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I. Анотация на инвестиционното предложение. 
 

І.1. Местоположението на инвестиционното предложение 

 

Находище „Балабана“, участък  „Източно гнездо“ и участък „Западни гнездо“ се 

намира на територията на Община Дулово, област Силистра и заедно с находищата 

„Колобър“ и „Грънчарово“ принадлежи към групата находища на каолинова суровина в 

Дуловски район. 

Орографски районът принадлежи към Лудогорско-Добруджанската хълмисто-

платовидна подобласт на Дунавската равнина. Теренът на находището е равнинен. Има общ 

наклон от юг и запад на север и изток.  

Хидрогеоложки районът се отнася към Черноморската водосборна област с директен 

отток към р. Дунав. Развита хидрографска мрежа няма. Оттокът на водите е типичен за 

карстовите райони – непостоянен, периодичен. Доколкото има малки реки, които водят 

началото си от Лудогорското плато, те бързо дренират водите си на север по суходолията. 

Малки реки с постоянен отток има на север извън района, които се подхранват от сарматски 

и плиоценски води покрай р. Дунав. 

Площите в концесията включват основно земеделски земи – ниви/орна земя и 

обслужващи полски пътища. Територията се използва за целите на интензивното земеделие. 

Терените, в които се предвижда реализация на инвестиционното предложение не 

попадат в границите на защитени територии по смисъла на Защитените територии (ЗЗТ) 

(ДВ, бр.133/1998 г. изменен и доп. ДВ, бр. 1/2019), но 134.02 дка от концесионната площ 

попадат в границите на защитена зона по смисъла на ЗБР – BG0000106 „Хърсовска река“ за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора, определя съгласно чл. 6, ал.1, т. 

1 и т. 2 от ЗБР, и приета с Решение Ν 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 

85/2007 г.). 

 

 

І.2. Описание на инвестиционното предложение 

 

І.2.А. Описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение 

Договорът за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 

1, т. 2 от ЗПБ – неметално полезни изкопаеми – индустриални материали – кварц-каолинова 

суровина, от находище „Балабана“, участъци „Източно Гнездо“ и „Западно гнездо“, 

разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. 

Секулово, община Дулово, област Силистра, е сключен на 29.11.2018 г. между Министерски 

съвет на Република България и „Каолин” ЕАД, на основание РМС № 477/09.07.2018 г., със 

срок на действие от 35 години.  

Концесионната площ е2562.0 дка. Тя е индивидуализирана с координатите на точки 

от № 1 до № 7 включително, в координатна система 1970 г. (Табл. І.2-1, Фиг. І.2-1). 

 

 

 

Таблица I.2-1: Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на 

находище „Балабана” 

№ на точка Y(м) X(м) 
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1 9579285.3 4744465.0 

2 9581211.1 4744449.4 

3 9581322.4 4743311.7 

4 9580478.3 4743226.7 

5 9580428.2 4742928.3 

6 9580003.8 4742982.5 

7 9579212.0 4743531.8 

 

 
Фигура I.2-1: Схема на концесионната площ на находище „Балабана“. 

 

 

В границите на концесионната площ се включва: 

А) Площта на находище „Балабана“, участък „Източно гнездо“ и участък „Западно 

гнездо”: 

 участък „Източно гнездо“, с площ 421.6 дка, индивидуализирана с координатите 

на точки от № 1 до № 147 по външния контур на запасите и ресурсите в координатна 

система 1970 г., съгласно специализирана карта и координатен регистър, неразделна 

част от концесионния договор; 

 участък „Западно гнездо“ с площ 149.3 дка, индивидуализирана с координатите на 

точки от № 1 до № 136 по външния контур на запасите и ресурсите в координатна 

система 1970 г., съгласно специализирана карта и координатен регистър, неразделна 

част от концесионния договор. 
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На този най-ранен етап се прогнозира в рамките на концесионната площ да се 

обособят (Табл. I.2-2, Фиг. I.2-2): 

 5 депа за съхранение на отнетия хумусен слой; 

 1 депо (насипище) – за съхранение на разкривката (откривните маси), част от 

които в последствие ще се оползотворят за рекултивация; 

 открит склад за временно съхранение на добитата суровина; 

 2 работни площадки – за механизацията, която ще се използва за минните и 

геологопроучвателните работи. 

 2 водосборника – земнонасипен тип, които ще служат само за събиране на 

атмосферни води при обилни дъждове, чрез канали около кариерните участъци и при 

необходимост – отводняване на кариерните гнезда. 

 

 

Таблица I.2-2: Площи на отделните подобекти. 
Подобект Площ на подобект/дка 

участък „Източно гнездо“ (кариера) 436 

участък „Западно гнездо“  (кариера) 272 

Депо хумус 1 22 

Депо хумус 2 19 

Депо хумус 3 10 

Депо хумус 4 16 

Депо хумус 5 41 

Външно насипище (общо за участъци Източно и Западно гнездо) 518 

Складова площ 50 

Работна площадка 1 20 

Работна площадка 2 15 

Водосборник, участък „Източно гнездо“ 8 

Водосборник, участък „Западно гнездо“  5 

 Общо 1432 

 

 

Проучвателните сондажни работи на находище „Балабана“ са извършени в 

периодите 1973 – 1983 год. и 2003 – 2005 год. Резултатите са обобщени в „Доклад за 

резултатите от проучвателните сондажни работи на находище на каолинова суровина 

„Балабана“, община Дулово, област Силистра, извършени през 2004 година с изчислени 

запаси и ресурси към 01.01.2005 г.“, с автори Й. Димов и колектив. 

В хода на разработване на находището и при усвояването на подземното богатство, 

ще се прави текущо експлоатационно сондиране, с цел водене и насочване качеството на 

добиваната суровина.  

Инвестиционното предложение касае разработване на находище „Балабана“ и добив 

на около 12.86 млн. тона извлекаеми запаси кварц-каолинова суровина, след отчитане на 

експлоатационните загуби. Обемната плътност на каолиновата суровина е 1.87 t/m3 (за двата 

участъка). Средно годишният добив на извлекаеми запаси каолинова суровина възлиза на 

около 0.6 млн. тона годишно.  
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Фигура I.2-2: Идейна схема на разположение на подобекти и съоръжения в 

концесионната площ. 

 
 

Добитите суровини ще се извозват до клиенти и собствени преработвателни 

предприятия за преработка на кварц-каолиновата суровина. В границите на концесионната 

площ няма да се извършва „първична преработка” или „преработка” на суровина по смисъла 

на т. 23 от Допълнителните разпоредби на Закона за подземните богатства. 

Към момента на изготвяне на настоящия доклад, на около 24 км от находище 

„Балабана” функционира ОФ „Каолиново“, до която ще се транспортира част от кварц-

каолинова суровина за последваща обработка. Не се предвижда промяна в производствения 

капацитет на действащото предприятие. Възложителят е закупил терен в град Дулово (на 

около 6 км от находището), на който възнамерява да изгради преработвателно предприятие.  

 

В рамките на концесионната площ ще се извършват всички дейности, съпътстващи 

добива на подземни богатства от находището. Площта е съобразена с особеностите на 

находището, качествените и количествени характеристики на подземното богатство, 

технологията за добив. Тази площ ще осигури оптимално изземване на подземното 

богатство от находището. 

Последователно ще се разработят и двата участъка от находището. 

Идейният проект предлага разполагане на всички подобекти в границите на 

концесионната площ, като се съобразяват както технологичните особености на добива. 



 

 6 

За усвояване на запасите от Участък „Източно гнездо“ от находището се предвижда 

изграждане на котлован с площ  436 дка., за да може да се достигане до добивните хоризонти 

и оптимално усвояване на подземното богатство.  

За усвояване от  Участък „Западно гнездо “ от находището се предвижда котлован с 

площ 272 дка., за да може да се достигане до добивните хоризонти и оптимално усвояване 

на подземното богатство.  

При така направените разчети на идейния проект, общата площ за разработването на 

двата участъка (котловани) възлиза на около 708 дка, които пряко ще бъдат засегнати от 

добивни дейности. Данните са ориентировъчни, предвид това, че са изчислени на етап идеен 

проект.  

 

Към всеки Участък за добив на суровина са предвидени отделни подобекти, 

осигуряващи нормалната му експлоатация: депа за складиране на отнетия хумус от 

съответния участък, външно насипище (табан) за депониране на откривните маси и работна 

площадка за престой на кариерната техника. Общ за двата участъка е табана за откривка. 

Всички подобекти ще заемат общо около 1432 дка от цялата концесионна площ. 

 

I.2.Б. Геоложки запаси 

Запасите са утвърдени от Специализираната експертна комисия към Министерство 

на околната среда и водите с Протокол № НБ-58 от 25.10.2005 г. на СЕК за разглеждане на 

„Доклад за резултатите от проучвателни сондажни работи на находище на каолинова 

суровина „Балабана“, община Дулово, област Силистра, извършени през 2004 г. с изчислени 

запаси и ресурси към 01.01.2005 г.“ (Табл. I.2-3).  

