емине Иракли BG0001004, Долината на река Батова
BG0000102, Плаж Шкорпиловци BG0000100, Ахелой - Равда – Несебър BG0000574, Мандра
– Пода BG0000271.
Към момента с най-голямо натоварване от ПСОВ и заустване на градска канализация
са защитени зони: Котленска планина BG0000117, Странджа BG 0001007, Ахелой - Равда –
Несебър BG0000574, Атанасовско езеро BG 0000270, Провадийско –Роякско плато BG
0000104, Камчия BG0000116, Комплекс Калиакра BG0000573, Мандра – Пода BG0000271.
Най-голямо бъдещо натоварване от изграждане на ГПСОВ се очаква в зони Странджа
BG0001007, Комплекс Калиакра BG0000573, Камчия BG0000116, Река Горна Луда Камчия
BG0000136, Атанасовско езеро BG 0000270, Камчийска и Eменска планина BG 0000133,
Емине Иракли BG0001004, Долината на река Батова BG0000102 и от изграждане на ИПСОВ
в защитени зони: Айтоска планина BG0000151 и Плаж Шкорпиловци BG0000100.
Предвиденото изграждане на ГПСОВ и ИПСОВ ще окаже положително въздействие
върху качеството на водата и респективно, върху водните местообитания.
С прилагането на мярката се очаква положително влияние върху местообитанията,
предмет на опазване в ЗЗ по хабитатите. Мярката е свързана преустановяване на
замърсяването на водите в реките и околната среда като цяло, което ще се отрази
благоприятно върху водните и крайводни местообитания.
Локален, негативен ефект върху рибните популации ще окаже дейността по
строителството на ПСОВ, като ефекта ще е краткосрочен и обратим. При неправилна и
неефективна експлоатация на ПСОВ ефектът от дейността й може да има дългосрочен
негативен ефект върху съобществата от хидробионти, обитаващи района на заустване на
водите.
Коригиране на речни участъци
Предвидено е да се извършат (или да се поддържат) 62 корекции на речни участъци,
които ще засегнат защитени зони: “Река Камчия” BG0000141, Средецка река BG0000198,
“Бургаско езеро” BG0000273, Ахелой - Равда – Несебър BG0000574, Факийска река
BG0000230, Голяма Камчия BG0000501, Провадийско - Роякско плато BG0000104,
“Камчийска и Еменска планина” BG0000133, Камчия BG0000116, “Варненско-Белославски
комплекс” BG0000622, Мандра – Пода BG0000271.
Тази мярка има въздействие върху речните и крайречни местообитания, видовете от
фауната, тясно свързани със състоянието на речните корита, хидроложкия режим и
състоянието на речните дъно. Корекциите променят речното течение, нивото на грунтовите
води и водят до осушаване на крайречните тераси. Това е причина за пряка загуба площ,
кумулативен ефект на крайречни тревни и горски местообитания. Промяната на физическите
и химични характеристики на речното течение е негативно за речните местообитания с
техните растителни съобщества на макрофити и водната фауна. Пресушаването на
крайречните разливи и мочури е причина за драстична загуба на биологично разнообразие,
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което включва и флора и фауна. Негативно въздействие тази мярка има върху рибните
съобщества и тези на дънните безгръбначни животни, посредством модификация и
унищожаване на съществуващи местообитания и чрез влошаване на хидрофизичните и
хидрохимични параметри в и в близост до участъка предвиден за укрепване и корекция.
Изпълнението на мероприятията по корекция в периода на размножаване на рибите (главно
май-август) би имало негативно отражение върху числеността на поколението и върху
оцеляемостта на ларвите и малките рибки.

Реконструкция лагуни
Тъй като се предвижда само да се реконструират съществуващи лагуни от
свинеферми и др, то тази мярка има благоприятно въздействие върху качеството на водите
чрез подобряване на състоянието на местата за съхранение на отпадъчни води и недопускане
на замърсявания на естествени водни тела.
Мярката ще засегне единствено защитената зона “Суха река” BG0000107.
Контролиране на оттока след баражите на ВЕЦ
Има благоприятно въздействие върху запазването на структурата на свързаните с
водните тела ключови елементи на защитените зони и недопускане на залпови замърсявания
на реките.
Мярката е предвидена за реализация в следните защитени зони: “Река Камчия”
BG0000141, “Преславска планина” BG0000421, “Ришки проход” BG0000149, “Голяма
Камчия” BG0000501, “Шуменско плато” BG0000382, “Тича” BG0000178, “Провадийско Роякско плато” BG0000104, “Екокоридор Камчия - Емине” BG0000393, “Камчийска и
Еменска планина” BG0000133, “Река Долна Луда Камчия” BG0000137.
Ограничаване на добива на инертни материали и др.
Има изключително благоприятно въздействие върху ключовите елементи на
защитените зони, като подпомага запазване на основните елементи на водните тела в
естествен или близък до естествения вид. С това допринася за поддържането на видовете и
местообитанията в благоприятно природозащитно състояние.
Мярката е предвидена за реализация в следните защитени зони: “Река Камчия”
BG0000141, “Ахелой - Равда - Несебър” BG0000574, “Ришки проход” BG0000149, “Голяма
Камчия” BG0000501, “Провадийско - Роякско плато” BG0000104, “Екокоридор Камчия Емине” BG0000393, “Камчийска и Еменска планина” BG0000133, “Река Долна Луда Камчия”
BG0000137.
Възстановяване на водния режим на защитени територии и Рамсарски места.
Има изключително благоприятно въздействие върху ключовите елементи на
защитените зони, като подпомага запазване на основните елементи на водните тела в
естествен или близък до естествения вид. С това допринася за поддържането на видовете и
местообитанията в благоприятно природозащитно състояние.
Мярката се отнася за защитени зони: “Ахелой - Равда - Несебър” BG0000574.
Мониторинг на популациите и програми за опазване на редки видове риби
Има косвено благоприятно въздействие върху рибите – обект на опазване в зоните, като от
това зависи научната основа на методите за опазване на техните популации. С това
допринася за поддържането на видовете и местообитанията в благоприятно природозащитно
състояние.
Мярката е предвидена за прилагане в защитени зони: “Река Камчия” BG0000141,
“Побитите камъни” BG0000132, “Преславска планина” BG0000421, “Бургаско езеро”
BG0000273, “Ропотамо” BG0001001, “Ришки проход” BG0000149, “Езеро Шабла - Езерец”
BG0000621, “Айтоска планина” BG0000151, “Суха река” BG0000107, “Котленска планина”
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BG0000117, “Екокоридор Камчия - Емине” BG0000393, “Камчийска и Еменска планина”
BG0000133, “Босна” BG0000208, “Езеро Дуранкулак” BG0000154, “Мандра – Пода”
BG0000271.
Премахване на бентове и корекции на речните дъна на речни участъци.
Има изключително благоприятно въздействие върху потамодромните видове,
възстановява целостта на водното тяло и биокоридорните функции на реката. С това
допринася за поддържането на видовете в благоприятно природозащитно състояние.
Мярката е предвидена за прилагане в защитени зони: “Каменица” BG0000138, “Ахелой
- Равда - Несебър” BG0000574, “Котленска планина” BG0000117, “Екокоридор Камчия Емине” BG0000393, “Мандра – Пода” BG0000271.
Зарибяване
При зарибяване нараства опасността от неволно внасяне на нежелани (инвазивни)
видове риби и/или безгръбначни животни (напр. ларви на дрейсена). При отсъствие на строг
ветеринарен контрол е възможно разпространение на паразитози и други заболявания по
риби и безгръбначни. При доминиращо зарибяване с пъстър толстолоб и с хибриди между
бял и пъстър толстолоб е възможно нарушаване на трофичната структура на водните
екосистеми и като резултат, засилване на „цъфтежите” на фитопланктона и влошаване
качеството на водата.
Мярката обхваща следните защитени зони: “Река Камчия” BG0000141, “Преславска
планина” BG0000421, “Ропотамо” BG0001001, “Странджа” BG0001007, “Ришки проход”
BG0000149, “Езеро Шабла - Езерец” BG0000621, “Айтоска планина” BG0000151, “Котленска
планина” BG0000117, “Екокоридор Камчия - Емине” BG0000393, “Камчийска и Еменска
планина” BG0000133, “Босна” BG0000208, “Езеро Дуранкулак” BG0000154, “Мандра –
Пода” BG0000271.
Овладяване развитието на популацията на мида Зебра,
Борбата с инвазивните видове (мида-зебра) възстановява нормалната трофична
структура на водните екосистеми и спомага за поддържане в благоприятно природозащитно
състояние на видовете и местообитания им, които са предмет на опазване в защитените зони.
Мярката е предвидена за прилагане в следните защитени зони: “ Преславска планина”
BG0000421, “Ришки проход” BG0000149, “Голяма Камчия” BG0000501.
Изграждане на Рибни проходи
Има изключително благоприятно въздействие върху потамодромните видове, възстановява
целостта на водното тяло и биокоридорните функции на реката. С това допринася за
поддържането на видовете в благоприятно природозащитно състояние.
Мярката засяга следните защитени зони: “Ахелой - Равда - Несебър” BG0000574,
“Екокоридор Камчия - Емине” BG0000393.
8.1.1.2 По ЗЗ
Всички съществуващи натоварвания и мерки са представени в Таблица 1, представена
в Приложение 1 на оценката. Повечето от тези мерки и натоварвания се посочват за водни
тела, които преминават през зоната, но за много от предоставената информация не става
ясно, дали включват участъци от водното тяло изцяло извън или и в самата зона. Зради това
са разгледани комплексно. Още повече, че кумулативното негативно въздействие на бентове,
водозвемания за язовири и питейни нужди, ВЕЦ, корекции на речното течение и мн.др., е
силно и далеч от мястото, на което е било осъществено. Това съответно налага вземането за
мерки за неговото предотвратяане, не само на териториите на защитените зони, но и извън
тях, и понякога дори далеч от тях.
Защитена зона “Река Камчия” BG0000141
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В ЗЗ съществуват натоварвания от една бетонова корекция, водобойни съоръжения и
защитни диги с дължина около 1 км; МВЕЦ "Цонево" и водовземане с цел промишленост и
ПБВ.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: ограничаване новия добив на инертни материали от речното корито; контрол
над екологичния отток след язовирни стени; мониторинг и оценка на състоянието на рибните
популации; програми, мерки и планове за възстановяване и опазване на редки и застрашени
видове риби, хидробионти и техните местообитания; зарибяване; контрол върху
бракониерството; корекции на речни участъци; възстановяване и поддържане на водния
режим на заливни гори; увеличаване фронта на навлизане на речните води на територията на
лонгозната гора (резерват Камчия).
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: 2 корекции на речни участъци.
Определянето на участъци без баластриери има изключително благоприятно
въздействие върху видовете и местообитанията – обект на опазване на защитените зони,
които са свързани с водните тела.
Природни местообитания, които има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: 91F0 Крайречни
смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia
покрай големи реки (Ulmenion minoris) - възможните негативни въздействия са: пряко
унищожаване на местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна зона,
фрагментация, промяна на хидрологичния режим, опасност от инциденти (аварии) при
поддържане на изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен
ефект от осъществени и бъдещи влияния на баластриери, мВЕЦ, корекции и др.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: Видра (Lutra lutra),
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), 1193 Жълтокоремна бумка (Bombina variegate),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Маришка мряна (Barbus plebejus), Обикновен
щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus).
Защитена зона “Побитите камъни” BG0000132
В ЗЗ няма съществуващи натоварвания.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: превантивна мярка - мониторинг и оценка на състоянието на рибните
популации; програми, мерки и планове за възстановяване и опазване на редки и засрташени
видове риби, хидробионти и техните местообитания.
В защитената зона няма водозависими природни местообитания и видове, така че
предвидените дейности нямат отношение към предмета на опазване на зоната.
Защитена зона “ Каменица” BG0000138
В защитената зона има натоварване от 1 депо; 1 заустване от предприятие.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: бракуване и премахване на едно бентово съоръжение.
В защитената зона няма водозависими природни местообитания, така че предвидените
дейности нямат отношение към предмета на опазване на зоната.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат повлияни от осъществяване на
дейностите, предвидени в този план са: Видра (Lutra lutra), Червенокоремна бумка (Bombina
bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям гребенест тритон (Triturus
karelinii), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus).
Защитена зона “Средецка река” BG0000198
В ЗЗ няма съществуващи натоварвания.
425
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН

Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: 9 корекции на речни участъци, които ще окажат негативно въздействие върху
рибните съобщества и тези на дънните безгръбначни животни, посредством модификация и
унищожаване на съществуващи местообитания и чрез влошаване на хидрофизичните и
хидрохимични параметри в и в близост до участъка предвиден за укрепване и корекция.
Изпълнението на мероприятията по корекция в периода на размножаване на рибите (главно
май-август) би имало негативно отражение върху числеността на поколението и върху
оцеляемостта на ларвите и малките рибки.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, които са предвидени в този план са: Видра (Lutra
lutra), Маришка мряна (Barbus plebejus), Уклей (Брияна, Облез) (Chalcalburnus chalcoides),
Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Бисерна
мида (Unio crassus), Ценагрион (Coenagrion ornatum).
Защитена зона “ Преславска планина” BG0000421
В защитената зона съществува натоварване от 1 ВЕЦ, изградено водохващане за ВЕЦ
(бент), не добре изпълнен рибен проход, водовземане за ВЕЦ от р. Драгоевска, масово
развитие на мида "Зебра".
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: упражняване на контрол на екологичния отток след язовирната стена,
провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации; програми, мерки
и планове за възстановяване и опазване на редки и застрашени видове риби, хидробионти и
техните местообитания, зарибяване, овладяване развитието на популацията на мида Зебра,
контрол върху бракониерството, изпълнение на подходящ рибен проход.
Предвидените дейности в ПУРБ ще имат основно положително въздействие върху
водозависимите природни местообитания 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в
равнините и в планинския до алпийския пояс, 6510 Низинни сенокосни ливади; 91E0 *
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno,Pandion, Alnion incanae, Salicion
albae),
Ще бъдат повлияни в положителна посока и видовете животни, предмет на опазване в
ЗЗ и свързани с водните хабитати: Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна
бумка (Bombina variegata), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям
гребенест тритон (Triturus karelinii), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка
(Rhodeus sericeus amarus).
Защитена зона “Бургаско езеро” BG0000273
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 4 водоползвания и 3 зауствания от
предприятия, добив на инертни материали; прокопан канал езеро-море; наличие на шлюз.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са както
следва: корекции на речни участъци, ограничаване еутрофикацията на влажната зона (езеро
Вая); подобряване на водния режим; мониторинг и оценка на състоянието на рибните
популации; програми, мерки и планове за възстановяване и опазване на редки и застаршени
видове риби, хидробионти и техните местообитания.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената зона
са: 2 корекции на речни участъци.
Природни местообитания, които има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: 1310 Salicornia и
други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени – местообитанието е
чувствително към промени във водния режим и периодиката на заливания. Всякакви
антропогенни дейности, свързани с промени на хидрологичния режим (оводяване или
осушаване) могат да причинят значителни отрицателни въздействия върху него.
1410 Средиземноморски солени ливади - местообитанието е чувствително към промени във
водния режим и периодиката на заливания. Всякакви антропогенни дейности, свързани с
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промени на хидрологичния режим (оводяване или осушаване) могат да причинят значителни
отрицателни въздействия върху него.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: Видра (Lutra lutra),
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Уклей (Брияна, Облез) (Chalcalburnus chalcoides),
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Ценагрион (Coenagrion ornatum).
Защитена зона “ Дервентски възвишения 2” BG0000219
В защитената зона няма съществуващи натоварвания.
В ПУБР се предвижда единствено провеждане на дейности, ограничаващи ерозията в
речните тераси вследствие на добив на баластра.
Определянето на участъци без баластриери има изключително благоприятно
въздействие върху видовете и местообитанията – обект на опазване на защитените зони,
които са свързани с водните тела.
Предвидените дейности в ПУРБ ще имат основно положително въздействие върху
водозависимите природни местообитания 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от
типа Magnopotamion или Hydrocharition, 3260 Равнинни или планински реки с растителност
от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion, 6430 Хидрофилни съобщества от високи
треви вравнините и в планинския до алпийския пояс, 6510 Низинни сенокосни ливади, 91E0*
Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion
albae), 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion)
Ще бъдат повлияни в положителна посока и видовете животни, предмет на опазване в ЗЗ и
свързани с водните хабитати: Видра (Lutra lutra), Обикновена блатна костенурка (Emys
orbicularis), Южна блатна костенурка (Mauremys caspica), Голям гребенест тритон (Triturus
karelinii), Маришка мряна (Barbus plebejus), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus),
Бисерна мида (Unio crassus).
Защитена зона “Ахелой - Равда - Несебър” BG0000574
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 3 прагове и бентове, 1 ПСОВ и ВиК,
корекция на речен участък на р. Хаджийска и р. Бяла река, добив на инертни материали.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са както
следва: корекция на речни участъци, бракуване и премахване на бентово съоръжение,
ограничаване нов добив на инертни материали възстановяване и консервация на видове и
местообитания с европейска значимост в Поморийско езеро.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: 1 корекция на речен участък и 1 реконструкция на съществуваща ПСОВ.
Предвидената реконструкция на съществуваща ПСОВ ще окаже положително
въздействие върху качеството на водата и респективно, върху водните местообитания.
Предвидени са и корекция на речни участъци..
Определянето на участъци без баластриери има изключително благоприятно
въздействие върху видовете и местообитанията – обект на опазване на защитените зони,
които са свързани с водните тела.
В зоната има силен кумулативен ефект от дейности свързани с туристическа
инфраструктура, шосейна инфраструктура, промяна на водните течения и тела с андигиране,
коригиране, много силно антропогенно присъствие, особено през лятото, което се отразява и
на водните тела. На територията на зоната има кариери, селища, ваканционни и най-големите
курортни селища в България.. Много от тези въздействия се отразяват на речните
екосистеми. Най-често те се са свързани с промени в хидрологичния режим, в химическите и
физически характеристики на водните тела и др.
Строителната дейност ще предизвика прогонване на животинските видове и
влошаване на някои физични и химични параметри на водата. Заустването на
недопречистени води от ПСОВ може да предизвика повишена смъртност при хидробионти.
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Въздействието върху рибните съобщества и останалите хидробионти ще е локално и
обратимо в случаите на ефективно водопречистване на отпадните води в ПСОВ.
Не са предвидени други мерки, които биха могли да окажат въздействие върху видове
и местообитания, включени в предмета и целите за опазване в ЗЗ.
Необходимо е изграждането на рибни проходи или байпаси за намаляване
фрагментацията на водното тяло.
Природни местообитания, които има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: 2190 Влажни
понижения между дюните - местообитанието е чувствително към промени във водния режим
и периодиката на заливания. Всякакви антропогенни дейности, свързани с промени на
хидрологичния режим (оводяване или осушаване) могат да причинят значителни
отрицателни въздействия върху него.
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion). - възможните негативни въздействия са:
пряко унищожаване на местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна
зона, фрагментация, промяна на хидрологичния режим, опасност от инциденти (аварии) при
поддържане на изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен
ефект от осъществени и бъдещи влияния на баластриери, корекции и др.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: Червенокоремна
бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям гребенест
тритон (Triturus karelinii), Финта (Alosa agone), Карагьоз (Alosa immaculata), Обикновен
щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Ценагрион
(Coenagrion ornatum).
Защитена зона “Ропотамо” BG0001001
В ЗЗ няма съществуващи натоварвания
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: корекция на речен участък. възстановяване и поддържане на водния режим на
заливната гора в резерват "Ропотамо", увеличаване фронта на навлизане на речните води на
територията на лонгозната гора, поддържане на оптимален хидрологичен режим и
химически състав на водата; поддържане на водния режим в ПР "Вельов вир", мониторинг и
оценка на състоянието на рибните популации; програми, мерки и планове за възстановяване
и опазване на редки и застаршени видове риби, хидробионти и техните местообитания;
зарибяване.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: 1 корекция на речен участък.
В зоната има силен кумулативен ефект от дейности свързани с туристическа
инфраструктура (вкл. и нови ваканционни селища, курорти в съседство и др.), шосейна
инфраструктура, промяна на водните течения и тела с андигиране, коригиране, много силно
антропогенно присъствие, особено през лятото, което се отразява и на водните тела
(туристически екскурзии по р. Ропотамо и посещения на Аркутино), всякакви горскостопански мероприятия.
Природни местообитания, които има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: 1150* Крайбрежни
лагуни - местообитанието е чувствително към промени във водния режим и периодиката на
заливания. Всякакви антропогенни дейности, свързани с промени на хидрологичния режим
(оводяване или осушаване) могат да причинят значителни отрицателни въздействия върху
него.
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до
алпийския поя - възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на
местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация,
промяна на хидрологичния режим, опасност от инциденти (аварии) при поддържане на
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изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен ефект от
осъществени и бъдещи влияния на баластриери, корекции и др.
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae) - възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на
местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация,
промяна на хидрологичния режим, опастност от инциденти (аварии) при поддържане на
изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен ефект от
осъществени и бъдещи влияния на баластриери, корекции и др.
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) - възможните негативни
въздействия са: пряко унищожаване на местообитанието в резултат на строителството,
загуба на екотонна зона, фрагментация, промяна на хидрологичния режим, опасност от
инциденти (аварии) при поддържане на изградената инфраструктура, навлизане на
инвазивни видове, кумулативен ефект от осъществени и бъдещи влияния на баластриери,
корекции и др.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, които са предвидени в този план са: Видра (Lutra
lutra), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys
orbicularis), Южна блатна костенурка (Mauremys caspica), Голям гребенест тритон (Triturus
karelinii), Карагьоз (Alosa immaculata), Уклей (Брияна, Облез) (Chalcalburnus chalcoides),
Виюн (Misgurnus fossilis), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Бисерна мида
(Unio crassus).
Защитена зона “Странджа” BG0001007
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 3 баластриери, 4 депа, 3 водоползвания, 2
ПСОВ и ВиК.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: изграждане на ПСОВ, зарибяване; чрез програми, мерки и планове да се
възстановят и опазват редки и застрашени видове риби, хидробионти и техните
местообитания.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 10 нови ПСОВ – (5 нови ПСОВ (предложени от БД) и 5 нови ПСОВ
(предложени от общински планове)).
В зоната има силен кумулативен ефект от дейности свързани с туристическа
инфраструктура, шосейна инфраструктура, промяна на водните течения и тела с андигиране,
коригиране, много силно антропогенно присъствие, особено през лятото, което се отразява и
на водните тела (туристически екскурзии по р. Велека), всякакви горско-стопански
мероприятия. На територията на зоната има минни кариери, селища, ваканционни и
курортни обекти (и много планирани нови при осъществяване на ОУП на община Царево).
Много от тези въздействия се отразяват на речните и крайречните екосистеми. Най-често те
се са свързани с промени в хидрологичния режим, в химическите и физически
характеристики на водните тела и др. Територията на защитената зона съвпада с границите
на природния парк Странджа и всякакви дейности трябва да бъдат съобразени с режимите на
защитената територия.
Предвиденото изграждане на 10 нови ПСОВ ще окаже положително въздействие
върху качеството на водата и респективно, върху водните местообитания. Строителната
дейност ще предизвика прогонване на животинските видове и влошаване на някои физични и
химични параметри на водата. Заустването на недопречистени води от ПСОВ може да
предизвика повишена смъртност при хидробионти. Въздействието върху рибните
съобщества и останалите хидробионти ще е локално и обратимо в случаите на ефективно
водопречистване на отпадните води в ПСОВ.
Не са предвидени други мерки, които биха могли да окажат въздействие върху видове
и местообитания, включени в предмета и целите за опазване в ЗЗ.
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Природни местообитания, които има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са:
3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на местообитанието в резултат
на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация, промяна на хидрологичния
режим, опасност от инциденти (аварии) при поддържане на изградената инфраструктура
(основно съществуваща, но и планирана), навлизане на инвазивни видове, кумулативен
ефект от осъществени и бъдещи влияния на баластриери, мВЕЦ, корекции и др.
3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и
Callitricho-Batrachion - възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на
местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация,
промяна на хидрологичния режим, опасност от инциденти (аварии) при поддържане на
изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен ефект от
осъществени и бъдещи влияния на баластриери, мВЕЦ, корекции и др.
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския поя
- възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на местообитанието в резултат
на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация, промяна на хидрологичния
режим, опасност от инциденти (аварии) при поддържане на изградената инфраструктура,
навлизане на инвазивни видове, кумулативен ефект от осъществени и бъдещи влияния на
баластриери, мВЕЦ, корекции и др.
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion
incanae, Salicion albae) - възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на
местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация,
промяна на хидрологичния режим, опасност от инциденти (аварии) при поддържане на
изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен ефект от
осъществени и бъдещи влияния на баластриери, мВЕЦ, корекции и др.
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) - възможните негативни
въздействия са: пряко унищожаване на местообитанието в резултат на строителството,
загуба на екотонна зона, фрагментация, промяна на хидрологичния режим, опасност от
инциденти (аварии) при поддържане на изградената инфраструктура, навлизане на
инвазивни видове, кумулативен ефект от осъществени и бъдещи влияния на баластриери,
мВЕЦ, корекции и др.
92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba. - възможните негативни
въздействия са: пряко унищожаване на местообитанието в резултат на строителството,
загуба на екотонна зона, фрагментация, промяна на хидрологичния режим, опасност от
инциденти (аварии) при поддържане на изградената инфраструктура, навлизане на
инвазивни видове, кумулативен ефект от осъществени и бъдещи влияния на баластриери,
мВЕЦ, корекции и др.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: Видра (Lutra lutra),
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Южна блатна костенурка (Mauremys caspica), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Финта (Alosa agone), Карагьоз (Alosa immaculata), Резовски карагьоз (Alosa tanaica), Распер
(Aspius aspius), Маришка мряна (Barbus plebejus), Уклей (Брияна, Облез) (Chalcalburnus
chalcoides), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Бисерна мида (Unio crassus),
Ценагрион (Coenagrion ornatum).
Защитена зона “Ришки проход” BG0000149
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от праг/бeнт, както и от масовото развитие на
мидата "Зебра" в яз. “Тича”.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: овладяване развитието на популацията на мида Зебра, зарибяване; контрол на
екологичния отток след язовирната стена мониторинг и оценка на състоянието на рибните
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популации; програми, мерки и планове за възстановяване и опазване на редки и застрашени
видове риби, хидробионти и техните местообитания; ограничаване нов добив на инертни
материали.
Определянето на участъци без баластриери има изключително благоприятно
въздействие върху видовете и местообитанията – обект на опазване на защитените зони,
които са свързани с водните тела.
Предвидените мерки като цяло ще окажат положителен ефект върху местообитанията
и популациите на видовете, включени в предмета и целите за опазване в ЗЗ.
Няма вероятност предвидените дейности да окажат негативно въздействие върху природни
местообитания, които са предмет на опазване в зоната.
Ще бъдат повлияни в положителна посока и видовете животни, предмет на опазване в ЗЗ и
свързани с водните хабитати:: Видра (Lutra lutra), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска
горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Бисерна мида (Unio crassus).
Защитена зона “Факийска река” BG0000230
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 1 водоползване.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: корекции на речни участъци, както и поддържане на оптимален хидрологичен
режим и химически състав на водата (Пода)..
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: 5 корекции на речни участъци.
Корекциите променят речното течение, нивото на грунтовите води и водят до
осушаване на крайречните тераси. Това е причина за пряка загуба площ, кумулативен ефект
на крайречни тревни и горски местообитания. Промяната на физическите и химични
характеристики на речното течение е негативно за речните местообитания с техните
растителни съобщества на макрофити и водната фауна. Пресушаването на крайречните
разливи и мочури е причина за драстична загуба на биологично разнообразие, което включва
и флора и фауна. Негативно въздействие тази мярка има върху рибните съобщества и тези на
дънните безгръбначни животни, посредством модификация и унищожаване на
съществуващи местообитания и чрез влошаване на хидрофизичните и хидрохимични
параметри в и в близост до участъка предвиден за укрепване и корекция. Изпълнението на
мероприятията по корекция в периода на размножаване на рибите (главно май-август) би
имало негативно отражение върху числеността на поколението и върху оцеляемостта на
ларвите и малките рибки. Природни местообитания, които има вероятност да бъдат
значително отрицателно повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план
са:
3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и
Callitricho-Batrachion - възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на
местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация,
промяна на хидрологичния режим, опасност от инциденти (аварии) при поддържане на
изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен ефект от
осъществени и бъдещи влияния на баластриери, мВЕЦ, корекции и др.
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до
алпийския поя възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на
местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация,
промяна на хидрологичния режим, опасност от инциденти (аварии) при поддържане на
изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен ефект от
осъществени и бъдещи влияния на баластриери, мВЕЦ, корекции и др.
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion
incanae, Salicion albae) - възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на
местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация,
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промяна на хидрологичния режим, опасност от инциденти (аварии) при поддържане на
изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен ефект от
осъществени и бъдещи влияния на баластриери, мВЕЦ, корекции и др.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: Видра (Lutra lutra),
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Маришка мряна (Barbus plebejus), Уклей (Брияна,
Облез) (Chalcalburnus chalcoides), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка
(Rhodeus sericeus amarus), Бисерна мида (Unio crassus).
Защитена зона “Езеро Шабла - Езерец” BG0000621
В защитената зона няма съществуващи натоварвания.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са както
следва: отстраняване на част от тръстиката и създаване на открити водни площи (Шабленско
езеро); провеждане на мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации;
програми, мерки и планове за възстановяване и опазване на редки и застрашени видове риби,
хидробионти и техните местообитания; зарибяване; контрол върху бракониерството.
Предвидените дейности в ПУРБ ще имат основно положително въздействие върху
водозависимите природни местообитания 1150* Крайбрежни лагуни, както и върху
свързаните с водни хабитати видове, предмет на опазване в зоната: Видра (Lutra lutra),
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Карагьоз (Alosa immaculate), Виюн (Misgurnus fossilis), Европейска горчивка (Rhodeus
sericeus amarus).
Защитена зона “Голяма Камчия” BG0000501
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 1 съществуващ ВЕЦ. масово развитие на
мида "Зебра", водовземане за ВЕЦ от р. Драгоевска,; в долното течение на участъка е
изградено водохващане за ВЕЦ (бент) след който се пропуска само екологичния отток, не
добре изпълнен рибен проход, бетонова корекция, водобойни съоръжения и защитни диги - 1
км, Силно модифицирано водно тяло-над 80% корекции, изземване на наноси.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са както
следва: ограничаването на нов добив на инертни материали; дейности, ограничаващи
ерозията вследствие на добив на инертни материали; овладяване развитието на популацията
на мида Зебра в яз. “Тича”, контрол на екологичния отток след язовирната стена и след
водохващания за МВЕЦ-Тича на р. Камчия и р. Драгоевска.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: 12 корекции на речни участъци.
Определянето на участъци без ВЕЦ има изключително благоприятно въздействие
върху видовете и местообитанията – обект на опазване на защитените зони, които са
свързани с водните тела.
Определянето на участъци без баластриери има изключително благоприятно
въздействие върху видовете и местообитанията – обект на опазване на защитените зони,
които са свързани с водните тела.
Корекциите биха имали негативно въздействие има върху рибните съобщества и тези на
дънните безгръбначни животни, посредством модификация и унищожаване на
съществуващи местообитания и чрез влошаване на хидрофизичните и хидрохимични
параметри в и в близост до участъка предвиден за укрепване и корекция. Изпълнението на
мероприятията по корекция в периода на размножаване на рибите (главно май-август) би
имало негативно отражение върху числеността на поколението и върху оцеляемостта на
ларвите и малките рибки.
Останалите мерки като цяло ще окажат положителен ефект върху местообитанията и
популациите на видовете, включени в предмета и целите за опазване в ЗЗ.
Няма вероятност предвидените дейности да окажат негативно въздействие върху природни
местообитания, които са предмет на опазване в зоната.
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Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно повлияни от
осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: Видра (Lutra lutra),
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Маришка мряна (Barbus plebejus), Обикновен
щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Бисерна мида (Unio
crassus).
Защитена зона “Шуменско плато” BG0000382
В защитената зона съществува натоварване от корекция р. Чираджи (над 80%) и от 1
праг/бент.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: контрол на екологичния отток след язовирната стена на яз. “Фисек”.
Предвидените дейности в ПУРБ ще имат вероятно положително въздействие върху
водозависимите природни местообитания (7220* Извори с твърда вода с туфести формации
(Cratoneurion)) и видовете: Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Обикновена блатна
костенурка (Emys orbicularis), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii).
Всички дейности трябва да бъдат съобразени със заповедта за обявяване на ПП
„Шуменско плато” и да бъдат заложени в плана за управление на парка.
Защитена зона “Айтоска планина” BG0000151
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 1 депо, 2 водоползвания, 2 прагове и бентове
и 3 зауствания от предприятия
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: изграждане на нови ПСОВ, мониторинг и оценка на състоянието на рибните
популации; програми, мерки и планове за възстановяване и опазване на редки и застрашени
видове риби, хидробионти и техните местообитания; зарибяване, контрол върху
бракониерството.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 2 нови ПСОВ ,
Кумулативният ефект в Айтоска планина е свързан основно с негативни въздействия
върху сухоземни местообитания и много малко с крайречни и речни.
Предвидените мерки, като цяло ще окажат положителен ефект върху местообитанията
и популациите на видовете, включени в предмета и целите за опазване в ЗЗ. Предвиденото
изграждане на 2 ПСОВ ще окаже положително въздействие върху качеството на водата и
респективно, върху водните местообитания. Строителната дейност ще предизвика
прогонване на животинските видове и влошаване на някои физични и химични параметри на
водата. Заустването на недопречистени води от ПСОВ може да предизвика повишена
смъртност при хидробионти. Въздействието върху рибните съобщества и останалите
хидробионти ще е локално и обратимо в случаите на ефективно водопречистване на
отпадните води в ПСОВ.
Няма вероятност предвидените дейности да окажат негативно въздействие върху
природни местообитания, които са предмет на опазване в зоната.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно повлияни от
осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: Видра (Lutra lutra),
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска
горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Бисерна мида (Unio crassus), Ценагрион (Coenagrion
ornatum).
Защитена зона “Река Горна Луда Камчия” BG0000136
В ЗЗ има съществуващо натоварване от 1 водоползване.
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Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 2 нови ПСОВ.(1 нова ПСОВ (предложени от БД) и 1 нова ПСОВ
(предложени от общински планове)).
Предвидената мярка като цяло ще окаже положителен ефект върху местообитанията и
популациите на видовете, включени в предмета и целите за опазване в ЗЗ. Предвиденото
изграждане на 2 ПСОВ ще окаже положително въздействие върху качеството на водата и
респективно, върху водните местообитания. Строителната дейност ще предизвика
прогонване на животинските видове и влошаване на някои физични и химични параметри на
водата. Заустването на недопречистени води от ПСОВ може да предизвика повишена
смъртност при хидробионти. Въздействието върху рибните съобщества и останалите
хидробионти ще е локално и обратимо в случаите на ефективно водопречистване на
отпадните води в ПСОВ.
Природни местообитания, които има вероятност да бъдат значително отрицателно повлияни
от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са:
3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и
Callitricho-Batrachion - възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на
местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация,
промяна на хидрологичния режим, опасност от инциденти (аварии) при поддържане на
изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен ефект от
осъществени и бъдещи влияния на баластриери, мВЕЦ, корекции и др.
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до
алпийския поя възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на
местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация,
промяна на хидрологичния режим, опасност от инциденти (аварии) при поддържане на
изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен ефект от
осъществени и бъдещи влияния на баластриери, мВЕЦ, корекции и др.
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion
incanae, Salicion albae) - възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на
местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация,
промяна на хидрологичния режим, опастност от инциденти (аварии) при поддържане на
изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен ефект от
осъществени и бъдещи влияния на баластриери, мВЕЦ, корекции и др.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно повлияни от
осъществяване на дейностите, които са предвидени в този план са: Видра (Lutra lutra),
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis),
Маришка мряна (Barbus plebejus), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Бисерна
мида (Unio crassus).
Защитена зона “Тича” BG0000178
В защитената зона има 1 ВЕЦ, изградено водохващане за ВЕЦ (бент), не добре
изпълнен рибен проход водовземане за ВЕЦ от р. Драгоевска.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: контрол на екологичния отток след водохващания за МВЕЦ-Тича на р. Камчия
и р. Драгоевска и изпълнение на подходящ рибен проход.
В зоната няма предмет на опазване водозависими природни местообитания.
Предвидените дейности в ПУРБ ще имат вероятно положително въздействие върху
свързаните с водните хабитати видове животни: Видра (Lutra lutra), Жълтокоремна бумка
(Bombina variegata), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям гребенест
тритон (Triturus karelinii), Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Маришка мряна
(Barbus plebejus), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus
amarus), Бисерна мида (Unio crassus).
Защитена зона “Атанасовско езеро” BG0000270
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В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 1 ПСОВ и ВиК, 2 зауствания от
предприятия.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: изграждане на нови ПСОВ, поддържане на високо водно ниво в сладководното
блато в североизточната част на ПР “Атанасовско езеро”, разширяване на стари и създаване
на нови водни площи сред масивите от водолюбива растителност чрез прокопаване,
повишаване на водното ниво в обиколния канал; мониторинг и оценка на състоянието на
рибните популации; програми, мерки и планове за възстановяване и опазване на редки и
застаршени видове риби, хидробионти и техните местообитания.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 2 нови ПСОВ (1 нова ПСОВ (предложени от БД) и 1 нова ПСОВ
(предложени от общински планове)).
Предвидените мерки, като цяло ще окажат положителен ефект върху местообитанията
и популациите на видовете, включени в предмета и целите за опазване в ЗЗ. Предвиденото
изграждане на 2 ГПСОВ ще окаже положително въздействие върху качеството на водата и
респективно, върху водните местообитания. Строителната дейност ще предизвика
прогонване на животинските видове и влошаване на някои физични и химични параметри на
водата. Заустването на недопречистени води от ПСОВ може да предизвика повишена
смъртност при хидробионти. Въздействието върху рибните съобщества и останалите
хидробионти ще е локално и обратимо в случаите на ефективно водопречистване на
отпадните води в ПСОВ.
Природни местообитания, които има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са:
1150* Крайбрежни лагуни - местообитанието е чувствително към промени във водния
режим и периодиката на заливания. Всякакви антропогенни дейности, свързани с промени на
хидрологичния режим (оводяване или осушаване) могат да причинят значителни
отрицателни въздействия върху него.
1310 Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни
терени - местообитанието е чувствително към промени във водния режим и периодиката на
заливания. Всякакви антропогенни дейности, свързани с промени на хидрологичния режим
(оводяване или осушаване) могат да причинят значителни отрицателни въздействия върху
него.
1410 Средиземноморски солени ливади - местообитанието е чувствително към
промени във водния режим и периодиката на заливания. Всякакви антропогенни дейности,
свързани с промени на хидрологичния режим (оводяване или осушаване) могат да причинят
значителни отрицателни въздействия върху него.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: Видра (Lutra lutra),
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Бисерна мида (Unio crassus).
Защитена зона “Суха река” BG0000107
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 2 водоползвания,.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: изграждане на ПСОВ, както и мониторинг и оценка на състоянието на рибните
популации; програми, мерки и планове за възстановяване и опазване на редки и застаршени
видове риби, хидробионти и техните местообитания.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: реконструкция на 1 лагуна, изграждане на 1 промишлена ПСОВ.
Предвиденото изграждане на 1 ИПСОВ ще окаже положително въздействие върху
качеството на водата и респективно, върху водните местообитания. Строителната дейност ще
предизвика прогонване на животинските видове и влошаване на някои физични и химични
параметри на водата. Заустването на недопречистени води от ПСОВ може да предизвика
повишена смъртност при хидробионти. Въздействието върху рибните съобщества и
435
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН

останалите хидробионти ще е локално и обратимо в случаите на ефективно водопречистване
на отпадните води в ПСОВ.
Природни местообитания, които има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са:
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae,
Salicion albae) - възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на
местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация,
промяна на хидрологичния режим, опастност от инциденти (аварии) при поддържане на
изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен ефект от
осъществени и бъдещи влияния на баластриери, мВЕЦ, корекции и др.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно повлияни от
осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: Обикновена блатна костенурка
(Emys orbicularis) и Голям гребенест тритон (Triturus karelinii).
Защитена зона “Котленска планина” BG0000117
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 11 ПСОВ и ВиК, 1 заустване от предприятие
и 1 депо.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: изграждане на нови ПСОВ, както и. бракуване и премахване на бентово
съоръжение; мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации; програми, мерки и
планове за възстановяване и опазване на редки и застрашени видове риби, хидробионти и
техните местообитания; зарибяване.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 4 нови ПСОВ (2 нови ПСОВ (предложени от БД) и 2 нови ПСОВ
(предложени от общински планове)).
Предвидените мерки, като цяло ще окажат положителен ефект върху местообитанията
и популациите на видовете, включени в предмета и целите за опазване в ЗЗ. Предвиденото
изграждане на 4 ПСОВ ще окаже положително въздействие върху качеството на водата и
респективно, върху водните местообитания. Строителната дейност ще предизвика
прогонване на животинските видове и влошаване на някои физични и химични параметри на
водата. Заустването на недопречистени води от ПСОВ може да предизвика повишена
смъртност при хидробионти. Въздействието върху рибните съобщества и останалите
хидробионти ще е локално и обратимо в случаите на ефективно водопречистване на
отпадните води в ПСОВ.
Природни местообитания, които има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са:
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion
incanae, Salicion albae) - възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на
местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация,
промяна на хидрологичния режим, опастност от инциденти (аварии) при поддържане на
изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен ефект от
осъществени и бъдещи влияния на баластриери, мВЕЦ, корекции и др.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: Видра (Lutra lutra),
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis), Маришка мряна (Barbus plebejus), Ручеен рак
(Austropotamobius torrentium), Бисерна мида (Unio crassus).
Защитена зона “Провадийско - Роякско плато” BG0000104
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от МВЕЦ "Цонево", водовземане с цел
промишленост и ПБВ, 2 водоползвания, 1 ПСОВ и ВиК, 1 заустване от предприятие,
недостиг на вода за екосистемите, брегова и дънна ерозия.
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Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: корекции на речни участъци, ограничаване нов добив на инертни материали,
дейности, ограничаващи ерозията, вследствие на добив на инертни материали, контрол над
екологичния отток след язовирната стена.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: 4 корекции на речни участъци.
Определянето на участъци без баластриери има изключително благоприятно
въздействие върху видовете и местообитанията – обект на опазване на защитените зони,
които са свързани с водните тела.
Корекциите биха имали негативно въздействие има върху рибните съобщества и тези
на дънните безгръбначни животни, посредством модификация и унищожаване на
съществуващи местообитания и чрез влошаване на хидрофизичните и хидрохимични
параметри в и в близост до участъка предвиден за укрепване и корекция. Изпълнението на
мероприятията по корекция в периода на размножаване на рибите (главно май-август) би
имало негативно отражение върху числеността на поколението и върху оцеляемостта на
ларвите и малките рибки.
Останалите мерки като цяло ще окажат положителен ефект върху местообитанията и
популациите на видовете, включени в предмета и целите за опазване в ЗЗ.
Няма вероятност предвидените дейности да окажат негативно въздействие върху
природни местообитания, предмет на опазване в зоната.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: Видра (Lutra lutra),
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Маришка мряна (Barbus plebejus), Обикновен
щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus).
Защитена зона “Екокоридор Камчия - Емине” BG0000393
В защитената зона има масово развитие на мида "Зебра", недостиг на вода за
екосистемите в сушави години, брегова и дънна ерозия, разрушени дънни прагове.
водовземане за ВЕЦ от р. Драгоевска, 2 ВЕЦ, изградено водохващане за ВЕЦ (бент), не
добре изпълнен рибен проход, язовири 13 бр., 6 бр. бентове и 2 бр. водохващания, няма
осигурени рибни проходи, корекции на участъци от реките Врана и Камчия- 100% брегова
ерозия.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: бракуване и премахване на бентово съоръжение; контрол на екологичния отток
след водохващания за МВЕЦ-Тича на р. Камчия и р. Драгоевска, изпълнение на подходящ
рибен проход, контрол върху поддържането на оттока на р. Камчия след водохващане за
ВЕЦ-Миланово, възстановяване на дънни прагове, ограничаване нов добив на инертни
материали; мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации; програми, мерки и
планове за възстановяване и опазване на редки и застрашени видове риби, хидробионти и
техните местообитания; зарибяване.
Определянето на участъци без баластриери има изключително благоприятно
въздействие върху видовете и местообитанията – обект на опазване на защитените зони,
които са свързани с водните тела.
В зоната няма предмет на опазване водозависими природни местообитания.
С изпълнението на предвидените мерки благоприятно биха били повлияни следните
видове, свързани с водните хабитати: Видра (Lutra lutra), Червенокоремна бумка (Bombina
bombina), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Обикновена блатна костенурка (Emys
orbicularis), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Черна (балканска) мряна (Barbus
meridionalis), Маришка мряна (Barbus plebejus), Обикновен щипок (Cobitis taenia),
Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Бисерна мида (Unio crassus), Ценагрион
(Coenagrion ornatum).
Защитена зона “Камчийска и Еменска планина” BG0000133
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В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 3 баластриери и 2 водоползвания, добив на
инертни материали, МВЕЦ "Цонево", водовземане с цел промишленост и ПБВ, недостиг на
вода за екосистемите през летния период, над 80% корекции на речно легло, изземване на
наноси.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: изграждане на нови ПСОВ, корекции на речни участъци, ограничаване нов
добив на инертни материали, дейности, ограничаващи ерозията в речните тераси вследствие
на добив на инертни материали, възстановяване и поддържане на водния режим на заливна
гора; увеличаване фронта на навлизане на речните води на територията на лонгозната гора
(резерват Камчия), контрол над екологичния отток след язовирната стена, мониторинг и
оценка на състоянието на рибните популации; програми, мерки и планове за възстановяване
и опазване на редки и застрашени видове риби, хидробионти и техните местообитания;
зарибяване, контрол над бракониерството.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: 3 корекции на речни участъци изграждане на 2 нови ПСОВ –(1 нова ПСОВ
(предложени от БД) и 1 нова ПСОВ (предложени от общински планове)),
Природни местообитания, които има вероятност да бъдат значително отрицателно повлияни
от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са:
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion
incanae, Salicion albae) - възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на
местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация,
промяна на хидрологичния режим, опастност от инциденти (аварии) при поддържане на
изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен ефект от
осъществени и бъдещи влияния на баластриери, мВЕЦ, корекции и др.
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) - възможните негативни
въздействия са: пряко унищожаване на местообитанието в резултат на строителството,
загуба на екотонна зона, фрагментация, промяна на хидрологичния режим, опастност от
инциденти (аварии) при поддържане на изградената инфраструктура, навлизане на
инвазивни видове, кумулативен ефект от осъществени и бъдещи влияния на баластриери,
мВЕЦ, корекции и др.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: Видра (Lutra lutra),
Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis),
Маришка мряна (Barbus plebejus), Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка
(Rhodeus sericeus amarus), Балкански щипок (Sabanejewia aurata), Бисерна мида (Unio
crassus), Ценагрион (Coenagrion ornatum).
Защитена зона “Босна” BG0000208
В защитената зона има само едно водоползване.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации; програми,
зарибяване; контрол върху бракониерството.
В предмета и целите за опазване в защитената зона не са посочени водозависими
природни местообитания:
Прилагането на мерките ще се отрази положително на видовете, предмет на опазнаве
в зоната и свързани с водните хабитати: Видра (Lutra lutra), Обикновена блатна костенурка
(Emys orbicularis), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Уклей (Брияна, Облез)
(Chalcalburnus chalcoides), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Бисерна мида
(Unio crassus).
Защитена зона “Езеро Дуранкулак” BG0000154
В защитената зона има само 1 водоползване.
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Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: разширяване на стари и създаване на нови водни площи сред масивите от
водолюбива растителност чрез прокопаване; поддържане на оптимален хидрологичен режим
и химически състав на водите; мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации;
програми, мерки и планове за възстановяване и опазване на редки и застрашени видове риби,
хидробионти и техните местообитания; зарибяване; контрол върху бракониерството.
Предвидените дейности ще окажат основно благоприятно въздействие върху
водозависимите природни местообитания – предмет на опазване на зоната: 1410
Средиземноморски солени ливади, 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа
Magnopotamion или Hydrocharition и ще повлияят положително върху видовете, свързани с
водните хабитати: Видра (Lutra lutra), Червенокоремна бумка (Bombina bombina),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Финта (Alosa agone), Карагьоз (Alosa
immaculatа), Блеч (Alosa maeotica), Резовски карагьоз (Alosa tanaica), Европейска горчивка
(Rhodeus sericeus amarus).
Защитена зона “Камчия” BG0000116
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 1 депо, 2 прагове и бентове, 3
водоползвания, 1 ПСОВ и ВиК, 2 зауствания от предприятия.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 4 нови ПСОВ–(2 нови ПСОВ (предложени от БД) и 2 нови ПСОВ
(предложени от общински планове) и 20 корекции на речни участъци.
В зоната има силен кумулативен ефект от дейности свързани с туристическа
инфраструктура, шосейна инфраструктура, промяна на водните течения и тела с андигиране,
коригиране, много силно антропогенно присъствие, особено през лятото, което се отразява и
на водните тела (туристически екскурзии по р. Камчия), всякакви горско-стопански
мероприятия. На територията на зоната има ваканционни и курортни обекти. Много от тези
въздействия се отразяват на речните екосистеми. Най-често те се са свързани с промени в
хидрологичния режим, в химическите и физически характеристики на водните тела и др.
Предвидените мерки като цяло ще окажат положителен ефект върху местообитанията
и популациите на видовете, включени в предмета и целите за опазване в ЗЗ. Предвиденото
изграждане на 4 ПСОВ ще окаже положително въздействие върху качеството на водата и
респективно, върху водните местообитания. Строителната дейност ще предизвика
прогонване на животинските видове и влошаване на някои физични и химични параметри на
водата. Заустването на недопречистени води от ПСОВ може да предизвика повишена
смъртност при хидробионти. Въздействието върху рибните съобщества и останалите
хидробионти ще е локално и обратимо в случаите на ефективно водопречистване на
отпадните води в ПСОВ.
Природни местообитания, които има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са:
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion
incanae, Salicion albae) - възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на
местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация,
промяна на хидрологичния режим, опастност от инциденти (аварии) при поддържане на
изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен ефект от
осъществени и бъдещи влияния на баластриери, мВЕЦ, корекции и др.
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) - възможните негативни
въздействия са: пряко унищожаване на местообитанието в резултат на строителството,
загуба на екотонна зона, фрагментация, промяна на хидрологичния режим, опастност от
инциденти (аварии) при поддържане на изградената инфраструктура, навлизане на
инвазивни видове, кумулативен ефект от осъществени и бъдещи влияния на баластриери,
мВЕЦ, корекции и др.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: Видра (Lutra lutra),
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Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Карагьоз (Alosa immaculatа), Распер (Aspius
aspius), Маришка мряна (Barbus plebejus), Уклей (Брияна, Облез) (Chalcalburnus chalcoides),
Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Бисерна
мида (Unio crassus).
Защитена зона “Варненско-Белославски комплекс” BG0000622
В ЗЗ няма съществуващи натоварвания.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: 1 корекция на речен участък.
В зоната има много силно кумулативно влияние на съществуващи големи
промишлени обекти, драстични промени във водния режим на Варненското и Белославските
езера във връзка с функциониращите пристанища, изкопни работи, водоземания и др.
Всякакви по-нататъшни промени в структурата и екологичните параметри на водните тела
ще нанесат значителни отрицателни въздействия върху предмета и целите на опазване на
защитената зона.
Защитена зона “Комплекс Калиакра” BG0000573
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 1 депо, 1 ПСОВ и ВиК, 9 зауствания от
предприятия.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 8 нови ПСОВ – (4 нови ПСОВ (предложени от БД) и 4 нови ПСОВ
(предложени от общински планове), и реконструкция на съществуващата ИПСОВ.
В защитената зона има много силен кумулативен ефект, който засяга основно сухоземните
местообитания – степи и по-малко някои крайбрежни. Този кумулативен ефект се причинява
от съществуващата инфраструктура (селища, курортни обекти, техническа инфраструктура,
пътища и др.), кариери и изкопни работи.
През последните години в зоната бяха урбанизирани стотици декари естествени
местообитания, бяха изградени нови ваканционни селища, голф-игрища, ветрогенераторни
паркове и др., които унищожиха природни местообитания и местообитания на видове, които
са обект на опазване на зоната. Продължаването на това драстично вмешателство може да
има много силно негативно въздействие върху предмета и целите на опазване на зоната.
Предвидените мерки като цяло ще окажат положителен ефект върху местообитанията
и популациите на видовете, включени в предмета и целите за опазване в ЗЗ. Предвиденото
изграждане на 8 нови ПСОВ и реконструкцията на една съществуваща ПСОВ ще окаже
положително въздействие върху качеството на водата и респективно, върху водните
местообитания и обитаващите ги хидробионти. Строителната дейност ще предизвика
прогонване на животинските видове и влошаване на някои физични и химични параметри на
водата. Заустването на недопречистени води от ПСОВ може да предизвика повишена
смъртност при хидробионти. Въздействието върху рибните съобщества и останалите
хидробионти ще е локално и обратимо в случаите на ефективно водопречистване на
отпадните води в ПСОВ.
Няма вероятност предвидените дейности да окажат негативно въздействие върху
природни местообитания, предмет на опазване в зоната и свързани с водна среда. Има
известен риск за такива, които са на сушата.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: Видра (Lutra lutra),
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Alosa agone, Alosa immaculatа, Блеч (Alosa
maeotica), Резовски карагьоз (Alosa tanaica).
Защитена зона “Емине Иракли” BG0001004
В ЗЗ няма съществуващи натоварвания.
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Предвидено е изграждане на 2 нови ПСОВ – (1 нова ПСОВ (предложени от БД) и 1
нова ПСОВ (предложени от общински планове)).
В зона Емине – Иракли има силен кумулативен ефект от осъществени негативни
влияния върху природните местообитания. Основното от тях е коригирането и почистването
на коритото на р. Вая, осъществено през 2007 г. и изграждането на курортно селище при
устието на реката. При това строителство са унищожени или силно увредени местообитания
и местообитания на видове-предмет на опазване в зоната, които основно са свързани с
поречието на р. Вая. По-нататъшно вмешателство в структурата и функциите на речните и
крайречни екосистеми може да увреди необратимо природните местообитания и видове,
които се опазват в зоната и ще бъде загуба на предназначение.
Природни местообитания, които има вероятност да бъдат значително отрицателно повлияни
от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са:
1130 Естуари - местообитанието е чувствително към промени във водния режим и
периодиката на заливания. Всякакви антропогенни дейности, свързани с промени на
хидрологичния режим (оводяване или осушаване) могат да причинят значителни
отрицателни въздействия върху него.
92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba - възможните негативни
въздействия са: пряко унищожаване на местообитанието в резултат на строителството,
загуба на екотонна зона, фрагментация, промяна на хидрологичния режим, опастност от
инциденти (аварии) при поддържане на изградената инфраструктура, навлизане на
инвазивни видове, кумулативен ефект от осъществени и бъдещи влияния на баластриери,
мВЕЦ, корекции и др.
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) - възможните негативни
въздействия са: пряко унищожаване на местообитанието в резултат на строителството,
загуба на екотонна зона, фрагментация, промяна на хидрологичния режим, опастност от
инциденти (аварии) при поддържане на изградената инфраструктура, навлизане на
инвазивни видове, кумулативен ефект от осъществени и бъдещи влияния на баластриери,
мВЕЦ, корекции и др.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: Видра (Lutra lutra),
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),
Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Финта (Alosa agone), Карагьоз (Alosa immaculatа),
Блеч (Alosa maeotica), Резовски карагьоз (Alosa tanaica), Бисерна мида (Unio crassus).
Защитена зона “Долината на река Батова” BG0000102
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 1 депо, 10 водоползвания, 2 зауствания от
предприятия.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: изграждане на нови ПСОВ, както и възстановяване и поддържане на водния
режим на заливната гора и увеличаване фронта на навлизане на речните води на територията
на лонгозната гора в ПР "Балтата”.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 2 нови ПСОВ – (1 нова ПСОВ (предложени от БД) и 1 нова ПСОВ
(предложени от общински планове)).,
В зоната има кумулативно въздействие основно върху сухоземни местообитания и
видове, което е причинено в разрастването на курортната инфраструктура, особено в
последните години. Най-северните лонгозни гори в България в резерват Балтата са с увреден
воден режим поради корекциите и пресушаванията на р. Батова във връзка с курортния
комплекс Албена и с международното шосе, което пресича резервата.
Предвидените мерки като цяло ще окажат положителен ефект върху местообитанията
и популациите на видовете, включени в предмета и целите за опазване в ЗЗ. Предвиденото
изграждане на 2 ПСОВ ще окаже положително въздействие върху качеството на водата и
респективно, върху водните местообитания. Строителната дейност ще предизвика
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прогонване на животинските видове и влошаване на някои физични и химични параметри на
водата. Заустването на недопречистени води от ПСОВ може да предизвика повишена
смъртност при хидробионти. Въздействието върху рибните съобщества и останалите
хидробионти ще е локално и обратимо в случаите на ефективно водопречистване на
отпадните води в ПСОВ.
Природни местообитания, които има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са:
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion
incanae, Salicion albae) - възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на
местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация,
промяна на хидрологичния режим, опастност от инциденти (аварии) при поддържане на
изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен ефект от
осъществени и бъдещи влияния на баластриери, мВЕЦ, корекции и др.
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) - възможните негативни
въздействия са: пряко унищожаване на местообитанието в резултат на строителството,
загуба на екотонна зона, фрагментация, промяна на хидрологичния режим, опастност от
инциденти (аварии) при поддържане на изградената инфраструктура, навлизане на
инвазивни видове, кумулативен ефект от осъществени и бъдещи влияния на баластриери,
мВЕЦ, корекции и др.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: Видра (Lutra lutra),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Обикновен щипок (Cobitis taenia).
Защитена зона “Плаж Шкорпиловци” BG0000100
В защитената зона съществуна натоварване от заустване от 1 предприятие.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 1 промишлена ПСОВ.
Предвидената мярка като цяло ще окаже положителен ефект върху местообитанията и
популациите на видовете, включени в предмета и целите за опазване в ЗЗ. Предвиденото
изграждане на ПСОВ ще окаже положително въздействие върху качеството на водата и
респективно, върху водните местообитания. Строителната дейност ще предизвика
прогонване на животинските видове и влошаване на някои физични и химични параметри на
водата. Заустването на недопречистени води от ПСОВ може да предизвика повишена
смъртност при хидробионти. Въздействието върху рибните съобщества и останалите
хидробионти ще е локално и обратимо в случаите на ефективно водопречистване на
отпадните води в ПСОВ.
Предвидените дейности може да окажат негативно въздействие върху водозависимото
природно местообитание 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и
Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion).
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат отрицателно повлияни от
осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: Видра (Lutra lutra), Обикновена
блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Резовски
карагьоз (Alosa tanaica), Финта (Alosa agone), Блеч (Alosa maeotica), Карагьоз (Alosa
immaculatа).
Защитена зона “Река Долна Луда Камчия” BG0000137
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 1 баластриера, МВЕЦ "Цонево",
водовземане с цел промишленост и ПБВ.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: ограничаване нов добив на инертни материали и контрол над екологичния
отток след стената на яз. “Цонево”.
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Определянето на участъци без баластриери има изключително благоприятно
въздействие върху видовете и местообитанията – обект на опазване на защитените зони,
които са свързани с водните тела.
Предвидените мерки като цяло ще окажат положителен ефект върху местообитанията
и популациите на видовете, включени в предмета и целите за опазване в ЗЗ.
Природни местообитания, които има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са:
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion
incanae, Salicion albae) - възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на
местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация,
промяна на хидрологичния режим, опастност от инциденти (аварии) при поддържане на
изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен ефект от
осъществени и бъдещи влияния на баластриери, мВЕЦ, корекции и др.
Няма вероятност предвидените дейности да окажат негативно въздействие върху
видове, предмет на опазване в зоната и свързани с водна среда.
Защитена зона “Мандра – Пода” BG0000271
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 1 праг/бент, 3 водоползвания, 1 ПСОВ и
ВиК, 4 зауствания от предприятия, добив на инертни материали.
Всички предвидени мерки за водните тела, попадащи в обхвата на защитената зона са
както следва: корекции на речни участъци, бракуване и премахване на бентово съоръжение,
зарибяване, мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации; програми, мерки и
планове за възстановяване и опазване на редки и застаршени видове риби, хидробионти и
техните местообитания, контрол върху бракониерството.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: 2 корекции на речни участъци и реконструкция на съществуваща ПСОВ.
В зоната има силен кумулативен ефект на осъществени дейности в миналото –
наводняване на бившето Мандренско блато от яз. Мандра, укрепвания, пресушавания и
корекции на бреговете, изграждане и функциониране на инфраструктурата на пристанището
в непосредствен близост, международно шосе, разнообразна инфраструктура. Планираното
изграждане на петролопровода Бургас – Александруполис може да нанесе значително
отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона.
Корекциите биха имали негативно въздействие има върху рибните съобщества и тези
на дънните безгръбначни животни, посредством модификация и унищожаване на
съществуващи местообитания и чрез влошаване на хидрофизичните и хидрохимични
параметри в и в близост до участъка предвиден за укрепване и корекция. Изпълнението на
мероприятията по корекция в периода на размножаване на рибите (главно май-август) би
имало негативно отражение върху числеността на поколението и върху оцеляемостта на
ларвите и малките рибки.
Останалите мерки като цяло ще окажат положителен ефект върху местообитанията и
популациите на видовете, включени в предмета и целите за опазване в ЗЗ.
Природни местообитания, които има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са:
3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или
Hydrocharition - възможните негативни въздействия са: пряко унищожаване на
местообитанието в резултат на строителството, загуба на екотонна зона, фрагментация,
промяна на хидрологичния режим, опастност от инциденти (аварии) при поддържане на
изградената инфраструктура, навлизане на инвазивни видове, кумулативен ефект от
осъществени и бъдещи влияния на баластриери, мВЕЦ, корекции и др.
Видове, чиито местообитания има вероятност да бъдат значително отрицателно
повлияни от осъществяване на дейностите, предвидени в този план са: Видра (Lutra lutra),
Червенокоремна бумка (Bombina bombina), 1279 Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata),
Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii),
Уклей (Брияна, Облез) (Chalcalburnus chalcoides), Обикновен щипок (Cobitis taenia),
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Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus), Ценагрион (Coenagrion ornatum), Лицена
(Lycaena dispar).
8.1.2 Описание и анализ на въздействието на мерките, предвидени в ПУРБ върху
видовете, предмет на опазване в защитените зони по Директива 79/409 ЕЕС за
опазване на дивите птици
8.1.2.1.По видове мерки от ПУРБ
Изграждане на нови и реконструкция ПСОВ
Предвидено е изграждане на 37 нови ГПСОВ, които ще засегнат защитени зони:
“Странджа” BG0002040”, “Бакърлъка” BG0002077, “Атанасовско езеро” BG0000270,
„Kамчийска планина” BG000204, “Комплекс Камчия” BG0002045, “Котленска планина”
BG0002029, “Провадийско-Роякско плато” BG0002038, “Белите Скали” BG0002097, “Батова”
BG0002082, “Западна Странджа” BG0002066, “Калиакра” BG0002051, “Емине” BG0002043.
Предвидена е и реконструкция на 6 ПСОВ, които ще засегнат защитени зони: “Мандра –
Пода” BG0000271, “Камчийска планина” BG0002044, “Провадийско-Роякско плато”
BG0002038, “Калиакра” BG0002051, “Емине” BG0002043.
С най-голямо натоварване в момента от ПСОВ и заустване на градска канализация са
защитени зони: “Котленска планина” BG0002029, “Странджа” BG0002040”, “Бакърлъка”
BG0002077, “Комплекс Камчия” BG0002045, „Варненско -Белославски комплекс”
BG0000191, “Атанасовско езеро” BG0000270, “Мандра – Пода” BG0000271, “Камчийска
планина” BG0002044, “Провадийско-Роякско плато” BG0002038, “Белите Скали”
BG0002097, “Батова” BG0002082, “Калиакра” BG0002051, “Емине” BG0002043.
Най-голямо бъдещо натоварване от изграждане на ГПСОВ се очаква в защитени зони:
“Странджа” BG0002040”, “Бакърлъка” BG0002077, “Атанасовско езеро” BG0000270,
“Камчийска планина” BG0002044“, Комплекс Камчия” BG0002045, “Котленска планина”
BG0002029, “Провадийско-Роякско плато” BG0002038, “Белите Скали” BG0002097, “Батова”
BG0002082, “Западна Странджа” BG0002066, “Калиакра” BG0002051, “Емине” BG0002043.
Това е основна мярка на Черноморския район за постигане на целите за опазване на околната
среда. Основни мерки са главно мерките за изграждане на канализации и пречиствателни
станции за отвеждане и пречистване на отпадъчните води от населени места и са в
изпълнение на изискванията на Директива 91/271бЕС. В програмата от мерки е предвидено
изграждане на канализации и пречистване на отпадъчни води на всички населени места над
2000 е.ж., както и на населени места под 2000 е.ж. с изградени канализации. Като основни
мерки е предвидено също изграждане на пречиствателни съоръжения на индустриални
източници, попадащи в обхвата на Директива 96/61/EC за комплексното предотвратяване и
контрол върху замърсяването, както и такива с емисии на приоритетни, опасни и вредни
вещества.
С прилагането на тази мярка се очаква положително въздействие върху видовете
предмет на опазване в защитените зони и по-специално видовете свързани с водните
екосистеми.
Тясно свързани с водните екосистеми и язовири в Черноморския район са видовете
птици от разр. Дъждосвирцоподобни (Charadriiformes), Гъскоподобни (Anseriformes),
Пеликаноподобни (Pelecaniformes), Щъркелоподобни (Ciconiiformes), гнездящи , скитащи
или сезонно присъстващи в защитените зони. Някои видове са твърде малобройни, случайни
за района. Изграждането на ГПСОВ и намаляването на химичното и бактериално
замърсяване на водоемите ползвани от тези видове ще има положително въздействие с
продължителен ефект върху видовете и местообитанията в зоните.
Видове, свързани с влажните зони, гнездящи в близост до тях или ползващи ги като
подходящо местообитание по време на миграция са: белобуза рибарка (Chlidonias
hybridus), белоока потапница (Aythya nyroca), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), бяла
лопатарка (Platalea leucorodia), голям воден бик (Botaurus stellaris), голяма бяла чапла
(Egretta alba), голяма пъструшка (Porzana porzana), гривеста рибарка (Sterna
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sandvicensis), гривеста чапла (Ardeola ralloides), дългоклюна чайка (Larus genei),
жълтокрак брегобегач (Xenus cinereus), земеродно рибарче (Alcedo atthis), златистопер
дъждосвирец (Pluvialis apricaria), каспийска рибарка (Sterna caspia), кафявокрил
огърличник (Glareola pratincola), кокилобегач (Himantopus himantopus), къдроглав
пеликан (Pelecanus crispus), малка бяла чапла (Egretta garzetta), малка пъструшка
(Porzana pusilla), малка чайка (Larus minutus), малка черноглава чайка (Larus
melanocephalus), малък воден бик (Ixobrychus minutus), малък горски водобегач (Tringa
glareola), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), морски дъждосвирец (Charadrius
alexandrinus), нощна чапла (Nycticorax nycticorax), речна рибарка (Sterna hirundo), розов
пеликан (Pelecanus onocrotalus), ръждива чапла (Ardea purpurea), саблеклюн
(Recurvirostra avosetta).
Изграждането на ГПСОВ и намаляването на химичното и бактериално замърсяване на
водоемите ползвани от тези видове ще има положително въздействие с продължителен ефект
върху тях. Възможни отрицателни въздействия са свързани с местоположението на ГПСОВ и
съпътстващата инфраструктура (основно ел.трасета), които могат да окажат пряко
въздействие върху видовете, свързани с намаляване площта на подходящи местообитания за
хранене и почивка и преки конфликти с електропреностата мрежа.
Видове, ползващи прилежащите на водоемите територии основно по време на
миграция, са: бял щъркел (Ciconia ciconia), степен блатар (Circus macrourus), тръстиков
блатар (Circus aeruginosus), ливаден дърдавец (Crex crex). При тези видове изграждането на
ГПСОВ и намаляването на химичното и бактериално замърсяване на водоемите ще има
положително въздействие с продължителен ефект. Възможни отрицателни въздействия
върху видовете блатари и ливадния дърдавец са свързани с местоположението на ГПСОВ и
съпътстващата инфраструктура.
Гнездящи или сезонно пребиваващи видове във влажните зони и язовири в
защитените зони са: чапли, чайки, рибарки и патици. Някои видове ихтиофаги са уязвими
към замърсяването на водоемите и намаляване на хранителната база. Изграждането на
ГПСОВ и намаляването на химичното и бактериално замърсяване на водоемите ползвани от
тези видове ще има положително въздействие с продължителен ефект върху видовете и
местообитанията им в зоните.
Отрицателното въздействие при тази мярка е свързано със строителството на ГПСОВ,
както и инфраструктурата към тях – пътища и електропроводи. При правилен избор на
местоположението се очаква слабо отрицателно въздействие с локален и временен характер.
Залесяване
Това е мярка в плана на Черноморския район във връзка с измененията на климата и
борбата с ерозията. В зависимост от податливостта към ерозия на почвата, във водосбора на
водните тела са планирани залесителни мероприятия в по-ниско разположените тела и
затревяване в по-високо разположените, които освен за борба с ерозията, ще допринесат и за
подобряване на хидроложките характеристики на реките, мерки за редуциране на загубите
във водопреносните мрежи.
Мярката засяга защитена зона Котленска планина BG0002029 на територията на
Черноморски район. Мярката обхваща главно две направления – залесяване за питейно
водовземане и залесяване срещу ерозия.
Мярката ще окаже положително въздействие върху речните екосистеми и видовете
птици свързани с тях - белоока потапница (Aythya nyroca), бял щъркел (Ciconia ciconia),
бяла лопатарка (Platalea leucorodia), голяма бяла чапла (Egretta alba), земеродно рибарче
(Alcedo atthis), малка бяла чапла (Egretta garzetta), малък воден бик (Ixobrychus minutus),
малък корморан (Phalacrocorax pygmeus). При залесяване с подходяща дървесна
растителност въздействие се очаква и върху дендрофилни и хралупогнездещи видове птици сив кълвач (Picus canus), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), среден пъстър
кълвач (Dendrocopos medius), черен кълвач (Dryocopus martius).
Коригиране на речни участъци
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Тази мярка има въздействие преди всичко върху видовете от фауната, тясно свързани
със състоянието на речните корита, хидроложкия режим и състоянието на речните дъно.
Видове птици, предмет на опазване в защитените зони, няма директно да бъдат повлияни от
прилагането на тази мярка и не се очаква негативно въздействие върху тях. Негативно
въздействие тази мярка има върху рибните съобщества, посредством модификация и
унищожаване на съществуващи местообитания и чрез влошаване на хидрофизичните и
хидрохимични параметри в и в близост до участъка предвиден за укрепване и корекция.
Изпълнението на мероприятията по корекция в периода на размножаване на рибите (главно
май-август) би имало негативно отражение върху числеността на поколението и върху
оцеляемостта на ларвите и малките рибки. Това може да се отрази върху популационните
числености на някои видове птици ихтиофаги - белобуза рибарка (Chlidonias hybridus),
гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), земеродно рибарче (Alcedo atthis), речна рибарка
(Sterna hirundo), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) и др.
Реконструкция лагуни
Тъй като се предвижда само да се реконструират съществуващи лагуни от
свинеферми и др, то тази мярка е свързана с подобряване състоянието на водите и има
благоприятно въздействие върху качеството на водите чрез подобряване на състоянието на
местата за съхранение на отпадъчни води и недопускане на замърсявания на естествени
водни тела и от там на местообитанията на водолюбиви видове птици
Мярката ще засегне защитена зона: Батова BG0002082.
С прилагането на тази мярка се очаква положително въздействие върху видовете
предмет на опазване в защитените зони и свързани с водните екосистеми.
8.1.2.2.По ЗЗ
Защитена зона “Странджа” BG0002040”
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 3 баластриери, 4 депа, 3 водоползвания, 6
ПСОВ и В и К.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 12 ПСОВ – (5 нови ПСОВ (предложени от БД) и 7 нови ПСОВ (от
общински планове)).
Дейностите в зоната са регламентирани в заповедта за обявяване и в плана за
управление (все още неприет) на природния парк Странджа. При промени в съществуващите
режими и при утвърждаване на ПУ на природния парк трябва да се предвидят мерки за
подобряване на БПС на всички видове, които са обект на опазване на защитената зона
Странджа, като бъдат предвидени мерки за редукция на сега съществуващите негативни
промени в хидрологичния режим на водните тела.
В зоната няма забрани свързани с водните тела, вече съществуващите натоварвания или
новопредвидените мерки в ПУ на БД.
Предвидените мерки, като цяло ще окажат положителен ефект върху местообитанията и
популациите на видовете, включени в предмета и целите за опазване в ЗЗ. Изграждането на
ГПСОВ ще окаже положително въздействие върху качеството на водата и респективно,
върху водните местообитания. Строителната дейност ще предизвика прогонване на
животинските видове и влошаване на някои съседни местообитания.
Защитена зона “Бургаско езеро” BG0000273
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 4 водоползвания, 3 зауствания от
предприятия.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: коригиране на 2 речни участъка ще има непряко въздействие преди всичко върху
видовете птици, тясно свързани със състоянието на речните корита, хидроложкия режим и
състоянието на речните дъно. Ако изпълнението на мероприятията по корекция е в периода
на размножаване на рибите (главно май-август) може да се очаква негативно отражение
върху числеността на някои видове птици ихтиофаги.
446
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН

Защитена зона “Бакърлъка” BG0002077
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 1 депо, 3 ПСОВ и ВиК, 1 заустване от
предприятие.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 4 нови ПСОВ - (3 нови ПСОВ (предложени от БД) и 1 нова ПСОВ (от
общински планове)).
Зоната все още не е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите,
както и няма обявени и формулирани забранителни режими. Зоната е под силен
антропогенен натиск от развитието на туризма и инфраструктурата.
Предвидените мерки, като цяло ще окажат положителен ефект върху местообитанията
и популациите на видовете, включени в предмета и целите за опазване в ЗЗ. Изграждането на
ГПСОВ ще окаже положително въздействие върху качеството на водата и респективно,
върху водните местообитания. Строителната дейност ще предизвика прогонване на
животинските видове и влошаване на някои съседни местообитания ако не е подходящо
избрана площадката.
Защитена зона “Атанасовско езеро” BG0000270
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 1 ПСОВ и ВиК, 2 зауствания от
предприятия.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 1 нова ПСОВ (предложена от БД).
В заповедта за обявяване на защитената зона е записано, че са забранени дейности,
свързани с отводняването или пресушаване на водни обекти.
Изграждането на 1 ГПСОВ ще окаже положително въздействие върху качеството на
водата и респективно, върху водните местообитания. Строителната дейност ще предизвика
прогонване на животинските видове и влошаване на някои съседни местообитания ако не е
подходящо избрана площадката.
Защитена зона “Мандра – Пода” BG0000271
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от прагове и бентове, 3 водоползвания, 1 ПСОВ
и ВиК, 4 зауствания от предприятия.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: 1 реконструкция на съществуваща ПСОВ и 1 коригиране на речни участъци.
Зоната все още не е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите, както и
няма обявени и формулирани забранителни режими. Зоната е влажна зона с международно
значение за водоплаващите и водолюбиви птици, както и място с тесен фронт на миграция.
Предвидените мерки ще окажат положителен ефект върху видовете птици, но трябва да са
съобразени с екологичните изисквания на засегнатите видове.
Защитена зона “Камчийска планина” BG0002044
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 4 баластриери, 1 депо, 8 водоползвания, 1
ПСОВ и ВиК, 2 зауствания от предприятия.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 2 нови ПСОВ – (1 нова ПСОВ (предложена от БД) и 1 нова ПСОВ (от
общински планове)), 1 реконструкция на съществуваща ПСОВ и 1 коригиране на речни
участъци
Зоната все още не е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите,
както и няма обявени и формулирани забранителни режими. Приоритетните видове за
опазване в зоната не са свързани с влажните зони и водните тела. Важно местообитание за
птиците е районът на язовир Цонево.
Предвидените мерки ще окажат слабо, но все пак положително въздействие върху
видовете птици свързани с водните екосистеми.
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Защитена зона “Комплекс Камчия” BG0002045
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 1 депо, 2 прагове и бентове, 3
водоползвания, 2 ПСОВ и ВиК, 2 зауствания от предприятия.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 2 нови ПСОВ (предложени от БД), и 17 корекции на речни участъци.
Зоната все още не е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите,
както и няма обявени и формулирани забранителни режими. Комплексът е едно от трите
места по българското черноморско крайбрежие, където гнезди морския орел /Haliaeetus
albicilla/. Камчия се намира на миграционния път Via Pontica и разнообразието от птици по
време на прелет тук е много голямо. Горските масиви се използват за почивка от големи
количества грабливи птици. Ежегодно по време на миграциите могат да се наблюдават
прелитащи ята бели щъркели /Сiconia сiconia/, къдроглави пеликани /Pelecanus crispus/ и
розови пеликани /Pelecanus onocrotalus/, както и ливаден дърдавец /Crex crex/, представители
на чапловите, дъждосвирцовите и пойните птици. Разливите югозападно от резервата имат
особена стойност като зимовище на пойния лебед /Cygnus cygnus/, голямата бяла чапла
/Egretta alba/ и червеногушата гъска /Branta ruficollis/.
Възможно е предвидените мерки да окажат значително въздействие върху видовете
предмет на опазване в зоната. Тези мерки имат въздействие преди всичко върху видовете от
орнитофауната, тясно свързани със състоянието на речните корита, хидроложкия режим и
състоянието на речните дъно. Не трябна да се допуска нарушаване на водния режим и
употребата на пестициди и химикали в комплекса.
Видове птици, предмет на опазване в защитената зона, няма директно да бъдат
повлияни от прилагането на тази мярка и не се очаква негативно въздействие върху тях в
следствие негативното въздействие върху рибните съобщества, посредством модификация и
унищожаване на съществуващи местообитания. Засегнати видове птици са белобуза
рибарка (Chlidonias hybridus), гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), земеродно рибарче
(Alcedo atthis), речна рибарка (Sterna hirundo), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus)
и др.
Защитена зона “Котленска планина” BG0002029
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 2 депа, 5 водоползвания, 11 ПСОВ и ВиК, 1
заустване от предприятие.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 3 нови ПСОВ (предложени от БД), 1 залесяване и 1 коригиране на
речни участъци.
Зоната е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите (ДВ
15/24.02.2009г.), като са забранени дейности свързани с намаляване площта на крайречните
гори.
Мерките, предвидени в ПУРБ, ще окажат положително въздействие, но е възможно да
имат известен кумулативен ефект върху зоната. При правилен подбор и изпълнение на
дейностите въздействието върху птиците ще е положително.
Защитена зона “Варненско-Белославско езеро” BG0000191
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 5 водоползване, 2 ПСОВ и ВиК, 8 зауствания
от предприятия.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: 1 корекция на речни участъци.
Зоната все още не е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите,
както и няма обявени и формулирани забранителни режими. Зоната е с международно
значение за водоплаващите и водолюбиви птици, както и място с тесен фронт на миграция.
От друга стана е силно антропогенно и техногенно натоварена с пристанищна
инфраструктура и промишлени предприятия.
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Предвидената корекция на речно дъно може да доведе до известно негативно
въздействие върху зообентосните съобщества и рибните популации. Въздействието върху
птиците е непряко и с локален характер.
Защитена зона “Провадийско-Роякско плато” BG0002038
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 1 депо, 6 прагове и бентове, 4
водоползвания, 1 ПСОВ и ВиК, 1 заустване от предприятие.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 3 нови ПСОВ (от общински планове), 1 реконструкция на ПСОВ
(общински планове) и 19 коригиране на речни участъци.
Зоната все още не е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите, както и
няма обявени и формулирани забранителни режими. В зоната няма приоритетни влажни
зони и водни тела.
Коригирането на речните участъци е възможно да окаже значително въздействие
върху видовете предмет на опазване в зоната. Тази мярка има въздействие преди всичко
върху видовете от орнитофауната, тясно свързани със състоянието на речните корита,
хидроложкия режим и състоянието на речните дъно. Видове птици, предмет на опазване в
защитената зона, няма директно да бъдат повлияни от прилагането на тази мярка и не се
очаква негативно въздействие върху тях в следствие негативното въздействие върху рибните
съобщества, посредством модификация и унищожаване на съществуващи местообитания.
Засегнати в ниска степен са видове птици ихтиофаги от разред Charadriiformes.
Защитена зона “Белите Скали” BG0002097
В ЗЗ има съществуващо натоварване от 1 ПСОВ и ВиК.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 2 нови ПСОВ (предложени от БД).
Зоната все още не е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите,
както и няма обявени и формулирани забранителни режими. В зоната няма приоритетни
влажни зони и водни тела.
Предвидените 2 нови ПСОВ ще окажат положително въздействие върху качеството на
водата и респективно, върху водните местообитания и птиците.
Защитена зона “Батова” BG0002082
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 2 депа, 11 водоползвания, 1 ПСОВ и ВиК, 1
заустване от предприятие.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 1 нова ПСОВ (предложена от БД) и 2 реконструкции лагуни.
Зоната все още не е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите, както и
няма обявени и формулирани забранителни режими. Крайбрежните части на мястото са от
ключово значение за миграциите на значителни количества чайки буревестници /Larus
canus/. Значителни количества водолюбиви птици презимуват в района на Батова, основно
гъски /Anser albifrons/.
Мерките, предвидени в ПУРБ ще окажат положително въздействие върху качеството на
водата и респективно, върху водните местообитания и птиците. Мярката е свързана с
подобряване състоянието на местообитанията на водолюбиви видове птици и има отношение
към една от целите на опазване на защитените зони, а именно: „Възстановяване при
необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания
и местообитанията на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в
рамките на защитената зона.” Въздействие от прилагането на мярката се очаква при следните
видове: голяма бяла чапла (Egretta alba); бяла лопатарка (Platalea leucorodia); малка
бяла чапла (Egretta garzetta); малък корморан (Phalacrocorax pygmeus); нощна чапла
(Nycticorax nycticorax); ръждива чапла (Ardea purpurea); малък нирец (Mergus albellus).
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В границите на резерват Балтата и ПП Златни пясъци, всякакви мерки и дейности
трябва да бъдат в съответствие със заповедта за обяваване и плана за управление на
резервата и парка.
Защитена зона “Западна Странджа” BG0002066
В ЗЗ няма съществуващи натоварвания.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на една нова ПСОВ (от общински планове).
Изграждането на ПСОВ ще окаже положително въздействие върху качеството на водата
и респективно, върху водните местообитания. Строителната дейност ще предизвика
прогонване на животинските видове и влошаване на някои съседни местообитания, ако не е
подходящо избрана площадката.
Възможни отрицателни въздействия са свързани с местоположението на ГПСОВ и
съпътстващата инфраструктура.
Защитена зона “Калиакра” BG0002051
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 1 депо, 1 ПСОВ и ВиК, 16 зауствания от
предприятия.
Зоната е обявена със заповед на министъра на околната среда и водите (ДВ
69/28.08.2009г.), като са забранени дейности свързани с промяна на предназначението и
начина на ползване на мочурища, водоеми и водни течения.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 2 нови ПСОВ (предложени от БД), 1 изграждане на ПСОВ (пром.), 1
реконструкция на ПСОВ (пром.). Тези мерки ще окажат положително въздействие върху
качеството на водата и респективно, върху водните местообитания. Строителната дейност ще
предизвика прогонване на животинските видове и влошаване на някои съседни
местообитания, ако не е подходящо избрана площадката.
Възможни отрицателни въздействия са свързани с местоположението на ГПСОВ и
съпътстващата инфраструктура.
Защитена зона “Емине” BG0002043
В ЗЗ има съществуващи натоварвания от 1 баластриера, 1 съществуващ ВЕЦ, 2 депа, 3
прагове и бентове, 3 водоползвания, 1 ПСОВ и ВиК, 3 зауствания от предприятие.
Предвидените мерки само за тези части от водните тела, които попадат в защитената
зона са: изграждане на 3 нови ПСОВ (предложена от БД), 2 реконструкция на ПСОВ
(общински планове) и 3 коригиране на речни участъци, които се очаква да окажат
благоприятно въздействие върху видовете птици предмет на опазване в зоната и поспециални водолюбивите видове.
8.2
Описание и анализ за преките и косвени въздействия на Плана върху целостта,
структурата и функциите на зоните. Всички мерки, предложени от ПУРБ, са за
снижаване на отрицателното въздействие върху водните басейни при сегашното им
състояние
Негативните въздействия върху зоните биха били свързани с увеличаване на
генерираните емисии и непречистените отпадъчни води, както и кумулативен ефект от
индустриални производства, натоварване с МВЕЦ, баластриери, стари корекции и др.
Предвид описаните мерки и характера на технологичния процес за тяхната реализация
не се очакват завишени емисии в отпадъчните води и битовите отпадъци, както и повишен
антропогенен натиск, които да окажат отрицателно въздействие върху местообитанията и
видовете предмет на опазване в зоните.
По отношение на ихтиофауната, степента на въздействие от изграждането на ПСОВ в
ПУРБ се оценява като незначителна. Намаляването на общия поток непречистени,
отпадъчни води и останалите мерки за подобряване състоянието на екосистемите би имало
положително въздействие върху всички видове риби. Няма да има фрагментация на
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местообитания и промени във видовия състав в защитените зони вследствие реализацията и
изпълнението на мерките от ПУРБ.
По отношение на дънните безгръбначни и всички останали животни, обитаващи в поголяма или по-малка степен водна среда – земноводни, влечуги и бозайници, степента на
въздействие от изграждането на ПСОВ в ПУРБ също се оценява като незначителна.
Намаляването на количеството непречистени отпадъчни води, заедно с останалите мерки за
подобряване състоянието на екосистемите би имало положително въздействие върху тях.
Няма да има фрагментация на местообитания и промени във видовия състав в защитените
зони вследствие реализацията и изпълнението на мерките от ПУРБ.
Предвидените мерки в плана, като мониторинг и оценка на състоянието на рибните
популации; програми, мерки и планове за възстановяване и опазване на редки и застрашени
видове риби, хидробионти и техните местообитания; зарибяване; контрол върху
бракониерството, контрол над екологичния отток след язовирни стени и баражи на ВЕЦове,
разширяване на стари и създаване на нови водни площи сред масивите от водолюбива
растителност чрез прокопаване; поддържане на оптимален хидрологичен режим и химически
състав на водите, ограничаване нов добив на инертни материали; провеждане на дейности,
ограничаващи ерозията в речните тераси вследствие на добив на инертни материал и др.,
някои от които превантивни, имат изцяло значително положително влияние. Те ще
допринесат за поддържане на местообитанията на видовете в благоприятно природозащитно
състояние.
По отношение на местообитанията повечето от предвидените в Плана дейности ще
имат незначително негативно влияние и са основно с положително влияние за поддържане
им в благоприятно природозащитно състояние. Това са дейности по възстановяване и
поддържане на водния режим на заливните гори и влажни зони в защитени територии,
контрол на инвазивните видове,
Зоните и съответните водни тела, в които има значителни отрицателни въздействия,
причинени от водохващания и отнемане на водни количества, промени в хидрологичния
режим на реките от всякакво естестество – ВЕЦ, корекции на речното течения, изграждане
на водоеми (язовири), прагове, отводнителни мероприятия, баластриери и мн.др.; вкл. и
кумулативен ефект на дейности в миналото, са следните на територията на Басейнова
дирекция – Черноморски район:
BG0000141 Река Камчия: BG2KA400R004, BG2KA400L008
BG0000132 Побитите камъни: BG2PR210R005, BG2PR100L002, BG2PR100L003
BG0000138 Каменица: BG2PR900R017, BG2PR900R015, BG2PR567R011
BG0000198 Средецка река - BG2MA700R006
BG0000421 Преславска планина: BG2KA900L021, BG2KA900R019, BG2KA900R020
BG0000273 Бургаско езеро: BG2SE900L037
BG0000219 Дервентски възвишения 2: BG2VE109R001
BG0000574 Ахелой-Равда –Несебър: BG2SE600R010
BG0001001 Ропотамо: BG2IU400R008, BG2IU200L007, BG2IU200R006, BG2IU200L017
BG0001007 Странджа: BG2VE109R001, BG2IU200R006
BG0000149 Ришки проход: BG2KA900L021, BG2KA400R011
BG0000230 Факийска река: BG2MA107L002
BG0000621 Езера Шабла – Езерец: BG2DO700L018
BG0000620 Поморие BG2SE900L029
BG0000501 Голяма Камчия: BG2KA500R010, BG2KA900L021, BG2KA900R019,
BG2KA900R020, BG2KA400R004, BG2KA130R002
BG0000382 Шуменско плато: BG2KA800R026, BG2PR800R018
BG0000151 Айтоска планина: BG2SE900R026, BG2SE800R019, BG2SE600R015
BG0000136 Горна Луда Камчия: BG2KA400R041, BG2KA400R040, BG2KA400R043
BG0000178 Тича: BG2KA900R019, BG2KA900R020
BG0000242: Залив Ченгене скеле: BG2MA100L001
BG0000270 Атанасовско езеро: BG2SE900R025
BG0000107 Суха река: BG2MA107L002
451
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН

BG0000117 Котленска планина: BG2KA400R041, BG2KA400R040, BG2KA900R037,
BG2KA900R039, BG2KA900R022, BG2KA400R042, BG2KA400R043
BG0000104 Провадийско-Роякско плато: BG2KA500R01, BG2KA400L008, BG2PR345R007
BG0000393 Екокоридор Камчия-Емине: BG2KA500R010, BG2KA900L021, BG2KA900R019,
BG2KA900R020, BG2KA578R003
BG0000133 Камчийска и Еменска планина: BG2SE400R005, BG2SE300R003, BG2SE400R004,
BG2KA400L008, BG2KA130R002, BG2KA400R011.
BG0000154 Езеро Дуранкулак: BG2DO700L017,
BG0000208 Босна: BG2VE109R001, BG2IU800R015, BG2IU600R013, BG2IU400R012,
BG2IU400R008, BG2IU200R006, BG2IU400L011, BG2IU400R010
BG0000116 Камчия: BG2SE200R001, BG2PR345R007, BG2KA130R002.
BG0000622 Варненско-Белославски комплекс: BG2PR345R007, BG2PR210R005
BG0000573 Комплекс Калиакра:
BG0001004 Емине-Иракли: BG2SE500R013, BG2SE400R007
BG0000102 Долината на р. Батова: BG2DO800R006, BG2DO800R001, BG2PR100L001
BG0000100 Плаж Шкорпиловци: BG2SE200R001
BG0000137 Река Долна Луда Камчия: BG2KA400L024, BG2KA400L008, BG2KA400R011
BG0000271 Мандра – Пода: BG2MA107L002, BG2IU100R003
Преки въздействия
· Снижаване на отрицателното въздействие на непречистени отпадни (битови и
промишлени) върху водните басейни и значително подобряване на сегашното им
състояние.
· В резултат на реализацията на строителни дейности във връзка с изграждане на нови
ПСОВ е възможна пряка загуба на площ за крайречни местообитания, както и загуба на
екотон и фрагментация на местообитания и местообитания на видове, предмет на
опазване на защитената зона.
· Корекциите на речните течения причиняват дълготрайни негативни промени на
условията в поречието на реките, които променя местообитанията и местообитанията на
видове предмет на опазване в зоните. Тези промени са свързани със загуба на площ,
фрагментация, загуба на екотон и промяна на хидрологичните и други параметри на
населяваната среда. Това води до влошаване на благоприятното природозащитно
състояние на местообитания и противоречи на предмета на обявяване на защитените
зони.
· Корекциите на речните корита и лагуните ще стабилизират състоянието на водните нива
в съответния басейн, чрез което ще доведат до подобрени условия за живот на
хидробионтите.
· Корекциите на лагуните ще доведат до подобряване качеството на водите в съответния
басейн поради недопускане на замърсяването им с отпадъчни води, водещо до подобрени
условия за живот на хидробионтите.
· Корекциите на речните корита могат да доведат до краткосрочно намаляване на
ихтиофауната и останалите хидробионти в района на прилагане на мярката, както и до
смъртност на индивиди поради механични увреждания и/или влошаване качеството на
водите. Мярката може да доведе до снижаване броя на укритията и разрушаване на
участъци за размножаване.
· Като пряко влияние от залесителните дейности с естествени за района видове, се очаква
да се подобрят структурата и функциите на крайречните местообитания.
· Пряко негативно влияние би имало унищожаването на растителността, особено
дървесната в речните корита и брегове при укрепването и коригирането на речните дъна.
Косвени въздействия
· Функционирането на ПСОВ ще доведе до подобряване качеството на водите и
състоянието на популациите на хидробиоти, чувствителни към замърсяване.
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·
·
·

Ще се намали смъртността сред хидробионтите, възникваща в резултат на хронично
и/или инцидентно замърсяване с битови или промишлени отпадни води.
Косвено негативно влияние от всички мерки, предвидени в ПУРБ, би имало нахлуването
на инвазивни, нетипични растителни видове, след преустановяване на човешката дейност
в съответните зони, в които те се прилагат.
Негативно косвено влияние би се получило от използването неподходящи видове и
технологии за залесяване и затревяване в съответните зони.