 

 

Таблица I.2-3: Геоложки запаси. 

Категория на 

запаси/ресурси 

Запаси/ресурси - хил. т. Наситеност 

на каолин - 

% 

Химически състав на 

каолина - % 

Каолинова 

суровина 
Каолин Аl2О3 Fe2O3 ТiO2 

Източно гнездо 

111 15558,9 3983,1 25,6 35,16 0,73 0,30 

211 7034,1 1716,3 24,4 33,79 0,97 0,48 

Западно гнездо 

111 5310,3 1338,2 25,2 34,94 0,78 0,33 

211 2845,3 782,4 27,5 34,13 1,00 0,55 

Всичко 111 20869,2 5321,6 25,5 35,24 0,75 0,30 

Всичко 211 9879,4 2539,0 25,7 33,99 0,98 0,52 

Запаси от кварцови пясъци – фракции 0,1 - 1 мм 

Категория на 

запаси/ресурси 

Запаси/ресурси - хил. т. Съдържание 

на кварцов 

пясък - % 

Химически състав на 

пясъка - % 

Каолинови 

пясъци 

Кварцов 

пясък 
SiО2 Аl2О3 Fe2O3 

Източно гнездо 

111 15558,9 9102,0 58,50 99,26 0,32 0,022 

211 7034,1 4114,9 58,50 99,26 0,32 0,022 
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Западно гнездо 

111 5310,3 3234,0 60,90 99,26 0,32 0,022 

211 2845,3 1760,6 60,90 99,26 0,32 0,022 

Всичко 111 20869,2 12335,8 59,11 99,26 0,32 0,022 

Всичко 211 9879,4 5851,6 59,23 99,26 0,32 0,022 

 

 

 

I.2.В. Качествени показатели на подземното богатство 

Както във всички други каолинови находища, главни минерали са кварцът и 

каолинитът. Те са и полезните компоненти на суровината. Кварцът изгражда пясъчната 

съставка, а каолинита изгражда спойката на пясъците. Съдържанието на кварц е най-голямо 

във фракциите с размери по-големи от 0.01 мм. Обратно, съдържанието на каолинит е най-

голямо във фракциите с размери по-малки от 0.01 мм. 

 

Физико-химични характеристики на минералите: 

Кварцът е основния минерал на пясъците. Съдържанието му в техноложките проби 

(1985 г.) е от 78 до 81%. С него е свързан 90% от силициевия двуокис на пробите. От 86% 

до 90% от кварца в тях има псамитови размери, от 6% до 11% - алевритови и от 1% до 2.5% 

- пелитови размери. Представен е от прозрачни бели, бледожълти или бледорозови зърна с 

ръбеста, полузаоблена или заоблена форма. Съдържат газови включения и по-рядко 

включения от циркон или от финопрашести железни хидроокиси. 

 

Каолинитът е основният минерал в спойката на каолиновите пясъци. Съдържанието 

му в пясъците е сравнително високо – от 16.7% до 19.9%. С него е свързано основното 

количество от Al
2
О

3
 на пясъците, а основното количество от каолинита (от 89.5 до 97%) 

попада в пелитовата фракция на пясъците. Аналогично е и поведението на Al
2
О

3
, което е 

указание за тяхната пряка връзка и обусловеност. Каолиновите фракции с размери на 

частиците по-малки от 1 микрон са изследвани с диференциално-термичен анализ. 

Резултатите показват, че тези фракции са почти мономинерални. Каолиновите люспи имат 

размери най-често 0.2 µм до 0.4 µм. По размери каолинитът от изследваните проби спада 

към среднодисперсния (0.2 до 0.05 µм).  

 

Титанови минерали - Те се разпределят основно в алевритовите (0.64 - 1.4%) и в 

пелитовите фракции (0.33-0.65%). В псамитовите фракции съдържанието им е най-ниско 

(под 0.15%). 

Представени са основно от рутил, в по-слаба степен от брукит, титанит и илменит. 

Рутилът е главен титанов минерал. Представен от заоблени до слабо заоблени зърна, 

полупрозрачни до непрозрачни с жълт, жълто-кафяв, червен, червено-кафяв до черен цвят. 

Идентифициран е оптично и с рентгеноструктурен анализ. 

Брукитът е представен по-слабо. Наблюдава се под формата на слабо заоблени зърна 

– полупрозначни до прозрачни с жълт цвят. Установен е с рентгеноструктурен анализ. 

Титанитът и илменитът са идентифицирани само оптично. 

 

Железни минерали – Представени са основно от железни хидроокиси и хематит. В 

по-малко количество и фини смеси от магнетит, хематит и гьотит. 



 

 8 

Железните хидроокиси са с неустановен състав. Понеже са рентгеноаморфни, са 

установени с рентгеноструктурен анализ. Представени са под формата на финопрашести 

землести агрегати всред каолиновата спойка на пясъците. Наблюдават се като 

финопрашести включения в някои кварцови зърна, като ги оцветяват. Понякога изграждат 

микроскопични прожилки и гнезда. 

Хематитът се наблюдава самостоятелно или в смеси с магнетит и гьотит под формата 

на червено-кафяви неправилни зърна. В каолиновата фракция с размери под 1 µм желязото 

се среща като трудно разтворими и неразтворими силикатни минерали – хидрослюди, 

слюди, хлорит, епидот, турмалин, гранат и др. 

 

Калий съдържащи минерали - Те са едни от основните минерални примеси. 

Тяхното съдържание значително се увеличава във фракциите по-малки от 0.1 мм, като най-

високо е в каолиновите продукти. Калий съдържащите минерали са представени от серицит, 

хидробиотит, хидромусковит, каолинизирани фелдшпати и др. 

 

 

Таблица I.2-4: Химичен състав на каолиновата суровина. 

Съдържание  
Химичен  състав, % 

SiO
2
 Al

2
О

3
 Fe

2
O

3
 TiO

2
 CaO MgO K

2
O Na

2
O 

Максимално 85.2 18.8 0.75 2.80 0.20 0.20 0.65 0.09 

Минимално 70.4 9.5 0.15 0.20 0.06 0.05 0.08 0.04 

Средно 79.3 13.4 0.46 0.89 <0.19 <0.17 0.18 0.05 

брой проби 50 50 50 50 60 50 50 50 

 

 

Средната огнеупорност е определена от 100 броя единични проби – 1696ºС (варира 

от 1750ºС до 1650ºС). 

При обогатяването на каолиновата суровина се получават два основни продукта – 

каолин и кварцови пясъци. Каолинът е фракцията под 10 микрона. Изсушеният каолин е 

мазна на пипане, фина праховидна маса. Смесен с вода в определени пропорции той 

възвръща пластичното си състояние, което е едно от основните му качества, тъй като това 

позволява формоването му в различни форми. Неизсушен обикновено е кремав, бял, 

бледожълт или бледорозов. При изсъхване цветните тонове изсветляват. Главен минерал, 

изграждащ каолина е каолинитът. В малки количества присъстват хидрослюди и други 

съдържащи минерали. Срещат се също така незначителни количества железни и титанови 

минерали. 

 

 

 

I.2.Г. Производствен капацитет  

Инвестиционното намерение предвижда добив на около 14.02 млн. тона промишлени 

запаси на каолинова суровина за срока на концесията. При размер на експлоатационните 

загуби около 8.3 % (за двата участъка), количеството на извлекаемите запаси каолинова 

суровина ще възлезе на около 12.86 млн. тона, предвид което средно годишния добив на 

извлекаеми запаси каолинова суровина възлиза на средно годишно около 0.6 млн. тона. 
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Обемна плътност на каолиновата суровина е 1.87 т/м3 (за двата участъка). Планира се 

участъците да се разработват в период от 35 години.  

През първите три години се работи по разкривка (почвен слой, глини, льос и др.), 

които се изземват и насипват на външно насипище. Прогнозните обеми за разкривка за 

участък „Източно гнездо“ са около 3 млн. м3, с което се осъществява и самото минно 

строителство. Строителството на участък „Западно гнездо“ от находището и въвеждането 

му в експлоатация ще се извърши на по-късен етап паралелно с експлоатацията на участък 

„Източно гнездо“. Прогнозния обем е 1.5 млн. м³. Общият обем на разкривката за срока на 

концесията ще е 20.30 млн. м3, като тук се включват разкривката от двата котлована.  

Почвеният слой от двата котлована е 0.495 млн. м³, от основата на външното 

насипище и от терените за логистичните площадки е 0.42 млн. м³, от двата водосборника – 

0.0091 млн. м3,  или общо 0.9241 млн. м³. Или обема на разкривката без хумуса е 19.805 млн. 