6.
Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване,
намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от
осъществяване на ПУРБ върху защитените зони и определяне на степента им
на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на
прилагането на предложените смекчаващи мерки
Предложени са смекчаващи мерки (различни от мерките за подобряване на качеството на
водите) за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на
неблагоприятните въздействия от прилагането на мерките на плана за всяка от защитените
зони, върху които се очаква въздействие.
Директива 92/43/EEC за хабитатите
Предложените мерки в ПУРБ са адекватни за опазване на водните басейни и за
подобряването на състоянието на речните басейни до 2015 г., Те са съвместими, но не са
напълно достатъчни по отношение на природните местообитания и видовете, които са
свързани с водните тела и са обект на опазване на защитените зони. Предложени са много
мерки за подобряване на БПС (благоприятния природозащитен статус) на тези видове и
хабитати, вкл. и превантивни – напр. водни тела с участъци ограничение на баластриери,
контрол на водите, изпускани от язовири и ВЕЦ. Предвиждат се мерки насочени към
възстановяване на воден режим на влажни зони и заливни гори, възстановяване на
трофичните параметри на речните екосистеми (борба с инвазивните видове), изграждане на
рибни прагове и др. Като косвени мерки, насочени освен за подбряване на общото състояние
на водните тела, но към подобряване на условията за водните организими и местообитания,
могат да се приемат и изграждането на ГПСОВ, укрепване на ерозирали брегове,
възстановяване на увредени от добив терени, разрушаване на прагове и бентове, които
затрудняват миграциите на водните организми и др.
Но много от водните тела са увредени от значителен кумулативен ефект свързан с
промени в хидрологичния режим, вследствие на стари корекции и пресушавания, емитери,
прагове, изсичане и почистване на крайречна растителност, залесяване с нетипични
инвазивни видове, водовземания, действуващи ВЕЦ, зауствания, баластриери и др. В някои
поречия предстоят да бъдат изградени нови ВЕЦ и др. кумулативни негативни влияния.
Трябва да се предвидят мерки за възстановяване на увредени или унищожени местообитания
и местообитания на видове, предмет на опазване на зони и свързани с водните тела, както и
превантивни мерки за предотвратяване на нови дейности, които биха влошили
благоприятното природозащитно състояние на видове и местообитания – обект на опаване в
зоните.
Като комплексна смекчаваща мярка трябва да се извършат оценки за съвместимост на ПУП
на всяка конкретна ГПСОВ, на плановете за поддръжка на съществуващите корекции, като
ако е възможно да се предвидят алтернативи за местоположението й и техническите
параметри. Друга комплексна мярка е забраната за изграждане на ВЕЦ и добив на инертни
материали в зони, с предмет на опазване видове и местообитания, които са свързани пряко с
водните тела.
Реконструкция и изграждане на нови ПСОВ
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При определяне местоположението на предстоящите за изграждане станции, да се
избягват територии заети от местообитания включени в Приложение I на Директива
92/43/EEC, както и в близост до тях. Тази мярка би имала много висока степен на
положително въздействие при прилагане.
При рекултивационни и озеленителни дейности в района на площадката на ПСОВ,
особено на локализираните далече от населените места или урбанизирани зони, да се
използват видове, присъщи изцяло на прилежащата или близко разположена естествена
територия. Мярката би имала много висока степен на положително въздействие при
прилагане.
Важна мярка е запазване максимално съществуващата растителност, особено дървесните,
при използване подходите за изграждане на зауствания и площадките и водонапорните
съоръжения при изграждането на ВЕЦ по поречията. Мярката е с висока степен на
положително въздействие при прилагане.
При възможност да се избягва заустването на ПСОВ в зоните на обитание на
хидробионти включени в Приложение 2 на Директива 92/43/EEC, както и в близост до
тях.
Да се предвиди изграждането на стъпала за допречистване на водите – буферен водоем
(“адаптативни езера”) за самопречистване на преработените от ПСОВ води.
Технологичната схема на ПСОВ да бъде съобразена със състава и количеството на
отпадните води.

Коригиране на речни участъци
Поради силното негативно въздействие на тази дейност върху предмета и целите на опазване
на НАТУРА 2000 зоните, считаме, че корекциите са несъвместими с предмета и целите на
защитените зони, ако такъв предмет са крайречни и речни местообитания и видове животни,
свързани с реките. При поддържането на съществуващи корекции, попадащи в защитени
зони, за които има съществени причини да бъдат запазени като такива (защита на селища и
земеделски земи от наводнения), се дават следните препоръки:
· Ако мероприятията засягат територии в непосредствена близост или са в границите на
местообитания, включени в Приложение I на Директива 92/43/EEC (от типа: 91F0
Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus
angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris, 91E0* Алувиални гори с Alnus
glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae, 6430
Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс,
3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и CallitrichoBatrachion), да не се допуска унищожаването на съществуващата естествена растителност
по бреговете, особено дървесната.
· Мярката да се осъществява в извън размножителния период на рибите от съответната
зона, за да бъде предотвратено унищожаването на вече хвърления хайвер, както и на
ларвите и малките рибки.
· Мониторингът на екологичното състояние на водите да се извършва съгласно
изискванията на РДВ/ЕС (мониторинг на биологичните елементи за качество – веднъж на
3 години). Отговорна институция - ИАОС и регионалните лаборатории. При
необходимост, следва да бъдат определени допълнителни пунктове за проучвателен и
оперативен мониторинг. Мониторингът върху биологичното разнообразие би могло да се
извършва ежегодно, съгласно предложените методики, отговорна институция ИАОС.
· Мониторингът върху състоянието на местообитанията и видовете в съответните
Защитени зони може да се извършва от БАН, СА, ВУЗ, неправителствени организации и
др. чрез възлагане на обществени поръчки.
ВЕЦ и ограничаване и забрана на добив на инертни материали от речното корито
· Мониторингът на екологичното състояние на водите да се извършва съгласно
изискванията на РДВ/ЕС (мониторинг на биологичните елементи за качество – веднъж на
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3 години). Отговорна институция - ИАОС и регионалните лаборатории. При
необходимост, следва да бъдат определени допълнителни пунктове за проучвателен и
оперативен мониторинг. Мониторингът върху биологичното разнообразие би могло да се
извършва ежегодно, съгласно предложените методики, отговорна институция следва да
бъде ИАОС.
Мониторингът върху състоянието на местообитанията и видовете в съответните
Защитени зони може да се извършва от БАН, СА, ВУЗ, неправителствени организации и
др. чрез възлагане на обществени поръчки.
С оглед предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните
въздействия от съществуващите на територията на ЗЗони МВЕЦ, баражи и др.
хидротехнически съоръжения, могат да се предложат следните смекчаващи мерки:
Да се направи оценка на съществуващите МВЕЦ, баражи и други подобни съоръжения,
които нарушават екологичния интегритет на реките и всички те да бъдат оборудвани с
рибни проходи, отговарящи на екологичните изисквания на местната ихтиофауна, както и
на съвременните технологични възможности и добрите практики.
При издаването на сегашните режими на разрешителни за МВЕЦ, не се взема предвид
най-основното предназначение на защитените зони – не само да опазват видовете и
местообитанията, които са предмет на опазване, но и да ги поддържат в благоприятно
природозащитно състояние (БПС). В повечето случаи влиянието на ВЕЦ и добива на
инертни материали и промените, които причиняват в хидрологията и повечето химически
и физически параметри на водните тела, влошават благоприятното природозащитно
състояние на обектите на опазване в зоните. Тези промени са свързани не само с пряко
унищожаване на индивиди, създаване на физически прегради при миграциите на
органимите, или наводяване (респ. отводняване) на площи, заети от природни
местообитания, но и с косвена промяна на местообитанията, чрез промяна на
абиотичните параметри на средата, като количество разтворен кислород, степен на
еутрофикация, грунт, скорост на речното течение и мн. др. В този смисъл изграждането
на ВЕЦ от всякакъв тип (руслов и деривационен), при който се отнема повече от 20 до
30% водни количества влияят изключително негативно върху защитените зони и не
трябва да бъдат допускани там. В проектоплана на БД не са определени ограничения и
забрани за изграждане на ВЕЦ, а само за за ограничаване добива на инертни материали и
на нов добив на инертни материали. Необходимо е да се добавят следните мерки, за да се
неутрализира в бъдеще цялостното негативно влияние върху БПС на видовете и
приодните местообитания, пряко свързани с водните тела, поне в един възрастов период
от развитието си.
При издаване на разрешителни за МВЕЦ, в зони в които не са обявени за опазване на
речни и крайречни местообитания и местообитания на видове, е необходимо да се
изисква ДОВОС и Оценка за съвместимост, които задължително да включват
непосредствени теренни проучвания върху местообитанията и видовете в потенциално
засегнатия речен участък, както и да бъде представен план за собствен мониторинг в
течение на поне 3 години след пускане на обекта в експлоатация, който да обхваща речни
участъци с дължина около 1 км над и под съответния обект. Считаме, че разрешителни за
водоползване на нови МВЕЦ и добив на инертни материали в защитени зони, чийто
предмет на опазване са крайречни и речни местообитания, както и видове животни,
свързани с течащи води (реки), не трябва да бъдат предоставяни в бъдеще. Такива
местообитания са: 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и
Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris, 92A0
Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba, 91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и
Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae, 6430 Хидрофилни
съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс, 3260
Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и CallitrichoBatrachion. Такива животински видове са: Lutra lutra, Aspius aspius, Barbus meridionalis,
Barbus plebejus, Sabanejewia aurata, Cobitis taenia, Gobio uranoscopus, Cottus gobio,
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Austropatamobuis torrentium, Unio crassus, Theodoxus transversalis, Coenagrion ornatum и
др. Защитените зони, чийто предмет на опазване са крайречни и речни местообитания,
както и видове животни, свързани с течащи води (реки), са видни в Таблица 1, приложена
в Приложение 1 на ОС.
· Осъществяване на едногодишен предварителен мониторинг на реките – хидрологичен,
фрагментиране, земноводни, риби, безгръбначни, като конкретизирането на дължината на
участъка да става от компетентния орган при преценка необходимостта от ОВОС и ОС.
· Поради голямото значение за жизнеността и устойчивостта на популациите на видовете,
предмет на опазване в ЗЗ – бозайници, влечуги, земноводни, риби и безгръбначни, да се
предвидят потенциални биокоридори, свързващи локалните им популации. Поради това е
необходимо при планиране и изграждане на хидросъоръжения предварително да се оцени
техния ефект върху местообитанията и да се търсят начини за разрешаване на
съществуващи проблемни точки. В докладите по ОВОС при строеж на нова или
модернизирането на съществуваща транспортна инфраструктура (пътища или
железопътни линии), да се взима под внимание, ако същата преминава през
местообитанията на гореизброените животни и предварително да бъдат оценени всички
фактори и тяхното влияние върху свободното предвижване и свързаността на
популацията; да се избегне пресичането на най-важните и уязвими части от
местообитанията и коридорите вътрешно свързващи популацията; да се предвидят и
изградят специални места за преминаване на мечки и други животни над или под пътища
с голям трафик чрез тунели, виадукти, зелени мостове и др.
· Контрол над екологичния отток след язовирната стена и след ВЕЦ.
Мярката има изцяло положително влияние върху видовете и местообитанията – обект на
опазване в зоните. Допринася за ограничаване на негативните влияния, които могат да
влошат тяхното благоприятно природозащитно състояние.
· Мониторинг и оценка на състоянието на рибните популации;
· Програми, мерки и планове за възстановяване и опазване на редки и застаршени видове
риби, хидробионти и техните местообитания
· Зарибяване
· Овладяване развитието на популацията на мидата Зебра
· Контрол върху бракониерството
· Изграждане на рибни проходи
· Ограничаване еутрофикацията на влажната зона
· Противоерозионни мероприятия
· Възстановяване и поддържане на водния режим на заливни гори, влажни зони и др. водни
тела, предимно в защитени територии (Атанасовско езеро, Ропотамо, Пода и др.) – Има
изцяло положително влияние за видове и местообитания, които са обект на опазване в
защитените зони, защото допринася за подобряване на тяхното благоприятно
природозащитно състояние.
· Поддържане на оптимален хидрологичен режим и химически състав на водата
· Отстраняване на част от тръстиката и създаване на открити водни площи
Директива 79/409 ЕЕС за опазване на дивите птици
Изграждане на нови и реконструкция ПСОВ, Залесяване, Коригиране на речни
участъци и Реконструкция лагуни
· Точно маркиране на маршрутите за подходите към строителните петна на терена, за да се
предотврати допълнителното унищожение на растителност и нарушаване на прилежащи
терени.
· Строителните работи да се извършват извън размножителният сезон на повечето
животински видове, който е от април до юни, за да се избегне тяхното безпокойство.
Подходящо е строителните дейности да започнат рано на пролет (февруари - март) или
есен (септември – октомври), когато птиците и останалите животни не са заели гнездови
и размножителни територии.
456
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН

·
·
·
·
·
·
·
·

Да се предвидят и маркират местата за временно депониране на материали от изкопните
дейности, които да са извън границите на защитената зона и да са на максимално
възможно разстояние от водния обект.
Да се предвидят и маркират местата за временно складиране на строителните материали,
които да не са извън границите на строителната площадка или да не засягат естествени
природни местообитания.
Стриктно да се спазват правилата за противопожарна безопасност.
Да не се допуска изхвърлянето на строителни, битови и хранителни отпадъци.
Недопускане на разливи на горива и смазочни материали от строителните машини.
Да не се третират с химически вещества тревната покривка, пътищата и реките.
Трасетата на водопровода и ел. захранването да са в сервитутите на съществуващите
полски пътища.
Да се извършат оценки за съвместимост на ПУП на всяка конкретна ГПСОВ, като се
предвидят алтернативи за местоположението й и техническите параметри.

7.
Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното
въздействие върху защитените зони, включително нулева алтернатива
Настоящият план не предлага алтернативни решения, поради което в настоящата
точка се обсъжда само нулевата алтернатива и осъществяването на дейностите, предвидени
по настоящия план.
Доколкото липсата на алтернативни решения в плана противоречи на чл. 6 на
Директива 92/43/ЕЕС и на Наредбата за оценки за съвместимост, разглеждаме
допълнителните, предложени в оценката смекчаващи и компенсиращи мерки, като
предложена алтернатива.
Като правило, в потенциално засегнатите защитени зони от НЕМ Натура 2000
нулевата алтернатива, която означава отказ от прилагане на предвидените мерки, няма да
допринесе за подобряване и запазване на структурата и функциите, с оглед предмета и
целите за опазване. В случаи, когато се налага укрепване на бреговете и дъното на реките, се
препоръчва обхватът на тези мерки да се сведе до минимум, и да се използват естествени
местни материали (дърво, камък). При изпълнение на мерките да се прилагат предложените
компенсиращи мерки за снижаване на отрицателното въздействие върху хабитатите и
видовете.
По отношение на природните местообитания, нулевата алтернатива е несъвместима с
предмета и целите на опазване на защитените зони, защото предполага продължаване и
засилване на кумулативното негативно въздействие върху защитените зони, защото. Това
предполага и запазване или дори увеличаване в бъдеще на нивата на замърсяване във
водните тела, както и промените на морфологичните параметри на водните тела, вследствие
на действащи водоползвания, бентове, ВЕЦ, баластриери и бъдещи такива (някои от тях в
процес на реализация). Заради това не препоръчваме нейното изпълнение.
Всички дейности, предвидени в плана са съвместими с предмета и целите на опазване
на защитените зони и постигане на благоприятно природозащитно състояние на видове и
местообитания. По отношение на превантивните мерки, те не са достатъчни, а са частични.
Реализацията на мерките предвидени в ПУРБ няма да доведе да съществени негативни
последици. Неблагоприятни въздействия, като загуба на местообитания, кумулативен ефект,
фрагментация, възможност за навлизане на инвазивни видове ще се наблюдават главно по
време на изпълнение на строителните дейности, а при някои (инвазивни видове, повишена
опастност от аварии и т.н.) и по време на експлоатацията на съоръженията. Тези въздействия
ще имат временен и локален характер. За избягване и минимализиране на всякакви
негативни въздействия трябва на конкретните ПУП на ГПСОВ да бъдат правени оценки за
съвместимост, като бъдат предлагани и алтернативни решения, които да бъдат оценявани с
оглед на постигане на благоприятно природозащитно състояние на видове и местообитания –
предмет на опазване на зоните.
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При допълването на мерките в плана с нови, които допринасят за възстановяване и
поддържане на местообитанията и местообитанията на видове в благоприятно
природозащитно състояние, разглеждаме предложената алтернатива, като съвместима с
целите и предмета на опазване на защитените зони, които са засегнати от осъществени или
бъдещи дейности на Басейнова дирекция – Черноморски басейн.

8.
Картен материал с местоположението на обектите/трасетата на
плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение спрямо
защитените зони и техните елементи.
В Приложение 1 са представени Таблица 1 с описание на всички защитени зони по
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на местообитанията и Таблица 2 с описание на всички
защитени зони по Директива 79/409 за опазване на дивите птици.
В Приложение 2 са представени карти с местоположенията на установените
източници на въздействия върху водите и на мерките, предвидени за осъществяване в ПУРБ
по отношение на защитените зони.
В Приложение 3 са представени декларации и документи на експертите, разработили
настоящата ОС.

9.
Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие
съобразно критериите по чл. 22.
При реализацията на ПУРБ не се очакват значителни отрицателни въздействия
Всички предвидени дейности в плана ще окажат по-скоро положително въздействие
върху предмета и целите на опазване на защитената зона и ще допринесат за
постигане на благоприятно природозащитно състояние на видовете и
местообитанията, свързани с водните тела. Тези мерки обаче не са достатъчни и
трябва да бъдат допълнени.
По отношение на ихтиофауната, реализацията на мерките предвидени в ПУРБ няма да
доведе да съществени негативни последици. Неблагоприятни въздействия, като причиняване
на смъртност, избягване на рибите ще се наблюдават само в хода на изпълнение на
строителните дейности и тези въздействия ще имат временен и локален характер.
По отношение на дънните безгръбначни и всички останали животни, обитаващи в поголяма или по-малка степен водна среда – земноводни, влечуги и бозайници, реализацията
на мерките предвидени в ПУРБ няма да доведе да съществени негативни последици.
Неблагоприятни въздействия, като причиняване на смъртност, избягване на дадени
местообитания – ще се наблюдават само в хода на изпълнение на строителните дейности и
тези въздействия ще имат временен и локален характер.
По отношение на орнитофауната мерките ще окажат положително въздействие върху
видовете водоплаващи и водолюбиви птици, свързани през различни периоди от годината с
водните екосистеми. Негативното въздействие от строителството на ПСОВ и инфраструктура
може да бъде значително занижено от правилния избор на площадката и допълнителна
оценка за всеки един обект върху видовете и хабитатите предмет на опазване в зоната.
9.1.
Наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на
плана или съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или
благоприятни въздействия върху околната среда
Благоприятно въздействие върху околната среда и намаляването на рисковете за
човешкото здраве са причини от първостепен обществен интерес, които налагат
изграждането на ГПСОВ.
Реализирането на плана е свързано с необходимостта от изпълнение на задълженията
на страната, свързани с подобряване на екологичното състояние на водите, както и с
опазването на биологичното разнообразие в тях.
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9.2.
Предложени компенсиращи мерки
При осъществяване на плана, някои от мерките трябва да бъдат разширени и допълнени,
заради съществуващия кумулативен ефект в зоните, чието влияние няма да бъде
неутрализирано и има нужда от по-строга превантивна защита в зоните, за да се поддържат
видовете и местообитанията в БПС.
· Да се предвидят мерки за възстановяване на унищожени заливни гори чрез залесяване, и
да се въведе превантивна забрана за сечи на естествени крайречни гори.
Очакван ефект: Постигане на благоприятно природозащитно състояние на
местообитанията и местообитанията на видове растения и животни, които са пряко
свързани с речните течения.
·

При поддържане на съществуващи корекции и корекции на речни дъна в защитените
зони, това да се извършва след консултации със специалисти, с цел минимализиране на
негативния ефект върху видовете и местообитанията, предемет на опазване в зоните. .
Очакван ефект: Постигане на благоприятно природозащитно състояние на
местообитанията и местообитанията на видове растения и животни, които са пряко
свързани с речните течения. Ограничаване до възможно най-ниски стойности на
кумулативния ефект върху местообитанията и местообитанията на видовете – предмет
на опазване в зоните.
·

Да се преустанови издаването на разрешителни за ВЕЦ в НАТУРА 2000 защитените зони,
чиито предмети и цели на опазване са речни и крайречни местообитания, риби и водни
безгръбначни животни (вж. т. 6.1).
Очакван ефект: Постигане на благоприятно природозащитно състояние на
местообитанията и местообитанията на видове растения и животни, които са пряко
свързани с речните течения. Ограничаване до възможно най-ниски стойности на
кумулативния ефект върху местообитанията и местообитанията на видовете – предмет
на опазване в зоните.
·

Да не се издават разрешителни за баластриери, които са по-големи от 1 дка и когато
сумарната им площ надхвърля 1% от площта на реката в зоните от НАТУРА 2000, в
които се опазват риби, крайречни и водни местообитания и водни безгръбначни животни
(вж. т. 6.1).
Очакван ефект: Постигане на благоприятно природозащитно състояние на
местообитанията и местообитанията на видове растения и животни, които са пряко
свързани с речните течения. Ограничаване до възможно най-ниски стойности на
кумулативния ефект върху местообитанията и местообитанията на видовете – предмет
на опазване в зоните.
·

Да се прилагат добри практики при дейности за укрепване на речните брегове и дъна,
съобразени със съвременните технологии и материали.
Очакван ефект: Предотвратяване на увреждане на водни местообитания (на риби,
земноводни и безгръбначна фауна).
·

Да се извършва укрепване на речните участъци извън периодите на размножаване на
рибите.
Очакван ефект: Предотвратяване на механичното увреждане на хайвер, ларви и малки риби.
Предотвратяване на унищожаването на мръстилища.
·

Да не се извършват реконструкции в речни участъци за които е установено, че е
съсредоточено размножаването на риби от даден вид или видове.
Очакван ефект: Предотвратяване на унищожаването на мръстилища.
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· Да се изграждат буферни водоеми към пречиствателните станции (адаптативни езера).
Очакван ефект: Намаляване на негативното въздействие на инцидентно или хронично
заустване на недопречистени отпадни води от ПСОВ.