м³.  

Иззетата минна маса през срока на концесията възлиза на 27.79 млн. м3. Средният 

коефициент на разкривка през срока на концесията, при който ще се извършва добивът, е 

1.58 м³/тона. 

Обобщените идейни проектни разчети, за главните параметри при разработка на 

находището, са следните: 

 Мина маса – 27.79 млн. м³. 

 Добив на промишлени запаси – 14.02 млн. тона. 

 Експлоатационни загуби – 1.16 млн. тона. 

 Извлекаеми запаси – 12.86 млн. тона. 

 Разкривка – 20.30 млн. м³ 

 Обем на почвения материал (хумуса) – 0.9241 млн. м³. 

 

При допускане за средно годишен добив на 0.6 млн. т. каолинова суровина, в Таблица 

I.2-5 e показана производителността по извлекаеми запаси по периоди. 

 

 

Таблица I.2-5: Прогнозирана производителност по извлекаеми запаси по периоди. 

Период 1 2 3 4 5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 

Добив 

хил.тона 

   300 300 1500 1700 3000 3000 1500 1500 

Период Изграждане 

на кариера 

Достигане 

на 

мощност 

Усвояване 

II. Описание на характеристиките на други планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на 

разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното 

инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно 

въздействие върху защитените зони. 
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 Съгласно Наредбата за ОС “Кумулативни въздействия” са въздействия върху 

околната среда, които са резултат от увеличаване ефекта на оценявания план, програма и 

проект/инвестиционно предложение, когато към него се прибави ефектът от други минали, 

настоящи и/или очаквани бъдещи такива, независимо от кого са осъществявани. 

Кумулативните въздействия могат да са резултат от отделни планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения с незначителен ефект, разглеждани сами по себе си, 

но със значителен ефект, разглеждани в съвкупност, и реализирани, нееднократно в рамките 

на определен период от време. 

 Въздействията върху защитената зона, които ПУП-ПРЗ може да окаже, са (вж. т III): 

 

1. Пряко унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, 

предмет на опазване в зоната, в мястото на строителство. За засегната се приема цялата площ 

на находището – кариерни гнезда, насипище, депа хумус, работни площадки, водосборници, 

площадка за суровина, в която попадат предимно интензивно обработвани монокултури, с 

обща площ 1431.283 дка. 

2. Увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет 

на опазване в зоната, в резултат от замърсяване при строителството и добива.  

3. Фрагментация на природни местообитания, предмет на опазване в зоната. 

4. Фрагментация на местообитания на видове, предмет на опазване в зоната. 

5. Бариерен ефект за видове, предмет на опазване в зоната, в резултат на 

разработване на кариерата. 

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

строителна, минна и транспортна техника и хора.  

7. Смъртност на индивиди от животински видове при движението и работата на 

транспортната и строителна техника.  

8. Нахлуване на неместни и/или инвазивни растителни видове при използване на 

такива при биологичната рекултивация.  

 

 Следователно кумулативен ефект би възникнал от такива планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения, които са оказали, оказват или ще окажат същите 

въздействия върху природни местообтания и местообитания на видове, предмет на опазване 

в разглежданите защитени зони, засегнати от настоящото ИП. Както се вижда от направения 

по-долу анализ, ИП на практика няма да окаже никакво въздействие върху природни 

местообитания и видове, предмет на опазване в ЗЗ. Следователно кумулативно въздействие 

също не може да има (вж. т. V.2.). 

 

 

 

III. Описание на елементите на инвестиционното предложение, 

които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително 

въздействие върху защитената зона и нейните елементи. 
 

Потенциалните въздействия върху защитената зона, които осъществяването на 

настоящото ИП могат да окажат, са: 
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1. Пряко унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, 

предмет на опазване в зоната, в мястото на строителство. За засегната се приема цялата площ 

на находището – кариерни гнезда, насипище, депа хумус, работни площадки, водосборници, 

площадка за суровина, в която попадат предимно интензивно обработвани монокултури, с 

обща площ 1431.283 дка (различава се от тази в анотацията поради използване на различна 

координатна система). Тъй като тези елементи са извън границите на ЗЗ, пряко 

унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове няма да има. 

2. Увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет 

на опазване в зоната, в резултат от замърсяване при строителството и добива. Анализа на 

въздействието върху атмосферния въздух в ДОВОС показва, че не се очакват концентрации, 

можещи да повлияят върху растителността, респ. върху природни местообитания и 

местообитания на видове, предмет на опазване в зоната, при нито един от изследваните 

замърсители, извън границите на отделните елементи на ИП – площ, която сме приели за 

пряко засегната. Транспорта на суровината ще се извършва предимно по съществуващи 

полски пътища, както и такива от републиканската пътна мрежа, извън границите на ЗЗ. Не 

се очаква въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет 

на опазване в зоната. 

3. Фрагментация на природни местообитания, предмет на опазване в зоната - 

когато територия (полигон), заета от дадено местообитание е засегната така, че оставащата 

част/части от същия са с недостатъчна площ, за да се запази/запазят характеристиките си на 

засегнатото природно местообитание, или тези характеристики са негативно повлияни. 

Влошаването или дори загубата на тези характеристики се дължи на т.н. “edge effect”, при 

който в ивицата непосредствено до границта на полигоните, заети от дадено местообитание, 

се променят абиотичните (напр. слънчево греене, въздушна влажност, почвена влажност и 

пр.) и/или биотичните фактори на средата (видов състав на дървесния, храстовия или 

тревния етаж) (по Andren 1994, Bennett & Saunders 2010, Didham 2010, Fahrig 2003, Franklin 

et al. 2002). Тъй като няма да има пряко засягане на природни местообитания, предмет на 

опазване в зоната, то и фрагментация не би могла да възникне. 

4. Фрагментация на местообитания на видове, предмет на опазване в зоната - 

когато територия (полигон), заета от местообитание на даден вид е засегната така, че 

оставащата част/части от същия са с недостатъчна площ, за да запази/запазят 

характеристиките си на местообитание за този вид. Много от видовете изискват определен 

размер на полигоните с потенциални местообитания, за да бъдат използвани от съответния 

вид, като този размер е видово специфичен. Тъй като няма да има пряко засягане на 

местообитания на видове, предмет на опазване в зоната, то и фрагментация не би могла да 

възникне. 

5. Бариерен ефект за видове, предмет на опазване в зоната, в резултат на 

разработване на кариерата, при разделяне на полигони с местообитания на видове или 

биокоридори, така че индивиди от въпросните видове да нямат свободен достъп до 

отделните части на полигона или зоната. Той може да се дължи на невъзможност на 

индивиди от някои видове да преодолеят кариерното поле, или “нежелание” за това, 

породено от безпокойство. Резултатите са невъзможност за или затруднена миграция (в 

широкия смисъл на думата, може да бъде денонощна, свързана с храненето, или сезонна, 

свързана с определени абиотични фактори или с размножаване, или при разселване), и/или 

фрагментация на популациите на засегнатите видове. Характера на ИП не предполага 

бариерен ефект за прилепи и летящи , поради малката си височина и високата мобилност на 

тези групи. 
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6. Безпокойство за индивиди от животински видове от движението и работата на 

строителна, минна и транспортна техника и хора. Въздействието води до изоставяне на 

местообитания в района на безпокойство, изоставяне на малки на по-чувствителните видове 

(някои бозайници). Въздействието на безпокойството е видово специфично. Анализа на 

въздействието от шума показва, че безпокойство се очаква до 200 м от отделните елементи 

на ИП, където ще се извършва работа с тежка строителна, минна и транспортна техника. 

Така като максимален обхват на това въздействие сме възприели буфер с ширина 100 м от 

границите на концесията. 

7. Смъртност на индивиди от животински видове при движението и работата на 

транспортната и строителна техника. Това въздействие ще се наблюдава в периода на 

минното строителство, тъй като тогава съществува вероятност за присъствие на индивиди 

от животински видове в границите на концесионната площ. Риск съществува за по-дребни 

и/или по-бавноподвижни видове (безгръбначни, земноводни, влечуги). В периода на 

експлоатация подобно въздействие не се очаква, поради непригодност на мястото на ИП за 

обитаване от тези видове. 

8. Нахлуване на неместни и/или инвазивни растителни видове при използване на 

такива при биологичната рекултивация. При използване на видове, характерни за района, 

въздействие не се очаква, ето защо то няма да се оценява отделно. 

 

 

IV. Описание на Защитените Зони 
 

Защитена Зона „Хърсовска река”, код BG0000106 

Зоната е обявена по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания 

и на дивата флора и фауна. Тя е с площ 36756.70 ха. 

 

Характеристика: 

Зоната обхваща сенчести дълбоки дерета, обрасли с храсти и ниски горски терени, 

селскостопанска земя. Типичен карстов пейзаж – сухи карстови долини, каньони и малки 

пещери, сухи ливади и пасища по платата, важни места за убежища за прилепите и 

местообитания за степните бозайници. 