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни
компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че
предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително
увреден от реализирането на плана и че не е налице друго алтернативно
решение.
На този етап няма причини да се приеме че осъществяването на дейностите, предвидени по
този План могат да причинят значително отрицателно въздействие върху видове и природни
местообитания, предмет на опазване на зоните, така че няма основание за прилагане на
разпоредбите на чл. 34 от ЗБР. Но те не са напълно достатъчни за да се осъществи основната
цел на защитените зони - поддържане на видовете и местообитанията – предмет на опазване
на защитените зони в благоприятно природозащитно състояние. Заради това предлагаме да
бъдат допълнени с компенсиращи мерки, в предвид на силния кумулативен ефект в много от
зоните, който е влошил БПС на видовете и местообитанията – предмет на опазване и
свързани с водните тела.
Благоприятно въздействие върху околната среда и намаляването на рисковете за
човешкото здраве са причини от първостепен обществен интерес, които налагат
изграждането на ГПСОВ. Те са обстоятелство по чл. 33 на ЗБР.

11. Информация за използваните методи на изследване, методи за
прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности
при събиране на необходимата информация.
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г., ……посл. изм. и доп.
ДВ бр. 47/23.06.2009).
Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г, …..посл. изм. и
доп. ДВ. бр. 19/ 13.03.2009 г.)
Закон за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/11.11.1998 г., …посл. изм. и доп. ДВ бр.
19/ 13.03.2009 г.);
План за управление на Национален парк „Централен Балкан”, 2001 - 2010 год.
Ръководство за определяне на местообитанията от европейска значимост” – Световен
фонд за дивата природа Кавръкова, В,., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., и Белев, Т.
/ред./ WWF, Федерация „Зелени Балкани”, Дунавско-Карпатска програма с финансовото
съдействие на МОСВ, гр. София, 2005 г., 126 с.
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания,
изд. МОСВ, обн., ДВ, бр. 23 от 10.03.1995 г.; ратифицирана, ДВ, бр. 13/1991, в сила за
България - 01.05.1991.
Директива 92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна, 1991
Директива 201/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 за оценка на
влиянието на някои планове и програми върху околната среда, Официален журнал I, 197,
21/07/2001 Р 0030-0037.
Справочник на съществуващите методи за оценка и прогноза на въздействието върху
околната среда” , 1997, МОСВ.
Наредба на МОСВ, за оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 3/2006 г.)
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони, в сила от 11.09.2007 г. Приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г. Обн. ДВ.
бр.73 от 11 Септември 2007г,
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ръководство в помощ на управлението на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000.
Съставители: И. Зафиров, Д. Ботева; С. Аладжем. 2008 г., 48 с.
Инструкция за оценка на защитени зони по чл. 7 ал. 3 във връзка с чл.6 ал.1 т. 3 и 4 от
Закона за биологичното разнообразие, включващи местообитания на видове птици
Национален план за опазване на биологичното разнообразие. 2000.МОСВ.
Национален план за действие на кафявата мечка в България.
Национален план за действие на дивата коза в България.
Стандартни формуляри за защитените зони по НАТУРА 2000
Бондев, Ив. 1991. Растителността на България. Университетско издателство “Кл.
Охридски”, София.
Червена книга на Р България. 1985. т.1-2. София. БАН.
Флора на Република България, том 1-10
Определител на висшите растения в България (Кожухаров (ред.) 1992).
География на България. Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, София.
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ЗЗ-Директива за
хабитатите

Водно тяло код
ИМЕ

Кумулативен
Общ
Съществуващи
ефект на
статус на
Съществуващ натоварвания
съществуващи
водното
и
само за частта
тяло (по
въздействия в
натоварвания на ВТ, която е
данни на
зоната по
в ЗЗ
БД)
водни тела

BG2KA400R004 добър,
р. Луда Камчия силно
от яз. "Цонево"
модифиц
до вливане в р.
ирано ВТ
Камчия

1

Бетонова
корекция,
водобойни
съоръжения и
защитни диги 1 км

незначителен

Река Камчия
добър,
BG2KA400L008 силно
р. Луда Камчия модифиц
яз. "Цонево"
ирано ВТ

МВЕЦ
"Цонево",
Водовземане с
цел
промишленост
и ПБВ

незначителен

Предвидени
мерки в ПУРБ в
Черноморски
район за
басейново
управление

Ограничаване нов
добив на инертни
материали
от
речното корито
Контрол
над
екологичния
отток
след
язовирната стена;
мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;
зарибяване;
контрол
върху
бракониерството;

Предвидени
мерки в ПУРБ
в Черноморски
район за
басейново
управление
само за частта
на ВТ,
попадащо в ЗЗ

Съвместимост
на мерките
към целите за
опазване на
защитените
зони по
Директива
92/43/ЕЕС

Новопредложени
мерки
за
намаляване
на
негативното
въздействие
върху
местообитанията
включени
в
Приложение 1 на
Директива
92/43/ЕЕС

Новопредложеви
мерки
за
намаляване
на
негативното
въздействие върху
видовете
включени
в
Приложение 2 на
Директива
92/43/ЕЕС

За
природно
местообитание
91Е0*
смекчаващите
мерки
са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичните
особености
на
водните
тела
(ВЕЦ,
баластриери)
и
мерки
по
поддържане
на
местообитанието в
БПС.

Изграждане
на
функциониращи
рибни проходи и
байпаси
за
създаване
на
проходност
на
реката
за
мигриращите
видове;
Недопускане
на
строителство
на
нови
ВЕЦ;
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Черна (балканска)
мряна
(Barbus
meridionalis),
Маришка
мряна
(Barbus
plebejus),
Обикновен щипок
(Cobitis
taenia),
Европейска
горчивка (Rhodeus

съвместими

съвместими
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2

Трите братя

BG2KA200R005

няма
данни

умерен

BG2KA130R002

лош

значителен

BG2SE900R030

лош

значителен

мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;
зарибяване;
2 корекции на
речни участъци;
Възстановяване и
поддържане
на
водния режим на
заливната
гора;
2 корекции на
Увеличаване
речни участъци
фронта
на
навлизане
на
речните води на
територията
на
лонгозната гора
(резерват Камчия)

sericeus amarus).

съвместими

съвместими

не са
предвидени

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

Недопускане
на
изграждане
на
баластриери,
недопускане
на
промени
в
хидрологичния
режим
на
ЗЗ.
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Червенокоремна
бумка
(Bombina
bombina),Обикнове
на
блатна
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костенурка (Emys
orbicularis),Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
Бисерна мида (Unio
crassus), Ценагрион
(Coenagrion
ornatum)

3

4

неанализ
иран
участък

незначителен

не са
предвидени

BG2PR210R005

лош

значителен

не са
предвидени

BG2PR100L002

лош

значителен

не са
предвидени

Крайморска
Добруджа

Побитите
камъни
BG2PR100L003

лош

значителен

мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
засрташени
видове
риби,
хидробионти
и
техните

не са
предвидени

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр не са
посочени
видове
предмет
на
опазване
в
защитената
зона,
които
да
са
свързани с водните
тела.

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

Мерки
за
намаляване
на
рибната
преса,
недопускане
на
промени
на
хидрологичния
режим.
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Голям
гребенест
тритон
(Triturus
karelinii)
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местообитания;

5

BG2PR900R017

лош

BG2PR900R015

лош

1 депо; 1 зауств
от предпр;

1 депо; 1
заустване от
предприятие;

значителен

не са
предвидени

значителен

не са
предвидени

Каменица

BG2PR567R011

лош

значителен

Бракуване
премахване
бентово
съоръжение;

и
на

съвместими

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

Изграждане
на
ПСОВ; забрана за
изземване
на
инертни материали
и
други
хидротехнически
съоръжения водещи
до промяна
на
естествение
хидрологичен
режим.
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Червенокоремна
бумка
(Bombina
bombina),
1279
Ивичест
смок
(Elaphe
quatuorlineata), 1220
Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
1134
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus amarus)
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6

7

неанализ
иран
участък

умерен

не са
предвидени

BG2MA900R020

добър

незначителен

не са
предвидени

BG2MA700R006

лош

значителен

Плаж Градина
- Златна рибка

BG2MA800R019

добър

незначителен

BG2MA700R007

добър

незначителен

Средецка река

5 корекции на 5 корекции на
речни участъци
речни участъци

съвместими

4 корекции на 4 корекции на
речни участъци
речни участъци

съвместими

не са
предвидени

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Голям
гребенест
тритон
(Triturus
karelinii),
4125
карагьоз,
Alosa
immaculata.
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Маришка
мряна
(Barbus
plebejus),
Уклей
(Брияна,
Облез)
(Chalcalburnus
chalcoides),
Обикновен щипок
(Cobitis
taenia),
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus
amarus),
Бисерна мида (Unio
crassus), Ценагрион
(Coenagrion
ornatum)
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BG2KA900L021р. Камчия - яз.
"Тича"

8

лош,
силно
модифиц
ирано
водно
тяло

масово
развитие на
мида "Зебра"

лош

Разрешено
водовземане за
ВЕЦ от р.
Драгоевска,
Недостиг на
вода за
екосистемите в
сушава година

значителен

Овладяване
развитието
на
популацията на
мида
Зебра,
Контрол
на
екологичния
отток
след
язовирната стена;
мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;
зарибяване;
контрол
върху
бракониерството;

съвместими

значителен

Контрол
на
екологичния
отток
след
водохващания за
МВЕЦ-Тича на р.
Камчия
и
р.
Драгоевска

съвместими

Преславска
планина

BG2KA900R019 р. Камчия преди гр. В.
Преслав до с.
Миланово

За
природни
местообитания
91Е0*, 6430 и 6510
смекчаващите
мерки
са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичните
особености
на
водните
тела
(ВЕЦ, баластриери
и др.) и мерки по
поддържане
на
местообитанието в
БПС.

Забрана
за
строителство
на
нови и разширяване
на съществуващи
ВЕЦ; Забрана за
изземване
на
инертни материали;
За
видовете
предмет
на
опазване в ЗЗ Червенокоремна
бумка
(Bombina
bombina),
1193
Жълтокоремна
бумка
(Bombina
variegata),
1279
Ивичест
смок
(Elaphe
quatuorlineata), 1220
Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
1149
Обикновен
щипок
(Cobitis
taenia),
1134
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus amarus) - да
не се допускат
дейности,
които
имат
негативно
влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
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БПС.

1 ВЕЦ; В
долното
течение на
участъка е
изградено
водохващане за
ВЕЦ (бент),
след който се
пропуска само
екологичния
отток, не добре
изпълнен
рибен проход

BG2KA900R020 р. Камчия - след
яз. "Тича" до
преди гр. В.
Преслав

добър

BG2KA900R035

добър

незначителен

не са
предвидени

BG2KA800L032

добър

значителен

не са
предвидени

BG2KA800R031

добър

незначителен

BG2KA800R033

лош

значителен

не са
предвидени

BG2KA800R034

лош

значителен

не са
предвидени

BG2KA578R003

лош

значителен

не са
предвидени

незначителен

Изпълнение
на
подходящ рибен
проход

Изграждане
на
рибни проходи - 2
бр.

съвместими

съвместими
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BG2SE900L037 Бургаско езеро

9

Бургаско езеро

4
водоползвания;
3 зауствания от
предприятия;
лош,
добив на
силно
инертни
модифиц
материали;
ирано ВТ
прокопан канал
езеро-море;
наличие на
шлюз;

4
водоползвания;
3 зауствания от
предприятия;

значителен

2 корекции на
речни участъци,
ограничаване
еутрофикацията
на влажната зона
(езеро
Вая);
подобряване на
водния
режим;мониторин
г и оценка на
състоянието
на 2 корекции на
речни участъци
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;

съвместими

BG2SE900R036

лош

значителен

не са
предвидени

BG2SE900R035

няма
данни

умерен

не са
предвидени

BG2SE900R034

лош

значителен

не са
предвидени

За
природни
местообитания
1410*
и
1340
мерките
са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичния
режим
на
природните
местообитание и
поддържането им в
БПС

Изграждане
на
ПСОВ; Забрана за
добив на инертни
материали;
намаляване
на
риболовната преса;
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Червенокоремна
бумка
(Bombina
bombina), Ивичест
смок
(Elaphe
quatuorlineata),
Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
Уклей
(Брияна,
Облез)
(Chalcalburnus
chalcoides),
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus
amarus),
Ценагрион
(Coenagrion
ornatum).
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10

Бакаджиците

BG2MA800R019

BG2MA900R020

11

добър

добър

незначителен

не са
предвидени

незначителен

не са
предвидени

Войнишки
Бакаджик
BG2MA800R019

добър

незначителен

не са
предвидени

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

За
видовете
предмет
на
опазване в ЗЗ - Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii) да не се допускат
дейности,
които
имат
негативно
влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
БПС.
За
видовете
предмет
на
опазване в ЗЗ Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis),
1222
Южна
блатна
костенурка
(Mauremys caspica),
Голям
гребенест
тритон
(Triturus
karelinii), - да не се
допускат дейности,
които
имат
негативно влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
БПС.
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BG2VE109R001р. Велека

12

Дервентски
възвишения 2

добър

незначителен

Провеждане
на
дейности,
ограничаващи
ерозията
в
речните
тераси
вследствие
на
добив на баластра

съвместими

BG2MA900R020

добър

незначителен

не са
предвидени

BG2MA400R021

добър

незначителен

не са
предвидени

BG2MA700R007

добър

незначителен

не са
предвидени

BG2MA400R008

добър

незначителен

не са
предвидени

За
природни
местообитания
91Е0*,92А0, 91F0,
6430, 6510, 3260 и
3150 смекчаващите
мерки
са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичните
особености
на
водните
тела
(ВЕЦ, баластриери
и др.) и мерки по
поддържане
на
местообитанието в
БПС.

Забрана
за
изземване
на
инертни материали;
залесяване;
поддържане
на
хидрологичен
екологичен режим в
ЗЗ; Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis),
1222
Южна
блатна
костенурка
(Mauremys caspica),
Голям
гребенест
тритон
(Triturus
karelinii),
1137
Маришка
мряна
(Barbus
plebejus),
1134
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus
amarus),
1032 Бисерна мида
(Unio crassus),
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недостиг на
вода за
екосистемите в
BG2SE600R010 резултат на
I у-к -р.
недостатъчен
Хаджийска от яз.
отток;
лош,
Порой до устие и
корекция на
силно
II у-к- р. Бяла
модифиц речен участък
река-от с.
на р.
ирано ВТ
Оризаре до
Хаджийска и р.
вливане в р.
Бяла река - над
Хаджийска
80%, добив на
инертни
материали
13

1 корекция на
речен участък

съвместими

Ахелой Равда Несебър
BG2SE800R019

14

значителен

Ограничаване нов
добив на инертни
материали

добър

BG2SE800R020

лош

BG2SE900L028

добър

BG2IU400R008

лош

Ропотамо
BG2IU200L007

не са
предвидени

незначителен

2 прага;

2 прага;

1 бент; 1 ПСОВ 1 бент; 1 ПСОВ
и ВиК;
и ВиК;

няма
данни

умерен

незначителен

реконструкция на
съществуваща
ПСОВ; Бракуване
и премахване на
бентово
съоръжение;
Възстановяване и
консервация
на
видове
и
местообитания с
европейска
значимост
в
Поморийско
езеро

значителен

1 корекция на
речен участък

умерен

Възстановяване и
поддържане
на
водния режим на
заливната
гора
(резерват
"Ропотамо")

реконструкция
на
съществуваща
ПСОВ;

съвместими

За
природни
местообитания
2190, 6420 и 91F0
и
смекчаващите
мерки
са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичните
особености
на
водните
тела
(отводняване,
ВЕЦ, баластриери
и др.) и мерки по
поддържане
на
местообитанието в
БПС.

Забрана за ползване
на
баластриери;
Създаване на рибни
проходи
за
поддържане
на
цярост на водното
тяло; Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Alosa agone, Alosa
immaculatа,
Обикновен щипок
(Cobitis
taenia),
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus
amarus),
Ценагрион
(Coenagrion ornatum

За
природни
местообитания
1130, 1150*, 1410,
2190, 3260, 6430,
6510, 91F0, 91E0*
смекчаващите
мерки
са
недопускане
на

Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Alosa immaculate,

съвместими

1 корекция на
речен участък

не са
предвидени

съвместими
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неанализ
иран
участък

не са
предвидени

умерен
мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;
зарибяване;

съвместими

BG2IU200R006

лош

значителен

BG2IU200R004

няма
данни

умерен

не са
предвидени

BG2IU400L011

добър

незначителен

не са
предвидени

BG2IU400R010

добър

незначителен

не са
предвидени

нови
негативни
промени
в
хидрологичните
особености
на
водните
тела
(ВЕЦ,
баластриери,
строителство
свързано с нови
водовземания
и
др.) и мерки по
поддържане
на
местообитанието в
БПС. В границите
на
резерват
Ропотамо,
всякакви мерки и
дейности трябва да
бъдат
в
съответсвие
със
заповедта
за
обяваване и плана
за управление на
резервата.

Уклей
(Брияна,
Облез)
(Chalcalburnus
chalcoides), Виюн
(Misgurnus fossilis),
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus
amarus),
Бисерна мида (Unio
crassus).
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BG2IU200R005

лош

умерен

BG2IU200L017

няма
данни

умерен

Увеличаване
фронта
на
навлизане
на
речните води на
територията
на
лонгозната гора
(резерват
"Ропотамо");подд
ържане
на
оптимален
хидрологичен
режим
и
химически състав
на
водата;
поддържане
на
водния
режим
(ПР
"Вельов
вир");
мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;
зарибяване;
мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните

съвместими

съвместими
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местообитания;

15

Странджа

BG2RE400R002

добър

значителен

не са
предвидени

BG2RE200R001

добър

значителен

не са
предвидени

BG2VE109R001

добър

неанализ
иран
участък

3 баластриери; 3 баластриери; 3
3 депа; 3
депа; 3
водоползвания; водоползвания;

2 ПСОВ и ВиК

2 ПСОВ и ВиК

умерен

изграждане на 4
нови ПСОВ (по
БД) и 4 нови
ПСОВ (по Общ.
Пл.); мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
изграждане на 4
рибните
нови ПСОВ (по
популации;
БД) и 4 нови
програми, мерки
и
планове
за ПСОВ (по Общ.
Пл.)
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;
зарибяване;

съвместими

умерен

изграждане на 1 изграждане на 1
нова ПСОВ (по нова ПСОВ (по
БД) и 1 нова
БД) и 1 нова
ПСОВ (по Общ. ПСОВ (по Общ.
Пл.)
Пл.)

съвместими

Дейностите
в
зоната
са
регламентирани в
заповедта
за
обявяване
и в
плана
за
управление
(все
още неприет) на
природния
парк
Странджа.
При
промени
в
съществуващите
режими и при
утвърждаване на
ПУ на природния
парк трябва да се
предвидят мерки
за подобряване на
БПС на всички
местообитания,
които са обект на
опазване
на
защитената
зона
Странджа,
като
бъдат предвидени
мерки за редукция
на
сега
същестуващите
негативни промени
в хидрологичния
режим на водните
тела.

Забрана
за
разширяване
на
съществуващите
баластриери
и
изграждане
на
нови. Видове в
защитената
зона,
чулствителни
на
въздействие (пряко
и
косвено)
на
процесине свързани
с
иземване
на
инертни материали
Червенокоремна
бумка
(Bombina
bombina),Обикнове
на
блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Южна
блатна костенурка
(Mauremys caspica),
Голям
гребенест
тритон
(Triturus
karelinii), Резовски
карагьоз
(Alosa
tanaica),
Распер
(Aspius
aspius),
Маришка
мряна
(Barbus
plebejus),
Уклей
(Брияна,
Облез)
(Chalcalburnus
chalcoides),
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16

Ришки проход

умерен

не са
предвидени

добър

значителен

не са
предвидени

BG2IU400R012

няма
данни

умерен

не са
предвидени

BG2IU200R006

лош

значителен

не са
предвидени

BG2MA400R021

добър

незначителен

не са
предвидени

BG2IU400R010

добър

незначителен

не са
предвидени

BG2MA400R008

добър

незначителен

не са
предвидени

BG2MA400R010

добър

незначителен

не са
предвидени

BG2MA200R011

добър

незначителен

не са
предвидени

BG2KA900L021р. Камчия - яз.
"Тича"

лош,
силно
модифиц
ирано
водно
тяло

BG2KA600R018

няма
данни

BG2IU800R015

няма
данни

BG2IU600R013

1 депо;

1 депо;

масово
развитие на
мида "Зебра"

значителен

умерен

Овладяване
развитието
на
популацията на
мида
Зебра,
Контрол
на
екологичния
отток
след
язовирната стена

съвместими

не са
предвидени

Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus
amarus),
Бисерна мида (Unio
crassus), Ценагрион
(Coenagrion
ornatum).

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

Изграждане
на
рибни проходи и
съхранение
на
целостта на водното
тяло. Видове в ЗЗ
чувствителни
на
фрагмнтация
на
водните тела: Черна
(балканска) мряна
(Barbus
meridionalis),
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BG2KA400L024

лош

BG2KA400R011р. Луда Камчия
след яз.
"Камчия" до яз.
"Цонево"

лош

BG2MA107L002
яз. Мандра

17

Факийска река

1 праг/бент;

1 праг/бент;

3
лош,
водоползвания;
силно
1 ПСОВ и ВиК;
модифиц
4 зауствания от
ирано
предприятия;
ВТ,
добив на
язовирни
инертни
стени
материали

значителен

мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;
зарибяване;
контрол
върху
бракониерството;

съвместими

значителен

Ограничаване нов
добив на инертни
материали

съвместими

Обикновен щипок
(Cobitis taenia).

значителен

Поддържане
на
оптимален
хидрологичен
режим
и
химически състав
на водата (Пода);

съвместими

4 корекции на 4 корекции на
речни участъци
речни участъци

съвместими

BG2MA400R004

лош

значителен

BG2MA700R007

добър

незначителен

не са
предвидени

За
природни
местообитания
92A0
и
3260
смекчаващите
мерки
са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичните
особености
на
водните
тела
(ВЕЦ, баластриери
и др.) и мерки по
поддържане
на
местообитанието в
БПС.

Забрана
за
разработване
на
баластриери;
ПСОВ;
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Червенокоремна
бумка
(Bombina
bombina), Ивичест
смок
(Elaphe
quatuorlineata),
Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
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не са
предвидени

добър

незначителен

не са
предвидени

добър

незначителен

1 корекция на
речен участък

няма
данни

незначителен

Отстраняване на
част
от
тръстиката
и
създаване
на
открити
водни
площи
(Шабленско
езеро);
мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;
зарибяване;
контрол
върху
бракониерството;

неанализ
иран
участък

умерен

добър

BG2MA400R009

BG2MA400R010

BG2DO700L018
18

незначителен

BG2MA400R008

1
водоползване;

1 водоползване;

Езеро Шабла Езерец

1 корекция на
речен участък

гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
Маришка
мряна
(Barbus
plebejus),
Уклей
(Брияна,
Облез)
(Chalcalburnus
chalcoides),
Обикновен щипок
(Cobitis
taenia),
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus
amarus),
Бисерна мида (Unio
crassus).

съвместими

съвместими

За
природнo
местообитаниe
1150* мерките са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичния
режим
на
природните
местообитание и
поддържането им в
БПС.

За
видовете
предмет
на
опазване в ЗЗ Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Alosa
immaculate, Виюн
(Misgurnus fossilis),
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus amarus) - да
не се допускат
дейности,
които
имат
негативно
влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
БПС.

не са
предвидени
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19

20

Златни пясъци

Кардам

BG2DO800R002

няма
данни

2 ПСОВ и ВиК

2 ПСОВ и ВиК

неанализ
иран
участък

умерен

умерен

не са
предвидени

не са
предвидени

Дейностите
в
зоната
са
регламентирани в
заповедта
за
обявяване
и в
плана
за
управление
(все
още неприет) на
природния
парк
Златни
пясъци.
При промени в
съществуващите
режими и при
утвърждаване на
ПУ на природния
парк трябва да се
предвидят мерки
за подобряване на
БПС на всички
местообитания,
които са обект на
опазване
на
защитената
зона
Златни
пясъци,
като
бъдат
предвидени мерки
за редукция на сега
същестуващите
негативни промени
в хидрологичния
режим на водните
тела.
В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

За
видовете
предмет
на
опазване в ЗЗ Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii) да не се допускат
дейности,
които
имат
негативно
влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
БПС.

За
видовете
предмет
на
опазване в ЗЗ Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis) - да не
се
допускат
дейности,
които
имат
негативно
влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
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БПС.

21

Изворово Краище

BG2SE900L028

22

неанализ
иран
участък

умерен

не са
предвидени

добър

незначителен

не са
предвидени

Поморие
BG2SE900L029

лош

2
водоползвания;

2
водоползвания;

значителен

не са
предвидени

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

За
природни
местообитания
1310
и
1150*
мерките
са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичния
режим
на
природните
местообитание и
поддържането им в
БПС

За
видовете
предмет
на
опазване в ЗЗ Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis) - да не
се
допускат
дейности,
които
имат
негативно
влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
БПС.
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis),
1217
Шипоопашата
костенурка (Testudo
hermanni),
1171
Голям
гребенест
тритон
(Triturus
karelinii), карагьоз,
Alosa immaculatа.
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23

24

Река
Мочурица

Росица Лозница

BG2MA600R015

няма
данни

1 депо;

1 депо;

неанализ
иран
участък

умерен

умерен

не са
предвидени

За
природно
местообитание
1530* мерките са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичния
режим
на
природното
местообитание и
мерки
по
поддържането му в
БПС

не са
предвидени

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

Забрана
за
изземване
на
инертни материали;
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Червенокоремна
бумка
(Bombina
bombina),
1193
Жълтокоремна
бумка
(Bombina
variegata),
1279
Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
1137
Маришка
мряна
(Barbus
plebejus),
1134
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus
amarus),
1032 Бисерна мида
(Unio
crassus),
Ценагрион
(Coenagrion
ornatum),
В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр не са
посочени
видове
предмет
на
опазване
в
защитената
зона,
които
да
са
свързани с водните
тела.

482
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН

25

Недостиг на
вода за
екосистемите;
брегова и
дънна ерозия;

умерен

Ограничаване нов
добив на инертни
материали;
дейности,
ограничаващи
ерозията
вследствие
на
добив на инертни
материали;

съвместими

значителен

Овладяване
развитието
на
популацията на
мида
Зебра,
Контрол
на
екологичния
отток
след
язовирната стена

съвместими

BG2KA500R010 р. Токат дере от
извор до вливане
в р. Камчия

няма
данни

BG2KA900L021р. Камчия - яз.
"Тича"

лош,
силно
модифиц
ирано
водно
тяло

BG2KA600R018

няма
данни

умерен

не са
предвидени

BG2KA700R017

няма
данни

умерен

не са
предвидени

Голяма
Камчия

BG2KA900R019 р. Камчия преди гр. В.
Преслав до с.
Миланово

лош

масово
развитие на
мида "Зебра"

Разрешено
водовземане за
ВЕЦ от р.
Драгоевска,
недостиг на
вода за
екосистемите в
сушава година

значителен

Контрол
на
екологичния
отток
след
водохващания за
МВЕЦ-Тича на р.
Камчия
и
р.
Драгоевска

съвместими

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

Забрана
за
разширяване
на
съществуващите
баластриери
и
изграждане
на
нови. Изграждане
на функциониращи
рибни проходи и
байпаси
за
създаване
на
проходност
на
реката
за
мигриращите
видове;
Недопускане
на
строителство
на
нови
ВЕЦ;
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Червенокоремна
бумка
(Bombina
bombina),
Жълтокоремна
бумка
(Bombina
variegata),
Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
Черна (балканска)
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BG2KA900R020 р. Камчия - след
яз. "Тича" до
преди гр. В.
Преслав

добър

BG2KA400R004 добър,
р. Луда Камчия силно
от яз. "Цонево"
модифиц
до вливане в р.
ирано ВТ
Камчия

BG2KA578R003

BG2KA130R002 р. Камчия - слад
вливането на р.
Луда Камчия до
вливане в Черно
море

1 ВЕЦ; В
долното
течение на
участъка е
изградено
водохващане за
ВЕЦ (бент)
след който се
пропуска само
екологичния
отток, не добре
изпълнен
рибен проход

1 ВЕЦ;

Бетонова
корекция,
водобойни
съоръжения и
защитни диги 1 км

лош

лош

Силно модиф.
ВТ-над 80%
корекции,
Изземване на
наноси.

незначителен

Изпълнение
на
подходящ рибен
проход.

незначителен

Ограничаване нов
добив на инертни
материали
от
речното корито

съвместими

1 корекция на
речен участък

съвместими

значителен

10 корекции на 10 корекции на
речни участъци
речни участъци

съвместими

значителен

1 корекция на
речен
участък,
Ограничаване нов
добив на инертни
материяли

съвместими

1 корекция на
речен участък

мряна
(Barbus
meridionalis),
Маришка
мряна
(Barbus plebejus), ),
Обикновен щипок
(Cobitis
taenia),
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus
amarus),
Бисерна мида (Unio
crassus).
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26

27

Шуменско
плато

Айтоска
планина

BG2KA700R016

няма
данни

BG2PR800R018

лош

1 праг/бент;

BG2KA800R026 р. Чираджи
(Пакоша) от яз.
"Фисек" до
вливане в р.
Врана

лош

Силно
модифицирано
ВТ - корекция
р. Чираджи над 80%,
Недостиг на
вода за
екосистемите в
много сушава
година

BG2KA578R003

лош

значителен

не са
предвидени

BG2SE900R025

няма
данни

умерен

не са
предвидени

BG2SE900R026

няма
данни

BG2SE600R023

няма
данни

2 зауствания от
предприятия;

1 праг/бент;

умерен

не са
предвидени

значителен

не са
предвидени

значителен

2 зауствания от
предприятия;

умерен

умерен

Контрол
на
екологичния
отток
след
язовирната стена

изграждане на 1 изграждане на 1
пром. ПСОВ;
пром. ПСОВ;

съвместими

съвместими

не са
предвидени

Дейностите
в
зоната
са
регламентирани в
заповедта
за
обявяване
и в
плана
за
управление
(все
още неприет) на
природния
парк
Шуменско плато.
При промени в
съществуващите
режими и при
утвърждаване на
ПУ на природния
парк трябва да се
предвидят мерки
за подобряване на
БПС на всички
местообитания,
които са обект на
опазване
на
защитената
зона
Шуменско плато,
като
бъдат
предвидени мерки
за редукция на сега
същестуващите
негативни промени
в хидрологичния
режим на водните
тела.

Изграждане
на
функциониращи
рибни проходи и
байпаси
за
създаване
на
проходност
на
реката
за
мигриращите
видове;
Недопускане
на
строителство
на
нови
ВЕЦ;
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ - 1220
Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii).

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

Изграждане
на
ПСОВ;
недопускане
промени
в
хидрологичния
режим; Изграждане
на рибни проходи и
байпаси;
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
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не са
предвидени

BG2SE800R017

няма
данни

BG2SE800R019

добър

BG2SE900R030

лош

значителен

не са
предвидени

BG2SE900R036

лош

значителен

не са
предвидени

BG2SE600R015

лош

значителен

не са
предвидени

BG2SE800L018

добър

BG2SE900L028

добър

умерен

2 прагове/
бентове;

1 заустване от
предприятие;

1
водоползване;

2
прагове/бентове

1 заустване от
предприятие;

1 водоползване;

незначителен

незначителен

незначителен

изграждане на 1 изграждане на 1
пром. ПСОВ;
пром. ПСОВ;

мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;
зарибяване;
контрол
върху
бракониерството;
мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и

съвместими

значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Голям
гребенест
тритон
(Triturus
karelinii),
Обикновен щипок
(Cobitis
taenia),
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus
amarus),
Бисерна мида (Unio
crassus), Ценагрион
(Coenagrion
ornatum),

съвместими

съвместими
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техните
местообитания;

BG2SE900R024

28

Сините
камъни

BG2KA400R043

29

Река Горна
Луда Камчия

BG2KA400R041

няма
данни

1 депо; 1
водоползване;

1 депо; 1
водоползване;

добър

умерен

не са
предвидени

умерен

не са
предвидени

незначителен

не са
предвидени

Дейностите
в
зоната
са
регламентирани в
заповедта
за
обявяване
и в
плана
за
управление
на
природния
парк
Сините
камъни.
При промени в
съществуващите
режими
на
природния
парк
трябва
да
се
предвидят мерки
за подобряване на
БПС на всички
местообитания,
които са обект на
опазване
на
защитената
зона
Сините
камъни,
като
бъдат
предвидени мерки
за редукция на сега
същестуващите
негативни промени
в хидрологичния
режим на водните
тела.
В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на

За
видовете
предмет
на
опазване в ЗЗ Жълтокоремна
бумка
(Bombina
variegata),
Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
1137
Маришка
мряна
(Barbus
plebejus),
1093
Ручеен
рак
(Austropotamobius
torrentium),
Бисерна мида (Unio
crassus) - да не се
допускат дейности,
които
имат
негативно влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
БПС.
За
видовете
предмет
на
опазване в ЗЗ
-
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BG2KA400R040

BG2KA400R043

30

Кабиюк

BG2PR800R016

няма
данни

лош

не са
предвидени

умерен

1
водоползване;

1 водоползване;

лош

значителен

значителен

изграждане на 1 изграждане на 1
нова ПСОВ (по нова ПСОВ (по
БД) и 1 нова
БД) и 1 нова
ПСОВ (по Общ. ПСОВ (по Общ.
Пл.)
Пл.)

защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

Жълтокоремна
бумка
(Bombina
variegata), Ивичест
смок
(Elaphe
quatuorlineata),
Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
Черна (балканска)
мряна
(Barbus
meridionalis),
Маришка
мряна
(Barbus
plebejus),
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus
amarus),
Бисерна мида (Unio
crassus) да не се
допускат дейности,
които
имат
негативно влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
БПС.

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр не са
посочени
видове
предмет
на
опазване
в
защитената
зона,
които
да
са
свързани с водните
тела.

съвместими

не са
предвидени
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BG2KA900R019 р. Камчия преди гр. В.
Преслав до с.
Миланово

31

лош

Тича

Разрешено
водовземане за
ВЕЦ от р.
Драгоевска,
недостиг на
вода за
екосистемите в
сушава година

1 ВЕЦ; В
долното
течение на
участъка е
изградено
водохващане за
ВЕЦ (бент),
след който се
пропуска само
екологичния
отток, не добре
изпълнен
рибен проход

значителен

Контрол
на
екологичния
отток
след
водохващания за
МВЕЦ-Тича на р.
Камчия
и
р.
Драгоевска

съвместими

BG2KA900R020 р. Камчия - след
яз. "Тича" до
преди гр. В.
Преслав

добър

BG2KA578R003

лош

незначителен

не са
предвидени

BG2IU100R003

няма
данни

умерен

не са
предвидени

значителен

Изпълнение
на
подходящ рибен
проход

съвместими

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

Забрана
за
изграждане на нови
ВЕЦ и разширяване
на съществуващите.
Заблана
за
изземване
на
инертни материали.
Осигуряване
на
целостт ана водния
басйн посредством
функциониращи
байпаси
;
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
1138
Черна
(балканска) мряна
(Barbus
meridionalis), 1137
Маришка
мряна
(Barbus
plebejus),
1149
Обикновен
щипок
(Cobitis
taenia),
1134
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus
amarus),
1032 Бисерна мида
(Unio crassus).
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32

33

Залив Ченгене
скеле

BG2MA100L001

лош

BG2SE900R025

няма
данни

BG2SE900R026

няма
данни

не са
предвидени

значителен

2 зауствания от
предприятия;

2 зауствания от
предприятия;

умерен

Атанасовско
езеро

умерен

изграждане на 1
нова ПСОВ (по
БД) и 1 нова
ПСОВ (по Общ.
Пл.); Поддържане изграждане на 1
на високо водно нова ПСОВ (по
ниво
в
БД) и 1 нова
сладководното
ПСОВ (по Общ.
блато
в
Пл.)
североизточната
част на резервата
(ПР Атанасовско
езеро);
Поддържане
на
високо
водно
ниво
в
сладководното
блато
в
североизточната
част на резервата

съвместими

съвместими

За
природнo
местообитаниe
1160 мерките са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичния
режим
на
природните
местообитание и
поддържането им в
БПС.

За
природни
местообитания
1310, 1510, 1530* и
1150* мерките са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичния
режим
на
природните
местообитание и
поддържането им в
БПС

За
видовете
предмет
на
опазване в ЗЗ Червенокоремна
бумка
(Bombina
bombina),
1279
Ивичест
смок
(Elaphe
quatuorlineata), 1220
Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
1071
Ценагрион
(Coenonympha
oedippus) - да не се
допускат дейности,
които
имат
негативно влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
БПС.
За
видовете
предмет
на
опазване в ЗЗ Видра (Lutra lutra),
Червенокоремна
бумка
(Bombina
bombina), Ивичест
смок
(Elaphe
quatuorlineata),
Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
Бисерна мида (Unio
crassus) - да не се
допускат дейности,
които
имат
негативно влияние
върху
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(ПР Атанасовско
езеро);

34

Суха река

BG2SE900L027

няма
данни

BG2DO600R007

няма
данни

1 ПСОВ и ВиК; 1 ПСОВ и ВиК;

1
водоползване;

1 водоползване;

умерен

Поддържане
на
високо
водно
ниво
в
сладководното
блато
в
североизточната
част на резервата
(ПР Атанасовско
езеро);
Разширяване на
стари и създаване
на нови водни
площи
сред
масивите
от
водолюбива
растителност чрез
прокопаване;
Повишаване
на
водното ниво в
обиколния канал;
мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;

умерен

1 реконструкция
на лагуна;

хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
БПС.

съвместими

1
реконструкция
на лагуна;

съвместими

За
природно
местообитание
91Е0*
смекчаващите

Забрана за добив на
инертни материали;
изграждане
на
ПСОВ;
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неанализ
иран
участък
1
водоползване;

значителен

не са
предвидени
не са
предвидени

BG2DO600R009

лош

BG2DO600R008

няма
данни

умерен

BG2DO670R016

лош

значителен

BG2DO800R006

лош

значителен

BG2PR100L001

BG2MA107L002
яз. Мандра

1 водоползване;

умерен

не са
предвидени

лош

3
лош,
водоползвания;
силно
1 ПСОВ и ВиК;
модифиц
4 зауствания от
ирано
предприятия;
ВТ,
добив на
язовирни
инертни
стени
материали

значителен

значителен

изграждане на 1 изграждане на 1
пром. ПСОВ;
пром. ПСОВ;

мерки
са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичните
особености
на
водните тела и
мерки
по
поддържане
на
местообитанието в
БПС.

Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),

съвместими

не са
предвидени
мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;

съвместими

не са
предвидени
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BG2DO600L020

BG2KA400R043

35

няма
данни

умерен

лош

значителен

не са
предвидени

не са
предвидени

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

Луда Камчия

BG2KA400L044

няма
данни

2 водоползв;

2
водоползвания;

умерен

не са
предвидени

За
видовете
предмет
на
опазване в ЗЗ Жълтокоремна
бумка
(Bombina
variegata),
Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
1138
Черна
(балканска) мряна
(Barbus
meridionalis), 1137
Маришка
мряна
(Barbus
plebejus),
1149
Обикновен
щипок
(Cobitis
taenia),
1134
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus amarus),- да
не се допускат
дейности,
които
имат
негативно
влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
БПС.
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36

37

38

Караагач

Марина дупка

Котленска
планина

BG2IU600L018

BG2IU600L018

BG2KA400R041

няма
данни

няма
данни

добър

умерен

умерен

незначителен

изграждане на 1 изграждане на 1
нова ПСОВ (по нова ПСОВ (по
БД) и 1 нова
БД) и 1 нова
ПСОВ (по Общ. ПСОВ (по Общ.
Пл.)
Пл.)

не са
предвидени

За
природнo
местообитаниe
6420 мерките са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичния
режим
на
природните
местообитание и
поддържането им в
БПС.

не са
предвидени

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

За
видовете
предмет
на
опазване в ЗЗ Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis),
1222
Южна
блатна
костенурка
(Mauremys caspica),
1141
Уклей
(Брияна,
Облез)
(Chalcalburnus
chalcoides),
1134
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus amarus) - да
не се допускат
дейности,
които
имат
негативно
влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
БПС.
В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр не са
посочени
видове
предмет
на
опазване
в
защитената
зона,
които
да
са
свързани с водните
тела.

съвместими

За
природно
местообитание
91Е0*
смекчаващите
мерки
са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичните

Намаляване
на
риболовната преса;
забрана
за
изземване
на
инертни материали;
Залибяване;
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
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BG2KA400R040

няма
данни

не са
предвидени

умерен

BG2KA900R037

добър

BG2KA900R039

лош

значителен

не са
предвидени

BG2KA900R022

добър

незначителен

не са
предвидени

BG2KA400R042

BG2KA400R043

добър

1 депо;

11 ПСОВ и
ВиК; 1 зауств
от пред;

1 депо;

11 ПСОВ и
ВиК; 1
заустване от
предприятие;

лош

незначителен

бракуване
и
премахване
на
бентово
съоръжение;мони
торинг и оценка
на състоянието на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;
зарибяване;

незначителен

значителен

съвместими

изграждане на 1 изграждане на 1
нова ПСОВ (по нова ПСОВ (по
БД) и 1 нова
БД) и 1 нова
ПСОВ (по Общ. ПСОВ (по Общ.
Пл.)
Пл.)

съвместими

мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени

съвместими

особености
на
водните тела и
мерки
по
поддържане
на
местообитанието в
БПС.

значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Голям
гребенест
тритон
(Triturus
karelinii),
Черна
(балканска) мряна
(Barbus
meridionalis),
Маришка
мряна
(Barbus
plebejus),
Ручеен
рак
(Austropotamobius
torrentium), Бисерна
мида (Unio crassus).
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видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;
зарибяване;

BG2PR500R006

39

няма
данни

BG2KA500R010 р. Токат дере от
извор до вливане
в р. Камчия

няма
данни

BG2KA700R016

няма
данни

Провадийско Роякско плато
добър,
BG2KA400L008 силно
р. Луда Камчия модифиц
яз. "Цонево"
ирано ВТ

BG2PR400R009

BG2PR345R007

Недостиг на
вода за
екосистемите,
брегова и
дънна ерозия

2 корекции на 2 корекции на
речни участъци
речни участъци

съвместими

умерен

Ограничаване нов
добив на инертни
материали,
дейности,
ограничаващи
ерозията,вследств
ие на добив на
инертни
материали

съвместими

не са
предвидени

умерен

МВЕЦ
"Цонево",
Водовземане с
цел
промишленост
и ПБВ

няма
данни

лош

умерен

2
2 водоползв; 1
водоползвания;
ПСОВ и ВиК; 1
1 ПСОВ и ВиК;
заустване от
1 заустване от
предприятие;
предприятие;

незначителен

Контрол
над
екологичния
отток
след
язовирната стена

съвместими

умерен

не са
предвидени

значителен

не са
предвидени

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

Забрана
за
изграждане на нови
и разширяване на
дейноастта
на
съществуващи
баластриери;
изграждане
на
функциониращи
водни байпаси и
рибни
прохоси;
поддържавн
ена
водното
количество;
Залесяване;
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Голям
гребенест
тритон
(Triturus
karelinii), Маришка
мряна
(Barbus
plebejus),
Обикновен щипок
(Cobitis
taenia),
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus amarus),
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40

Екокоридор
Камчия Емине

1 корекция на
речен участък

1 корекция на
речен участък

съвместими

BG2PR800R016

лош

значителен

BG2PR567R011

лош

значителен

не са
предвидени

BG2PR500R008

няма
данни

умерен

не са
предвидени

BG2PR210R005

лош

значителен

BG2KA578R003

лош

значителен

не са
предвидени

BG2KA400R013

няма
данни

умерен

не са
предвидени

BG2KA400R012

няма
данни

умерен

не са
предвидени

BG2KA400R015

няма
данни

умерен

не са
предвидени

недостиг на
вода за
екосистемите;
брегова и
дънна ерозия.