 

Цели на опазване: 

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

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

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и 

условия на средата. 

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

Предмет на опазване: 

 

Природни местообитания: 
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Код Местообитание Покритие/ха* 

СДФ МОСВ 2013 

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

29.038 37.940 

6210(*) Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 
варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на 
орхидеи) 

378.594 609.610 

6240* Субпанонски степни тревни съобщества 3675.670 2772.690 

6250* Панонски льосови степни тревни съобщества 468.648 416.800 

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

0.000 0.870 

6510 Низинни сенокосни ливади 0.000 1.390 

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 0.000 38.050 

8310 Неблагоустроени пещери НП НП 

9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи 
и стръмни склонове 

0.000 119.490 

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 259.870 181.660 

91H0* Панонски гори с Quercus pubescens 90.422 83.650 

91I0* Eвpo-cu6upcku степни гори с Quercus spp. 8681.930 4436.840 

91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори 12608.300 5300.920 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 895.393 198.630 

** - Покритие на местообитанието според: СДФ - стандартния формуляр на зоната; МОСВ 2013 - 

според проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I". 

 

Видове: 
Код ВИД Популация Цялостна оценка 

СДФ МОСВ 2013 СДФ МОСВ 2013 

Бозайници 

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) C D C  - 

1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) C D C  - 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) C C B B 

1305 Южен подковонос (Rhinolophus euryale) C C B B 

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus 
blasii) 

 - D  -  - 

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) C C B B 

1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) C C B B 

1307 Остроух нощник (Myotis blythii) C C B B 

1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) C C B B 

1321 Трицветен нощник ( Myotis emarginatus) C C B B 

1324 Голям нощник (Myotis myotis) C C B B 

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi) C C C B 

1335 Лалугер (Spermophilus citellus) C C A A 

2609 Добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni) C C B B 

1352 Европейски вълк (Canis lupus) C НД A НД 

1355 Видра (Lutra lutra) C D C C 

2633 Степен пор (Mustela eversmannii) B B A A 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) C C A A 

Земноводни и влечуги 
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Код ВИД Популация Цялостна оценка 

СДФ МОСВ 2013 СДФ МОСВ 2013 

1993 Дунавски гребенест тритон (Triturus 
dobrogicus) 

C D C  - 

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys 
orbicularis) 

C C B B 

1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) C C A A 

1219 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) C C A A 

5194 Пъстър смок (Elaphe sauromates) C C A A 

Риби 

1134 Горчивка ( Rhodeus sericeus amarus) D D  -  - 

Безгръбначни 

1060 Lycaena dispar B B A A 

6169 Euphydryas maturna A A A A 

6199 Euplagia quadripunctata C C A A 

1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus) C C A B 

1087 Алпийска розалиа (Rosalia alpina) C  - A  - 

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) C C A B 

1089 Буков сечко (Morimus funereus) C C A B 

4045 Coenagrion ornatum C D B  - 

Растения 

2125 Емилипопово прозорче (Potentilla emilii-popii) A A A A 

2327 Пърчовка (Himantoglossum caprinum) C  - C  - 

4067 Червено усойниче (Echium russicum) C  - B  - 

 

 

 

 

V. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на 

плана върху предмета и целите на опазване на Защитената Зона 
 

V.1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение 

върху типовете природни местообитания и видовете – предмет на опазване в 

защитените зони 

За определяне степента на въздействието са възприети четири степени за оценка, 

което позволява да се отчетат различните параметри на значимостта на въздействието:  

- без въздействие (0) - не се засягат типове природни местообитания, видове и 

техните местообитания, които са предмет на опазване в защитената зона. 

- незначително въздействие (1) - въздействие, което ще бъде краткосрочно и/или 

ще засегне незначителна площ от природно местообитание или вид, и засегнатата площ/част 

от популация е достатъчно малка, за да не предизвика промяна във функциите и/или 

структурата на природното местообитание/популация на вида в границата на защитената 

зона. 

При все това тези въздействия се вземат под внимание и по експертна оценка 

могат да се предложат мерки за да се предотвратят или смекчат, когато е възможно. 

 - средно въздействие (2) - въздействие, което ще бъде дългосрочно и/или ще 

засегне значителна площ от природно местообитание или вид, но няма да промени 
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функциите и/или структурата на природното местообитание/популация на вида в границата 

на защитената зона. 

Тези въздействия се отчитат и в комбинация с други фактори, които са 

задължителни при определянето на смекчаващите мерки с цел предотвратяване или 

намаляване на въздействието. 

- значително въздействие (3) - въздействие, което ще бъде дългосрочно и/или ще 

засегне значителна площ от съответното природно местообитание/вид и би могло да 

промени функциите и/или структурата на природното местообитание/популация на вида в 

границата на защитената зона. 

При значително въздействие задължително се прилагат адекватни, изпълними и 

контролируеми мерки за смекчаването му. В случай, че оценката на ефекта от 

прилагането им покаже, че степента на въздействие не се променя, се предлагат и 

разглеждат алтернативни решения. 

 

По отношение на земноводните и влечугите е приложена специфична скала за оценка 

на въздействието, тъй като методичният подход за тяхното оценяване (според резултатите 

от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“, МОСВ 2013; вж. методиките за определяне БПС на 

съответните видове) се различават значително от тези при другите групи животни и 

природните местообитания. Възприетите тук степени при оценката на степента на 

въздействие са дефинирани по следния начин: 

Степен 0 – без въздействие. Не се очаква въздействие върху вида, тъй като той не 

се среща в гранците на засегнатата защитена зона (не е регистриран по време на проведените 

собствени полеви изследвания; няма литературни данни за присъствието му в тази 

територия; няма потенциални местообитания на вида в защитената зона според съответния 

специфичен доклад по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“; МОСВ 2013). 

Степен 1 – незначително въздействие. Очакваното въздействие ще бъде 

краткосрочно, пространствено ограничено (в рамките на не повече от 1% от площта на 

потенциалните местообитания на вида в зоната, определена в съответния специфичен 

доклад, според резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и няма да доведе до 

промяна на природозащитното състояние на вида в рамките на защитената зона по нито един 

от критериите. Въздействието може да бъде естествено компенсирано от екосистемата или 

ограничено чрез прилагане на мерки. Необходимостта от прилагане на мерки се основава на 

експертна преценка, освен в случай, че ПС на вида в рамките на защитената зона е 

определено като „неблагоприятно - лошо“ (според съответния специфичен доклад по проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I“; МОСВ 2013), когато прилагането на мерки и/или алтернативни решения е 

задължително. 

Степен 2 – средно въздействие. Очакваното въздействие ще бъде дългосрочно и/или 

ще засегне значителна площ (повече от 1% от площта на потенциалните местообитания на 

вида в зоната, определена в съответния специфичен доклад, според резултатите от проект 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I“ (МОСВ 2013), но няма да доведе до промяна на природозащитното 

състояние на вида в рамките на защитената зона по нито един от критериите. Задължително 

е прилагането на мерки (и/или алтернативни решения в случай, че ПС на вида в 
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разглежданата защитена зона е „неблагоприятно - лошо“), които биха могли да сведат 

степента на въздействие до 1 - незначително въздействие. 

Степен 3 – значително въздействие. Очакваното въздействие ще бъде дългосрочно 

и/или ще засегне значителна площ (повече от 1% от площта на потенциалните 

местообитания на вида в зоната, определена в съответния специфичен доклад, според 

резултатите от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), като ще доведе до промяна на 

природозащитното състояние на вида в рамките на защитената зона по един или повече от 

критериите.  

При значително въздействие задължително се прилагат адекватни, изпълними и 

контролируеми мерки за смекчаването им. В случай, че оценката на ефекта от 

прилагането им покаже, че степента на въздействие не се променя, се предлагат и 

разглеждат „алтернативни решения”. 

 

 

Описание и анализ на въздействието на ИП върху природни местообитания, 

предмет на опазване в ЗЗ 

Предмет на опазване в защитената зона са 14 природни местообитания, вкл. такива, 

новоустановени в зоната при изпълнение на проект „Картиране и определяне на 

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

По време на теренните проучвания в изследвания район (100 м от границите на 

концесията) бяха установени 8 типа хабитати, класифицирани според EUNIS (Davies et al. 

2004), от които един е включен в Приложение 1 на ЗБР (Табл. V.1-1, Прил. III.6.1-1 към 

ДОВОС). ИП засяга пряко 5 от тези хабитата. Останалите 3, макар да попадат в границите 

на концесията, са разположени извън елементите на ИП – кариерни гнезда, насипище, депа 

хумус, работни площадки и пр. Не се засяга пряко и единственото местообитание, включено 

в Приложение 1 на ЗБР и предмет на опазване в ЗЗ. 

 

 

Таблица V.1-1: Хабитати, установени в изследвания район (ИР) и тяхната 

класификация по EUNIS. Площите са в дка. 

№ Хабитат EUNIS Прил. 
1 

Площ/ 
ИР 

Площ/ 
концесия* 

Засегната 
площ 

1 Неподдържани ксерофилни 
тревни места 

E1.D 
 

5.440 5.440 0.019 

2 Средноевропейски храсталаци F3.11 
 

4.625 3.620 2.069 

3 Балкано-Панонски церово-
горунови гори 

G1.76 91M0 237.686 112.297 0.000 

4 Култури от акация G1.C3 
 

20.572 16.317 0.000 

5 Ивици дървета G5.1 
 

91.269 79.005 31.693 

6 Обрасли сечища G5.85 
 

20.538 6.888 0.000 

7 Пътища без настилка H5.61 
 

26.260 23.868 6.187 

8 Големи по площ, интензивно 
обработвани земи 

I1.11   2837.406 2312.198 1391.313 
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* - общата площ на хабитатите се различава от тази на концесията, посочена в анотацията, поради 

използване на различни координатни системи. 

 

 

91М0 Балкано-Панонски церово-горунови гори 

Субконтинентални ксеротермни дъбови гори, доминирани основно от Quercus cerris 

и Q. frainetto. В предпланините участва и Q. petraea agg., а в Странджа – Q. polycarpa. 

Формират ксеротермния дъбов пояс между 150-600 (800) м в цялата страна. Срещат се на 

сухи, но сравнително богати сиви горски и канелени почви. Флористичният им състав е 

разнообразен и зависи от екологичните условия. Условно могат да бъдат разделени на три 

групи: 

А) Континентални смесени дъбови гори – срещат се по местата с континентален и 

преходно-континентален климат. 

Б) Субсредиземноморски смесени дъбови гори – те са разпространени в южните 

части на страната и в състава им участват много средиземноморски елементи. 

В) Евксински гори на Quercus polycarpa – разпространени са само в Странджа и 

Източна Стара планина. В състава им участват много вечнозелени видове (Кавръкова и кол. 

2009). 

Оценка в границите на ЗЗ. 

Съгласно данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

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

местообитание 91М0 е представено в ЗЗ с обща площ от 5300.92 хa.  

Оценка в района на ИП. 

В границите на изследвания район попада част от горския масив, който е останал и е 

характерен за тази част на България (местообитание 91М0 в неговия континентален вариант; 

Фиг. V.1-1). Естественият дървостой на тези дъбови съобщества е силно нарушен в резултат 

на нерегламентираните сечи, които са повсеместно явление, заради равнинния и достъпен 

терен. Основните видове, които изграждат дървостоя (Табл. V.1-2) са благун и цер (Quercus 

frainetto и Quercus cerris). Тук-там има единично участие на полски ясен (Fraxinus oxycarpa), 

но неговите стъбла са доста по-ниски от тези на дъбовите дървета. Височината на 

доминиращите дъбове варира в границите на 9-10 до 14-16 м, а диаметърът им на гръдна 

височина от 25-30 до 50-55 см. Склопът на ценозите е около 6-7, но на места намалява до 

около 4. Има ясно формиран храстов етаж, в който доминиращи видове са глог, дрян, 

маслинка, кучешки дрян, полски бряст, шипки, мекиш. Тревистият етаж е с добро видово 

насищане (около 15-20 вида от различни групи). Неговото общо проективно покритие се 

движи в доста широки граници – от 25-30% до 85-90% - в зависимос от склопа на дървесния 

етаж. Прави впечатление почти пълното отсъствие на видове от сем. Бобови – тук-там се 

срещат отделни неголеми групи от Vicia cassubica. Според МОСВ (2013) в изследвания 

район попадат 4.93 ха от местообитанието, а в границите на концесията – 2 ха. Останалата 

площ, според моделирането по проекта, е класифицирана като местообитание 91I0. Според 

нашите проучвания целия масив е едно местообитание – липсват съществени разлики в 

абиотичните фактори, които биха могли да предопределят различни местообитания. При 

това при теренните ни проучвания не бе установен характерния за местообитание 91I0 в 

този район дръжкоцветен дъб (Quercus robur subsp. pedunculiflora; The Plant List 2013), който 

предпочита по-влажни, по-заравнени места (вж. по-долу). Вместо него тук бе установен 

благуна, един от съдоминантните видове за местообитание 91М0. 
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Таблица V.1-2: Флористичен състав на местообитание 91М0 съгласно Браун-Бланке 

(Guinochet 1973) 

№ Вид Оценка 
 

№ Вид Оценка 

1 Quercus cerris 3 
 

24 Brachypodium sylvaticum + 

2 Quercus frainetto 2 
 

25 Dactylis glomerata + 

3 Acer tataricum 1 
 

26 Poa nemoralis + 

4 Robinia pseudoacacia + 
 

27 Veronica sp. + 

5 Acer heldreichii + 
 

28 Conium maculatum + 

6 Carpinus orientalis + 
 

29 Allium scorodoprasum + 

7 Fraxinus oxycarpa + 
 

30 Galium sylvaticum + 

8 Pyrus pyraster + 
 

31 Doronicum hungaricum + 

9 Prunus cerasifera + 
 

32 Urtica dioica + 

10 Ulmus minor 1 
 

33 Geum urbanum + 

11 Cornus mas 1 
 

34 Viola sp. + 

12 Lygustrum vulgare 1 
 

35 Physospermum cornubiense + 

13 Euonimus europaeus + 
 

36 Tanacetum corymbosum + 

14 Crataegus monogyna + 
 

37 Ficaria verna + 

15 Cornus sanguinea + 
 

38 Corydalis sp. + 

16 Rosa canina + 
 

39 Stellaria media + 

17 Rubus caesius + 
 

40 Silene viridiflora + 

18 Clematis vitalba + 
 

41 Arum maculatum + 

19 Chaerophyllum temulentum 2 
 

42 Geranium robertianum + 

20 Galium aparine 1 
 

43 Asparagus officinalis + 

21 Myrrhoides nodosa 1 
 

44 Vinca minor + 

22 Polygonatum multiflorum 1 
 

45 Melissa officinalis + 

23 Lamium purpureum 1 
 

46 Vicia cassubica + 
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Фигура V.1-1: Балкано-Панонски церово-горунови гори. 
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Въздействия: 

 Пряко унищожаване на природни местообитания  

В границите на концесионната площ попадат 11.23 ха от един полигон на 

местообитанието, но той не се засяга пряко от елементите на ИП. Пряко унищожаване на 

природни местообитания няма да има. 

 Фрагментация на природни местообитания 

В границите на концесионната площ попадат 11.23 ха от един полигон на 

местообитанието, но той не се засяга пряко от елементите на ИП. Фрагментация на 

природни местообитания няма да има. 

 

91I0* Eвpo-cu6upcku степни гори с Quercus spp. 

Ксеротермни дъбови гори, доминирани от Quercus cerris, a на Добруджанското плато 

– от Quercus pedunculiflora. Срещат се в регионите с най-континентален климат. Във 

видовия им състав участват както типични за ксеротермните дъбови гори елементи, така и 

някои лесостепни елементи (Кавръкова и кол. 2009). 

Оценка в границите на ЗЗ. 

Съгласно данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

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

местообитание 91I0 е представено в ЗЗ с обща площ от 4436.840 хa.  

Оценка в района на ИП. 

Според МОСВ (2013) в изследвания район попадат части от два полигона на 

местообитанието с обща площ 16.3 ха, а в границите на концесията – части от единия 

полигон с обща площ 9.12 ха. Останалата площ, според моделирането по проекта, е 

класифицирана като местообитание 91М0. Според теренните ни проучвания, местообитание 

91I0 не е разпространено в изследвания район (вж. по-горе). 

 

Въздействия: 

 Местообитание 91I0 липсва в изследвания район. Въздействия върху 

местообитанието, както преки, така и косвени, няма да има. 

 

 

Описание и анализ на въздействието на ИП върху видовете, предмет на опазване 

в ЗЗ 

 

2125 Емилипопово прозорче (Potentilla emilii-popii) 

Многогодишно тревисто растение с едри, разклонени коренища. Цялото растение 

покрито с дълги, гъсто разположени бели копринести (тънки) власинки, смесени с къси 

четинки. Обитава каменливи, скалисти варовити терени, тревни съобщества от пасищен тип, 

понякога на песъчливи терени, изоставени лозя. Много от находищата са в райони с активна 

човешка дейност. Среща се в Североизточна България на 150–300 м н.в. Ендемит за 

Добруджа, с локално разпространение в България и Румъния (МОСВ 2013). 

Оценка на вида в зоната.  