BG2KA500R010 р. Токат дере от
извор до вливане
в р. Камчия

няма
данни

BG2KA900L021р. Камчия - яз.
"Тича"

лош,
силно
модифиц
ирано
водно
тяло

масово
развитие на
мида "Зебра"

BG2KA600R018

няма
данни

1 праг/бент;

1 праг/бент;

1 корекция на
речен участък

1 корекция на
речен участък

съвместими

умерен

Ограничаване нов
добив на инертни
материали,
дейности,
ограничаващи
ерозията
вследствие
на
добив на инертни
материали

съвместими

значителен

Овладяване
развитието
на
популацията на
мида
Зебра,
Контрол
на
екологичния
отток
след
язовирната стена

съвместими

умерен

не са
предвидени

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

Забрана
за
изграждане на нови
ВЕЦ
или
разшеряване
на
стари; Забрана за
изграждане на нови
баластриери
или
разшеряване
на
стари; Зарибяване с
зоопланктонно
ядни риби (борба с
мида
зебра).
Поддържане
на
функциониращи
водни
байпасни
влъзки
при
нарушена цялост на
водното
тяро.
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),

497
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНА

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙНОВ РАЙОН

BG2KA700R017

няма
данни

BG2KA900R019 р. Камчия преди гр. В.
Преслав до с.
Миланово

лош

BG2SE900R030

лош

BG2KA900R020 р. Камчия - след
яз. "Тича" до
преди гр. В.
Преслав

добър

BG2KA400R014

няма
данни

умерен

Разрешено
водовземане за
ВЕЦ от р.
Драгоевска,
Недостиг на
вода за
екосистемите в
сушава година

значителен

Бракуване
премахване
бентово
съоръжение;

и
на

Контрол
на
екологичния
отток
след
водохващания за
МВЕЦ-Тича на р.
Камчия
и
р.
Драгоевска

незначителен

умерен

съвместими

не са
предвидени

значителен

1 ВЕЦ; В
долното
течение на
участъка е
изградено
водохващане за
ВЕЦ (бент)
след който се
пропуска само
екологичния
отток, не добре
изпълнен
рибен проход

съвместими

1138
Черна
(балканска) мряна
(Barbus
meridionalis), 1137
Маришка
мряна
(Barbus
plebejus),
1149
Обикновен
щипок
(Cobitis
taenia),
1134
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus
amarus),
1032 Бисерна мида
(Unio crassus),

Изпълнение
на
подходящ рибен
проход

съвместими

не са
предвидени
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BG2KA578R003 5 участъка на р.
Камчия, от с.
Миланово до
вливане на р.
Луда камчия, с
вливащите се
реки

41

Камчийска и
Еменска
планина

лош,
СМВТ,

BG2KA400R011р. Луда Камчия
след яз.
"Камчия" до яз.
"Цонево"

лош

BG2KA400R012

няма
данни

BG2KA400R009

добър

ВЕЦ, язовири
13 бр., 6 бр.
бентове и 2 бр.
водохващания,
няма осигурени
рибни проходи,
разрушени
дънни прагове;
Корекционни
мероприятия
р.Врана и
р.Камчия-100
%, брегова
ерозия;

1
водоползване;

1 праг/бент;

1 водоползване;

значителен

Контрол
върху
поддържането на
оттока
на
р.
Камчия
след
водохващане за
ВЕЦ-Миланово,
Възстановяване
на дънни прагове
и др.

съвместими

умерен

Ограничаване нов
добив на инертни
материали;
мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;
зарибяване;

съвместими

умерен

не са
предвидени

незначителен

не са
предвидени

За
природни
местообитания
91Е0*
и
91F0
смекчаващите
мерки
са
недопускане
на

Забрана
за
изграждане
на
МВЕЦ; заблана за
изграждане на нови
баластриери;
поддържане
на
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BG2SE400R007

няма
данни

BG2SE400R006

лош

1
водоползване;

1 водоползване;

няма
BG2SE400R005р.Комлудере - от данни липса на
извора до
отток при
вливане в р.
устие
Двойница

BG2SE300R003 р.Панаир дере от извора до
вливане в Черно
море

BG2SE200R001

лош

умерен

не са
предвидени

значителен

не са
предвидени

умерен

добив на
инертни
материали,
недостиг на
вода за
екосистемите в
горната част на
участъка през
летния сезон

лош

Ограничаване нов
добив на инертни
материали;
Провеждане
на
дейности,
ограничаващи
ерозията
в
речните
тераси
вследствие
на
добив на инертни
материали

не са
предвидени

значителен

значителен

съвместими

Възстановяване и
поддържане
на
водния режим на
заливната
гора;
Увеличаване
фронта
на
навлизане
на
речните води на
територията
на
лонгозната гора
(резерват
Камчия);

нови
негативни
промени
в
хидрологичните
особености
на
водните
тела
(отводняване,
ВЕЦ, баластриери
и др.) и мерки по
поддържане
на
местообитанието в
БПС.

хидрологичното
състояние;
залесяване с местни
видове;
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Голям
гребенест
тритон
(Triturus
karelinii),
Черна
(балканска) мряна
(Barbus
meridionalis),
Маришка
мряна
(Barbus
plebejus),
Обикновен щипок
(Cobitis
taenia),
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus
amarus),
Балкански щипок
(Sabanejewia aurata),
Бисерна мида (Unio
crassus),

съвместими
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BG2SE400R004

добър

BG2SE600R023

няма
данни

добър
BG2KA400L008 Силно
р. Луда Камчия модифиц
яз. "Цонево"
ирано ВТ

BG2KA200R005

BG2KA200L006

3 баластриери;

3 баластриери;

незначителен

Ограничаване
нов добив на
инертни
материали
от
речното корито;
дейности,
ограничаващи
ерозията
вследствие
на
добив на инертни
материали

съвместими

не са
предвидени

умерен

МВЕЦ
"Цонево",
Водовземане с
цел
промишленост
и ПБВ

няма
данни

няма
данни

незначителен

Контрол
над
екологичния
отток
след
язовирната стена

умерен

1 корекция на
речен участък

1 корекция на
речен участък

съвместими

умерен

1 корекция на
речен
участък;
мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;
зарибяване;
контрол
върху
бракониерството;

1 корекция на
речен участък

съвместими

съвместими
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BG2KA200R007

няма
данни

лош,
BG2KA130R002 силно
р. Камчия - след
вливането на р. модифиц
ирано ВТ
Луда Камчия

BG2KA400R011р. Луда Камчия
след яз.
"Камчия" до яз.
"Цонево"

умерен

над 80%
корекции,
изземване на
наноси;

лош

значителен

значителен

мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;
зарибяване;
1 корекция на
речен
участък,
ограничаване нов
добив на инертни
материали;
1 корекция на
дейности,
речен участък
ограничаващи
ерозията
вследствие
на
добив на инертни
материали
изграждане на 1
нова ПСОВ (по
БД) и 1 нова
ПСОВ (по Общ.
Пл.);
ограничаване нов
добив на инертни
материали;
изграждане на 1
дейности,
нова ПСОВ (по
ограничаващи
БД) и 1 нова
ерозията
ПСОВ (по Общ.
вследствие
на
Пл.)
добив на инертни
материали;
мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки

съвместими

съвместими

съвместими
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и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;
зарибяване;

42

43

неанализ
иран
участък

Хърсовска
река

Островче

BG2KA800R030

1 депо; 1
ПСОВ и ВиК;

1 депо; 1 ПСОВ
и ВиК;

няма
данни

умерен

умерен

не са
предвидени

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

не са
предвидени

За
природно
местообитание
91Е0*
смекчаващите
мерки
са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичните
особености
на
водните
тела
(ВЕЦ,
баластриери)
и
мерки
по
поддържане
на

За
видовете
предмет
на
опазване в ЗЗ - да
не се допускат
дейности,
които
имат
негативно
влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
БПС. За
видовете
предмет
на
опазване в ЗЗ Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
1149
Обикновен
щипок
(Cobitis
taenia),
1134
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus amarus) - да
не се допускат
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местообитанието в дейности,
които
БПС.
имат
негативно
влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
БПС.

добър

незначителен

не са
предвидени

неанализ
иран
участък

умерен

не са
предвидени

BG2IU800R015

няма
данни

умерен

не са
предвидени

BG2IU600R013

добър

незначителен

не са
предвидени

неанализ
иран
участък

умерен

не са
предвидени

BG2IU400R012

няма
данни

умерен

не са
предвидени

BG2IU400R008

лош

значителен

не са
предвидени

BG2IU200R006

лош

значителен

не са
предвидени

BG2VE109R001

44

Босна

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

За
видовете
предмет
на
опазване в ЗЗ Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
1141
Уклей
(Брияна,
Облез)
(Chalcalburnus
chalcoides),
1134
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus
amarus),
1032 Бисерна мида
(Unio crassus), - да
не се допускат
дейности,
които
имат
негативно
влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
БПС.
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Езеро
Дуранкулак

BG2IU400L011

добър

BG2IU400R010

добър

BG2DO700L017

няма
данни

1
водоползване;

1 водоползване;

незначителен

мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми,
зарибяване;
контрол
върху
бракониерството;

не са
предвидени

незначителен

1
водоползване;

1 водоползване;

умерен

съвместими

Разширяване на
стари и създаване
на нови водни
площи
сред
масивите
от
водолюбива
растителност чрез
прокопаване;
поддържане
на
оптимален
хидрологичен
режим
и
химически състав
на
водите;
мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;
зарибяване;
контрол
върху
бракониерството;

съвместими

За
природни
местообитания
3150*, 1410, 2190
мерките
са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичния
режим
на
природните
местообитание
(вкл.
нови
водовземания,
хидромелиоративн
и мероприятия и
др.)
и
поддържането им в
БПС.

Намаляване
на
риболовната преса,
чрез
огранимчамване на
риболова;
За
видовете предмет
на опазване в ЗЗ Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis),
1219
Alosa agone, 4125
Alosa immaculate,
4126 Блеч (Alosa
maeotica),
4127
Резовски карагьоз
(Alosa tanaica), 1134
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus amarus), да не се допускат
дейности,
които
имат
негативно
влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
БПС.
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47

неанализ
иран
участък

умерен

не са
предвидени

BG2KA100R001

няма
данни

умерен

не са
предвидени

BG2SE200R001

лош

значителен

не са
предвидени

BG2PR345R007

лош

значителен

не са
предвидени

неанализ
иран
участък

умерен

не са
предвидени

1
водоползване;

1 водоползване;

Камчия

ВарненскоБелославски
комплекс

BG2KA130R002

лош

BG2PR345R007

лош

1 депо; 2
1 депо; 2
прагове/
прагове/бентове
бентове; 2
;2
водоползв; 1
водоползвания;
ПСОВ и ВиК; 2 1 ПСОВ и ВиК;
зауств от
2 зауствания от
предп;
предприятия;

значителен

изграждане на 2
нови ПСОВ (по
БД) и 2 нови
ПСОВ (по Общ.
Пл.); 20 корекции
на
речни
участъци;

изграждане на 2
нови ПСОВ (по
БД) и 2 нови
ПСОВ (по Общ.
Пл.); 20
корекции на
речни участъци;

съвместими

значителен

1 корекция на
речен участък

1 корекция на
речен участък

съвместими

Изграждане
на
ПСОВ; поддържане
на целостта на
водното
тяло
посредством водни
байпасни връзки и
рибни
проходи;
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Голям
гребенест
тритон
(Triturus
karelinii),
Alosa
immaculate, Распер
(Aspius
aspius),
Маришка
мряна
(Barbus
plebejus),
Уклей
(Брияна,
Облез)
(Chalcalburnus
chalcoides),
Обикновен щипок
(Cobitis
taenia),
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus
amarus),
Бисерна мида (Unio
crassus).
За
природни За
видовете
местообитания
предмет
на
1310
и
1410 опазване в ЗЗ мерките
са Видра (Lutra lutra),

За
природни
местообитания
1130, 2190, 3150,
91F0,
91E0*
смекчаващите
мерки
са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичните
особености
на
водните
тела
(ВЕЦ,
баластриери,
строителство
свързано с нови
водовземания
и
др.) и мерки по
поддържане
на
местообитанието в
БПС. В границите
на
резерват
Камчия, всякакви
мерки и дейности
трябва да бъдат в
съответствие със
заповедта
за
обяваване и плана
за управление на
резервата.
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BG2PR210R005

48

Комплекс
Калиакра

лош

1 депо; 1
1 депо; 1 ПСОВ
неанализ
и ВиК; 9
ПСОВ и ВиК; 9
иран
зауствания от
зауствания от
участък
предприятия;
предприятия;

не са
предвидени

значителен

умерен

изграждане на 4
изграждане на 4
нови ПСОВ (по
нови ПСОВ (по
БД) и 4 нови
БД) и 4 нови
ПСОВ (по Общ.
ПСОВ (по Общ.
Пл.);
Пл.);
реконструкция
реконструкция на
на 1 пром.
1 пром. ПСОВ;
ПСОВ;

съвместими

недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичния
режим
на
природните
местообитание и
поддържането им в
БПС

За
природни
местообитания
1150*, 1310, 3150 и
1410 мерките са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичния
режим
на
природните
местообитание и
поддържането им в
БПС

Добруджански
(среден)
Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus amarus)- да
не се допускат
дейности,
които
имат
негативно
влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
БПС.
За
видовете
предмет
на
опазване в ЗЗ Голям
гребенест
тритон
(Triturus
karelinii),
Alosa
agone,
Alosa
immaculatа,
Блеч
(Alosa
maeotica),
Резовски карагьоз
(Alosa tanaica) - да
не се допускат
дейности,
които
имат
негативно
влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
БПС.
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неанализ
иран
участък

умерен

не са
предвидени

неанализ
иран
участък

значителен

не са
предвидени

BG2SE500R012

добър

незначителен

не са
предвидени

BG2SE500R013

няма
данни

значителен

не са
предвидени

BG2SE400R007

няма
данни

значителен

не са
предвидени

Галата

Емине Иракли

неанализ
иран
участък

значителен

изграждане на 1 изграждане на 1
нова ПСОВ (по нова ПСОВ (по
БД) и 1 нова
БД) и 1 нова
ПСОВ (по Общ. ПСОВ (по Общ.
Пл.)
Пл.)

съвместими

За
природни
местообитания
92А0
и
3150
смекчаващите
мерки
са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичните
особености
на
водните тела и
мерки
по
поддържане
на
местообитанието в
БПС.

За
природни
местообитания
1130, 3260, 91F0,
92А0
смекчаващите
мерки
са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичните
особености
на
водните
тела
(ВЕЦ,
баластриери,
строителство
свързано с нови
водовземания,
почистване
на
крайречна
растителност и др.)
и
мерки
по
поддържане
на
местообитанието в
БПС.

За
видовете
предмет
на
опазване в ЗЗ Alosa agone, 4125
Alosa immaculate,
4126 Блеч (Alosa
maeotica),
4127
Резовски карагьоз
(Alosa tanaica) - да
не се допускат
дейности,
които
имат
негативно
влияние
върху
хидрологичния
режим на водните
тела и които могат
да влошат тяхното
БПС.
Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Червенокоремна
бумка
(Bombina
bombina), Ивичест
смок
(Elaphe
quatuorlineata),
Леопардов
смок
(Elaphe
situla),
Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis),
Шипобедрена
костенурка (Testudo
graeca),
Шипоопашата
костенурка (Testudo
hermanni),
Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
Alosa agone, Alosa
immaculatа,
Блеч
(Alosa
maeotica),
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Резовски карагьоз
(Alosa
tanaica),
Бисерна мида (Unio
crassus),

няма
данни

умерен

не са
предвидени

неанализ
иран
участък

умерен

не са
предвидени

BG2DO800R005

добър

незначителен

не са
предвидени

BG2DO800R006

лош

1 депо;

1 депо;

значителен

не са
предвидени

BG2DO800R004

няма
данни

2
водоползвания;
заустване от 1
предприятие;

2
водоползвания;
заустване от 1
предприятие;

умерен

не са
предвидени

BG2DO600R007

51

Долината на
река Батова

BG2DO800R001

лош

8
водоползвания;
заустване от 1
предприятие;

8
водоползвания;
заустване от 1
предприятие;

значителен

изграждане на 1
нова ПСОВ (по
БД) и 1 нова
ПСОВ (по Общ.
Пл.);
възстановяване и
изграждане на 1
поддържане
на
нова ПСОВ (по
водния режим на
БД) и 1 нова
заливната
гора;
ПСОВ (по Общ.
Увеличаване
Пл.)
фронта
на
навлизане
на
речните води на
територията
на
лонгозната гора
(ПР "Балтата);

съвместими

За
природни
местообитания
91F0
и
91E0*
смекчаващите
мерки
са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичните
особености
на
водните
тела
(ВЕЦ,
баластриери,
строителство
свързано с нови
водовземания
и
др.) и мерки по
поддържане
на
местообитанието в
БПС. В границите
на
резерват
Балтата, всякакви
мерки и дейности
трябва да бъдат в
съответствие със
заповедта
за
обяваване и плана
за управление на
резервата.

Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), , Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
Обикновен щипок
(Cobitis taenia).
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BG2DO800R002

няма
данни

умерен

не са
предвидени

BG2PR100L001

лош

значителен

не са
предвидени

BG2SE200R001

лош

значителен

не са
предвидени

54

заустване от 1
предприятие;

неанализ
иран
участък

умерен

лош

значителен

изграждане на 1 изграждане на 1
пром. ПСОВ;
пром. ПСОВ;

съвместима

Плаж
Шкорпиловци

BG2KA130R002

53

заустване от 1
предприятие;

Острови Св.
Иван и Св.
Петър

не са
предвидени

не са
предвидени

BG2KA400R013

няма
данни

умерен

не са
предвидени

BG2KA400R012

няма
данни

умерен

не са
предвидени

BG2KA400R015

няма
данни

умерен

не са
предвидени

BG2KA400R014

няма
данни

умерен

не са
предвидени

Река Долна
Луда Камчия

За
природно
местообитание
91F0
смекчаващите
мерки
са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичните
особености
на
водните
тела
(ВЕЦ,
баластриери)
и
мерки
по
поддържане
на
местообитанието в
БПС.

Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis),
Шипоопашата
костенурка (Testudo
hermanni),
1171
Голям
гребенест
тритон
(Triturus
karelinii),
4127
Резовски карагьоз
(Alosa tanaica), 4124
Alosa agone, 4126
Блеч
(Alosa
maeotica),
4125
Alosa immaculate,

Морска акватория

Морска акватория

За
природно
местообитание
91Е0*
смекчаващите
мерки
са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичните
особености
на
водните
тела
(ВЕЦ,

Забрана
за
изземване
на
инертни материали;
Забрана
за
изграждане на нови
ВЕЦ; намаляване на
риболовния натиск
чрез ограничаване
на
риболова
в
определени
участъци(места
з
аразмножаване).
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BG2KA400L024
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Мандра - Пода

лош

добър,
BG2KA400L008 силно
р. Луда Камчия модифиц
яз. "Цонево"
ирано ВТ

МВЕЦ
"Цонево",
Водовземане с
цел
промишленост
и ПБВ

BG2KA400R011р. Луда Камчия
след яз.
"Камчия" до яз.
"Цонево"

1 баластриера;

BG2MA107L002
яз. Мандра

BG2IU100R003

лош

1 баластриера;

3
лош,
водоползвания;
силно
3
1 ПСОВ и ВиК;
модифиц
водоползвания;
4 зауствания от
ирано
1 ПСОВ и ВиК;
предприятия;
ВТ,
4 зауствания от
добив на
язовирни
предприятия;
инертни
стени
материали

няма
данни

не са
предвидени

значителен

1 праг/бент;

1 праг/бент;

незначителен

Контрол
над
екологичния
отток
след
язовирната стена

съвместима

значителен

ограничаване нов
добив на инертни
материали;

съвместими

значителен

мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;
зарибяване;
контрол
върху
бракониерството;

умерен

1 корекция на
речен участък

съвместими

1 корекция на
речен участък

съвместима

баластриери)
и
мерки
по
поддържане
на
местообитанието в
БПС.

За
природни
местообитания
1150*
и
3150
мерките
са
недопускане
на
нови
негативни
промени
в
хидрологичния
режим
на
природните
местообитание и
поддържането им в
БПС

Предвидените
мерки
са
от
първостепенно
значение
за
следните
видове,
предмет
на
опазване в ЗЗ Голям
гребенест
тритон
(Triturus
karelinii),
Черна
(балканска) мряна
(Barbus
meridionalis),
Маришка
мряна
(Barbus plebejus), ),
Обикновен щипок
(Cobitis
taenia),
Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus
amarus),
Бисерна мида (Unio
crassus),
Изграждане
на
ПСОВ, Забрана за
добив на инертни
материали; Видра
(Lutra
lutra),
Червенокоремна
бумка
(Bombina
bombina),
Обикновена блатна
костенурка (Emys
orbicularis), Голям
гребенест
тритон
(Triturus karelinii),
Уклей
(Брияна,
Облез)
(Chalcalburnus
chalcoides),
Обикновен щипок
(Cobitis
taenia),
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Таушан тепе

мониторинг
и
оценка
на
състоянието
на
рибните
популации;
програми, мерки
и
планове
за
възстановяване и
опазване на редки
и
застрашени
видове
риби,
хидробионти
и
техните
местообитания;

BG2MA100L001

лош

значителен

BG2MA600R005

няма
данни

умерен

BG2MA400R004

лош

значителен

1 корекция на
речен участък
Бракуване
премахване
бентово
съоръжение

Европейска
горчивка (Rhodeus
sericeus amarus),

съвместима

не са
предвидени

и
на

1 корекция на
речен участък

съвместима

съвместима

BG2MA200R003

лош

значителен

BG2PR500R006

няма
данни

умерен

не са
предвидени

BG2PR567R011

лош

значителен

не са
предвидени

BG2PR500R008

няма
данни

умерен

не са
предвидени

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр
на
защитената
зона
няма
природни
местообитания
предмет
на
опазване, които да
са
свързани
с
водните тела

В
стандартния
НАТУРА
2000
формуляр не са
посочени
видове
предмет
на
опазване
в
защитената
зона,
които
да
са
свързани с водните
тела.
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