Според стандартния формуляр числеността на вида в зоната е между 4000 и 6000 

екземпляра. Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (МОСВ 2013), видът е установен 
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в 6 находища в зоната, в района на Тервел. Местообитанията на вида в зоната са с площ 

16.18 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район липсват находища на вида. Липсват и подходящи за вида местообитания 

(тревни съобщества по каменливи, скалисти варовити терени, песъчливи терени, изоставени 

лозя). 

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват находища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

2327 Пърчовка (Himantoglossum caprinum) 

Обикновенната пърчовка се среща по открити, слънчеви места, на сухи, варовити 

каменисти почви, по слабо използвани пасища, сред храсталаци и на горски поляни в светли 

широколистни гори. Популациите обикновено заемат неголеми площи (0.01 - 1 ha) и са с 

неголяма численост (до 50 - 100 растения). Среща се ограничено в цялата страна, до 1100 m 

н. в. Сравнително по-често в карстовите райони на Предбалкана, Стара планина, Знеполски 

район, Източни Родопи (Пеев 2011, Delforge 2006). 

Оценка на вида в зоната.  

В стандартния формуляр липсват данни за числеността на полпулацията – видът е 

отбелязан като представен (Р). Видът не е картиран по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (МОСВ 2013)  

Оценка на вида в изследвания район.  

Според теренните ни проучвания, в изследвания район липсват подходящи за вида 

местообитания (открити, сухи места, храсталаци, светли широколистни гори на варовити 

каменисти почви). 

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват находища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

4067 Червено усойниче (Echium russicum) 

Двугодишно тревисто растение. Стъблото обикновено единично, високо 20-80 cm, 

гъсто облистено, покрито, както и листата, с гъсти власинки. Съцветието класоподобно. 

Венчето тъмночервено. Тичинките и стълбчето по-дълги от венчето. Цъфти V–VI, 

плодоноси VI–VIІ. Обитава сухи тревисти места в низините и предпланините, по слабо 

използвани пасища, често сред храсталаци. Популациите са локални, често от отделни 

разпръснати растения, понякога до 100-250 индивида (Лозенска планина). Разпространено 

ограничено в повечето флористични райони на страната, до 1200 m н. в. (Пеев 2011). 

Оценка на вида в зоната.  

В стандартния формуляр липсват данни за числеността на полпулацията – видът е 

отбелязан като рядък (R). Видът не е картиран по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (МОСВ 2013)  
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Оценка на вида в изследвания район.  

Според теренните ни проучвания, в изследвания район липсват подходящи за вида 

местообитания (сухи тревисти места, слабо използвани пасища, храсталаци). 

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват находища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

1302 Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) 

Известен от 29 находища в ниските части на страната, като тези в Северозападна 

България очертават част от северната граница на ареала. Обитава равнинни карстови 

райони. Изцяло е свързан с пещерите като убежища. Храни се главно с нощни пеперуди, 

които лови над открити местообитания. Образува "смесени" размножителни и зимни 

колонии с южния и средиземноморския подковонос с численост от няколкостотин до 

няколко хиляди индивида. Известните до момента 6 размножителни колонии са в естествени 

пещери. Максимумът на ражданията е през периода 20 юни - 10 юли. Зимува главно в 

пещери. Не извършва далечни миграции, но са установени редовни сезонни движения 

между летните и зимните убежища (Големански 2011). 

Оценка на вида в зоната.  

Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е 51-100 

индивида. Видът е отбелязан като обикновен (С). Според данните от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ 

(МОСВ 2013), в зоната не са установени находища на вида. Площта на потенциалните ловни 

местообитания на вида в зоната е 2851 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в изследвания район (100 м 

около границите на концесията) попадатат потенциални ловни местообитания на вида, без 

да се засягат пряко. Като такива са картирани серия от много малки полигони по границата 

на горския масив. Според теренните ни проучвания и съгласно биологията на вида, тези 

площи са непригодни за него – видът ловува в открити местообитания. Липсват убежища – 

най-близките пещери отстоят на около 14 км север-североизточно, около селата Чуковец и 

Цар Асен. 

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват убежища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

1303 Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros) 

Малкият подковонос е един от най-често-често срещаните у нас видове с над 270 

находища. Обитава територията на цялата страна, като най-често е намиран в карстови 

райони. Не е установяван в най-високите части на планините. Повечето находища са 

разположени между 100-600 м, но се среща относително често до около 1300 м. Първично 

пещерен вид, свързан преди всичко с богати на растителност карстови райони. Среща се 

често и в населените места. Използва много разнообразни убежища - постройки, мазета, 
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изкуствени галерии, пещери и т.н., като предпочита такива с широк отвор. Относително 

социален вид, но през лятото мъжките се отделят и живеят поединично. Размножаването е 

слабо проучено у нас. Формира размножителни групи през май-юни. Размножителните 

колонии най-често са в тавани и мазета на жилищни постройки, въпреки че обитава и малки 

пещерички и скални цепки. Зимните убежища са изключително подземни - пещери, минни 

галерии и тунели. Зимува поотделно или на редки групи с разстояние между отделните 

индивиди. Малкият подковонос е стационарен вид. Разстоянието между летните и зимни 

убежища обикновено не надвишава 15 км. Ловува в широк спектър от местообитания - 

широколистни и смесени гори, храсталаци, окрайнини на гори, край обрасли с растителност 

реки, около скали в карстовите райони, вкл. в селища. Храни се с летящи насекоми. 

Хранителната биология на вида у нас е слабо проучена, но малкото известни данни показват, 

че малките подковоноси използват алтернативни убежища и хранителни местообитания в 

радиус от около 5 - 10 км от лятното убежище (Големански 2011, Зингстра и кол. 2009, 

Попов & Седефчев 2003, Dietz & Kiefer 2016). 

Оценка на вида в зоната.  

Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е от 51 до 100 

индивида. Видът е отбелязан като обикновен (С). Според данните от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ 

(МОСВ 2013), видът е регистриран в 7 находища в зоната. Площта на потенциалните ловни 

местообитания на вида в зоната е 618 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в изследвания район (100 м 

около границите на концесията) липсват потенциални ловни местообитания на вида. 

Липсват потенциални убежища. Според нас като потенциално ловно местообитание може 

да се разглежда целия горски масив в източната част на изследвания район, тъй като видът 

ловува в широк спектър от местообитания, вкл. в гори. Площта му е 27.8 ха, от които 27.19 

ха са част от ЗЗ. 

 

Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 

В границите на концесионната площ попадат 13.05 ха потенциални ловни 

местообитания на вида, без да се засягат пряко. Липсват убежища. Пряко унищожаване на 

местообитания няма да има. 

 Фрагментация на местообитания 

 В границите на концесионната площ попадат 13.05 ха потенциални ловни 

местообитания на вида, без да се засягат пряко. Липсват убежища. Фрагментация на 

местообитания няма да има. 

 Бариерен ефект 

 Бариерен ефект не се очаква, поради това, че нито една дейност или съоръжение не 

може да възпрепятства полета на индивиди от вида. Въздействие няма да има. 

 Безпокойство 

 Според теренните ни проучвания, в изследвания район (100 м около границите на 

концесията) попадат 27.19 ха потенциални ловни местообитания на вида, без да се засягат 

пряко. Липсват убежища. Освен липсата на убежища, факта, че строителните и добивните 

дейности ще бъдат провеждани предимно през светлата част на денонощието, докато 
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прилепите ловуват нощем, определя липса на безпокйство и в ловните местообитания. 

Въздействие няма да има. 

 Смъртност 

Както в границите на концесионната площ, така и в изследвания район (100 м около 

границите на концесията) липсват потенциални убежища на вида, където прилепите са по-

чувствителни. Риск от смъртност в ловните местообитания също няма да има, тъй като 

всички дейности ще се извършват през деня, докато прилепите са нощно активни. 

 

1304 Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum) 

В България е обикновен и често срещан вид в цялата страна, без най-високите части 

на планините. Повечето находища са между 100 и 500 m н.м.в. Обитава предимно карстови 

райони, обрасли с дървесна и храстова растителност. Използва различни подземни убежища 

(пещери, изкуствени галерии, бункери, катакомби), мазета и тавани на жилищни постройки. 

Често големите подковоноси обитават едно и също убежище заедно с други пещеролюбиви 

видове. Големият подковонос се храни в радиус от 2 до 10 km от убежището като използва 

открити пространства, окрайнини на горички, храсталаци, ливади, често в близост до водни 

площи. В хранителния спектър преобладават едри твърдокрили (Coleoptera) и пеперуди 

(Lepidoptera, особено сем. Noctuidae) и в по-малка степен ципокрили (Hymenoptera) и 

двукрили (Diptera). През лятото големите подковоноси използват алтернативни убежища и 

хранителни местообитания в радиус от около 15 km от лятното убежище. От средата на 

април до края на май женските формират размножителни колонии. Тяхната численост 

достига от няколко десетки до 700 екземпляра. Раждането на малките става в периода 1-25 

юни, рядко по-късно. Зимува поединично или в колонии, които могат да достигнат от 50 до 

600-800 екземпляра. Почти във всяка българска пещера през зимата могат да бъдат 

наблюдавани един до няколко зимуващи големи подковоноси. В България, големият 

подковонос не извършва далечни миграции. Сезонните предвижвания между летните и 

зимни убежища са на разстояние от 20 до 95 km (МОСВ 2013). 

Оценка на вида в зоната.  

Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е от 101 до 250 

индивида. Видът е отбелязан като обикновен (С). Според данните от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ 

(МОСВ 2013), видът е регистриран в 9 находища в зоната. Площта на потенциалните ловни 

местообитания на вида в зоната е 598 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват потенциални ловни 

местообитания на вида. Липсват и потенциални убежища.  

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват убежища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

 

 

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

подковоноси на територията на страната. Известен е от над 100 находища, като повечето от 

тях са между 0 - 700 m н.в., но има зимни убежища и на по-голяма височина. Срещаемостта 

му намалява на юг. Обитава гористи равнинни карстови райони в близост до вода. Почти 

изцяло е свързан с пещерите, но в некарстови райони през лятото се заселва и в постройки. 

Храни се главно с нощни пеперуди. Ловува в широколистни гори, включително крайречни, 

храсталаци, овощни градини. Не използва иглолистни гори и открити площи. От известните 

до момента размножителни колонии – 18 са в естествени пещери и една в подземни тунели 

на постройка. Максимумът на ражданията е през периода 20 юни - 10 юли. Зимните колонии 

са многочислени – в пещери и по-рядко изкуствени галерии. Не мигрира на далечни 

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

(10 - 60 km) (Големански 2011, Dietz & Kiefer 2016). 

Оценка на вида в зоната.  

Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е от 51 до 100 

индивида. Видът е отбелязан като представен (Р). Според данните от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ 

(МОСВ 2013), видът е регистриран в 1 находище в зоната. Площта на потенциалните ловни 

местообитания на вида в зоната е 348 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в изследвания район (100 м 

около границите на концесията) липсват потенциални ловни местообитания на вида. 

Липсват потенциални убежища. Според нас като потенциално ловно местообитание може 

да се разглежда целия горски масив в източната част на изследвания район, тъй като видът 

ловува в гори. Площта му е 27.8 ха, от които 27.19 ха са част от ЗЗ. 

 

Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 

В границите на концесионната площ попадат 13.05 ха потенциални ловни 

местообитания на вида, без да се засягат пряко. Липсват убежища. Пряко унищожаване на 

местообитания няма да има. 

 Фрагментация на местообитания 

 В границите на концесионната площ попадат 13.05 ха потенциални ловни 

местообитания на вида, без да се засягат пряко. Липсват убежища. Фрагментация на 

местообитания няма да има. 

 Бариерен ефект 

 Бариерен ефект не се очаква, поради това, че нито една дейност или съоръжение не 

може да възпрепятства полета на индивиди от вида. Въздействие няма да има. 

 Безпокойство 

 Според теренните ни проучвания, в изследвания район (100 м около границите на 

концесията) попадат 27.19 ха потенциални ловни местообитания на вида, без да се засягат 

пряко. Липсват убежища. Освен липсата на убежища, факта, че строителните и добивните 

дейности ще бъдат провеждани предимно през светлата част на денонощието, докато 

прилепите ловуват нощем, определя липса на безпокйство и в ловните местообитания. 

Въздействие няма да има. 

 Смъртност 
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Както в границите на концесионната площ, така и в изследвания район (100 м около 

границите на концесията) липсват потенциални убежища на вида, където прилепите са по-

чувствителни. Риск от смъртност в ловните местообитания също няма да има, тъй като 

всички дейности ще се извършват през деня, докато прилепите са нощно активни. 

 

1306 Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii) 

В южните части на страната видът е относително обикновен и с по-висока 

срещаемост и обилие. Западната и централна част на Предбалкана и линията Велико 

Търново-Котел-Приморско очертават част от северната граница на ареала. Обитава 

карстови райони в равнинните и хълмисти части на страната. Ловува в открити пространства 

и храсталаци, вкл. с наличие на еденични и групи дървета. Изцяло е свързан с подземни 

убежища - пещери и минни галерии. Образува колонии с численост от няколкостотин до 

няколко хиляди индивида, често заедно с южния подковонос (Rh. euryale) и подковоноса на 

Мехели (Rh. mehelyi). Максимумът на ражданията е през периода 20 юни - 10 юли. Зимуващи 

колонии са известни само от пещерите Айна Ини и Самара (с. Рибино, Източни Родопи), 

Парниците (с. Бежаново) и Моровица (с. Гложене). Не мигрира, но извършва редовни 

сезонни придвижвания между летните и зимните убежища (Големански 2011, Dietz & Kiefer 

2016). 

Оценка на вида в зоната.  

Видът не е включен в Стандартния формуляр. Според данните от проект „Картиране 

и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 

I“ (МОСВ 2013), видът не е регистриран в зоната. Заключението е, че зоната се намира извън 

съвременния ареал на вида в България.  

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и наши собствени анализи, 

зоната се намира извън съвременния ареал на вида в България. 

 

Въздействия: 

Зоната се намира извън съвременния ареал на вида в България. ИП е без въздействие 

върху местообитанията и популациите на вида. 

 

1308 Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus) 

 Най-често e установяван в Централна и Западна Стара планина и в Западните Родопи. 

Най-много убежища са установени над 500 м н.в. В по-ниските части са регистрирани 

единични индивиди (Кресненски пролом; с. Жернов, Плевенско; Черноморец, Бургаско). 

Вероятно се размножава в повечето от установените находища в планините, но засега 

липсват конкретни данни. Единственото сигурно сведение за размножаване у нас е в лонгоза 

на р. Камчия. Най-предпочитани са влажните горски местообитания в среднопланинския 

пояс (700 - 1400 м н.в.). През зимата е намиран поединично или на групи до 30 индивида в 

най-студените, привходни части на пещерите при температури около 0 - 2°С. През летните 

месеци живее под отлепена, мъртва кора или в цепнатини на широколистни дървета, по-

често мъртви, но и живи, като избягва тези, близо до края на гората (под 30 м). През този 

период мъжките живеят поеденично, а женските са социални, живеят в колонии, които 

могат да се делят на по-малки или да се събират отново. И двата пола редовно сменят 

убежищата си, мъжките по-често, а най-рядко - кърмещите женски, които при това носят 

малките на корема си. Разстоянието между отделните убежища може да достигне до 1 - 3 
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км. Ловува в гори, покрай реки, в открити площи. Ловните територии могат да са отдалечени 

до 20 км от убежищата (обикновено между 5 и 7), и са сравнително постоянни за отделните 

индивиди (но могат да се припокриват). Площта им варира от 450 до 950 дка. Липсват данни 

за хранителния спектър в България. В Централна Европа се храни с дребни нощни пеперуди 

и мухи (Големански 2011, Cornes 2005, Ganser 2013, Russo et al. 2005, Zeale et al. 2012). 

Оценка на вида в зоната 

Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е 172-268 

индивида. Видът е отбелязан като представен (Р). Според данните от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ 

(МОСВ 2013), в зоната не са установени находища на вида. Площта на потенциалните 

местообитания на вида в зоната е 8586 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в изследвания район (100 м 

около границите на концесията) попадатат потенциални местообитания на вида, без да се 

засягат пряко. Като такива са картирани 7 много малки полигони по границата на горския 

масив. Според теренните ни проучвания и съгласно биологията на вида, тези площи са 

непригодни за него – видът обитава стари широколистни гори, като избягва периферията 

им. 

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват местообитания 

на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 

 

 1323 Дългоух нощник (Myotis bechsteinii) 

 Бехщайновият нощник е обитател на стари широколистни и смесени гори. Известен 

е от 63 находища у нас, в планините до 1650 м н.в. Най-голяма е концентрацията на 

находища в пояса 0-300 m (24 находища, 42%) и в пояса 301-600 m (12 находища, 21%). Най-

голям брой индивиди са установени в буковите и смесени гори в пояса 800-1450 м. Горите 

с преобладание на цер (Quercus cerris), полски ясен (Acer campestre) и по-рядко от 

обикновен габър (Carpinus betulus) или източен бук (Fagus orientalis) в Странджа са 

предпочитаните местообитания в низинните находища на вида у нас. Липсват данни за 

зимуването на вида в България. Видът е известен като стационарен и у нас не е известно да 

извършва сезонни миграции. В Западна Стара планина са установени вертикални миграции 

с цел размножаване и swarming, по входовете на пещери или изоставени минни галерии с 

цел намиране на партньори. Най-често в края на май и началото на юни женските формират 

малки размножителни колонии (5-35 женски) в хралупи на дървета и раждат по едно малко. 

Кърменето продължава около 3 седмици, след което до около края на август младите 

прилепи живеят заедно с родителите си. Възрастните мъжки обикновено живеят 

поединично в различни убежища (най-често малки дупки в дървета). Характерна особеност 

и за двата пола е честата смяна/редуване на убежището в един и същи район/участък от 

гората преди и след размножителния сезон. Известно е, че женските са силно привързани 

към района, откъдето произхождат, а мъжките са значително по-мобилни и много рядко 

остават да живеят в района, където са се родили. Наблюдения върху хранителното 

поведение в България показват, че видът се храни недалеч от убежището си (50-450 м, много 

рядко по-далече). Ловува предимно в стари широколистни гори, но също и в иглолистни. 

Индивидуалният ловен участък е малък, 0.6 – 4.7 ха, често припокриващ се между 
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индивидите от една колония. Зимува в пещери (Големански 2011, МОСВ 2013, Пешев и кол. 

2004, Dietz & Pir 2009, Fitzsimons et al. 2002, Fuszara et al. 1996, Napal et al. 2010, Schofield & 

Morris 2000).  

Оценка на вида в зоната 

Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е 151-303 

индивида. Видът е отбелязан като обикновен (С). Според данните от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ 

(МОСВ 2013), в зоната са установени 2 находища на вида. Площта на потенциалните 

местообитания на вида в зоната е 6722 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в изследвания район (100 м 

около границите на концесията) попадатат потенциални местообитания на вида, без да се 

засягат пряко. Като такива са картирани 3 много малки полигони по границата на горския 

масив. Според теренните ни проучвания и съгласно биологията на вида, тези площи са 

непригодни за него – видът обитава стари широколистни и смесени гори. 

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват местообитания 

на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на вида в зоната. 

 

1307 Остроух нощник (Myotis blythii) 

В България се счита като обикновен и често срещан вид. Известен е от около 130 

находища на територията на цялата страна, без най-високите части на планините. Повечето 

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

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

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

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

В много от случаите и през зимата, и през лятото обитава едни и същи убежища с вида-

двойник Myotis myotis. Максимумът на ражданията е през периода 20 май - 10 юни. Данни 

за хранителната биология на вида у нас засега не са публикувани. В Швейцария е 

установено, че над 60% от храната му се състои от едри дългопипалести скакалци (сем. 

Tettigoniidae), които лови в открити райони, пасища, често в прясно окосени ливади, 

окрайнини на гори. У нас извършва редовни сезонни миграции между зимните и летни 

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

продължава до към средата на март. През този период е установен в много пещери. 

Миграцията към местата за размножаване вероятно става след 10-20 април (МОСВ 2013, 

Dietz & Kiefer 2016). 

Оценка на вида в зоната.  

Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е 101-250 

индивида. Видът е отбелязан като обикновен (С). Според данните от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ 

(МОСВ 2013), в зоната са установени 8 находища на вида. Площта на потенциалните ловни 

местообитания на вида в зоната е 27874 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в изследвания район (100 м 
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около границите на концесията) попадатат потенциални местообитания на вида, без да се 

засягат пряко. Като такива е картиран горския масив в източната част. Според теренните ни 

проучвания и съгласно биологията на вида, тези площи са непригодни за него – видът ловува 

в открити местообитания. Липсват убежища – най-близките пещери отстоят на около 14 км 

север-североизточно, около селата Чуковец и Цар Асен.  

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват убежища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

 1316 Дългопръст нощник (Myotis capaccinii) 

 Дългопръстият нощник е типичен обитател на карстовите райони. Среща се на 

територията на цялата страна, в планините до около 1500 m. Повечето находища са между 

100 и 600 m н.в. Обитава целогодишно само подземни убежища – карстови и вулкански 

пещери, минни галерии, по изключение влажни мазета на необитаеми сгради. Формира 

размножителни колонии с численост от няколко десетки до няколко хиляди (50 до 3000, 

най-често 200-500, винаги смесени с Miniopterus schreibersii). Максимумът на ражданията е 

през периода 20-25 май. Зимува само в подземни убежища. Дългопръстите нощници 

извършват редовни сезонни миграции между убежищата си от порядъка на 50 до 150 км. У 

нас зимуването започва в края на ноември и продължава до към средата на март. През този 

период е установен в много пещери. Миграцията към местата за размножаване вероятно 

става след 10-20 април. Ловува над водна повърхност (бавно течащи реки с вирове, богати 

на хранителни вещества), рядко някои животни ловуват в гори и храсталаци, отдалечени от 

водни тела. Индивидуалната ловна територия варира от 3 до 100 дка (МОСВ 2013, Almenar 

et al. 2006, Dietz & Kiefer 2016).  

Оценка на вида в зоната 

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

100 индивида. Видът е отбелязан като представен (Р). Според данните от проект „Картиране 

и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 

I“ (МОСВ 2013), в зоната не са установени находища на вида. Площта на потенциалните 

ловни местообитания на вида в зоната е 1214 дка. 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват потенциални ловни 

местообитания на вида. Липсват и потенциални убежища.  

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват убежища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

 1321 Трицветен нощник (Myotis emarginatus) 

Характерен обитател на нископланинските карстови райони. Заселва се в пещери, 

изоставени постройки, стари военни бункери и др. Термофилен вид. Температурата в 

размножителните убежища може да стигне до 35°С. Размножителните колонии се състоят 
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предимно от женски индивиди, най-често смесени с подковоноси. Преди средата на август, 

скоро след като всички малки могат да летят, колонията напуска убежището и се заселва в 

друго близко или по-далечно укритие. В България е установена една от най-дългите 

миграции на вида (105 км) – от с. Муселиево, Никополско до пещерата Водните дупки в 

Централен Балкан. Храни се предимно с паяци, мухи, мрежокрили и по-рядко пеперуди. 

Ловува в редки гори (вкл. крайречни), храсталаци и водни площи в радиус до 10 км от 

убежищата. През зимата у нас са установени само единични индивиди в пещери 

(Големански 2011, Зингстра и кол. 2009). 

Оценка на вида в зоната.  

Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е от 11 до 50 

индивида. Видът е отбелязан като представен (Р). Според данните от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ 

(МОСВ 2013), видът е регистриран в 3 находища в зоната. Площта на потенциалните ловни 

местообитания на вида в зоната е 21564 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) попадат потенциални ловни 

местообитания на вида, без да се засягат пряко. Липсват потенциални убежища.  

 

Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 

В границите на концесионната площ попадат 12.52 ха потенциални ловни 

местообитания на вида, без да се засягат пряко. Липсват убежища. Пряко унищожаване на 

местообитания няма да има. 

 Фрагментация на местообитания 

 В границите на концесионната площ попадат 12.52 ха потенциални ловни 

местообитания на вида, без да се засягат пряко. Липсват убежища. Фрагментация на 

местообитания няма да има. 

 Бариерен ефект 

 Бариерен ефект не се очаква, поради това, че нито една дейност или съоръжение не 

може да възпрепятства полета на индивиди от вида. Въздействие няма да има. 

 Безпокойство 

 В изследвания район (100 м около границите на концесията) попадат 26.5 ха 

потенциални ловни местообитания на вида, без да се засягат пряко. Липсват убежища. Освен 

липсата на убежища, факта, че строителните и добивните дейности ще бъдат провеждани 

предимно през светлата част на денонощието, докато прилепите ловуват нощем, определя 

липса на безпокйство и в ловните местообитания. Въздействие няма да има. 

 Смъртност 

Както в границите на концесионната площ, така и в изследвания район (100 м около 

границите на концесията) липсват потенциални убежища на вида, където прилепите са по-

чувствителни. Риск от смъртност в ловните местообитания също няма да има, тъй като 

всички дейности ще се извършват през деня, докато прилепите са нощно активни. 

 

 1324 Голям нощник (Myotis myotis) 

 В България се счита като обикновен и често срещан вид. Известен е от над 200 

находища на територията на цялата страна, без най-високите части на планините. Повечето 
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находища са между 100 и 800 м н.в. Среща се във всички карстови райони у нас. В повечето 

обитава едни и същи убежища с вида-двойник Myotis blythii. Целогодишно обитава 

подземни убежища – карстови, вулкански и морски пещери и минни галерии. Формира 

големи размножителни колонии с численост от няколкостотин до около 7000 индивида. 

Често те са смесени с M. blythii. Максимумът на ражданията е през периода 20 май - 10 юни. 

В Швейцария е установено, че над 46% от храната му се състои от едри бръмбари-бегачи 

(сем. Carabidae). По данни от Западна Европа големият нощник най-често ловува в овощни 

градини и широколистни гори, а по-рядко в смесени гори, лозя, обработваеми полета с малка 

площ, смърчови гори. Хранителните местообитания най-често се намират в радиус 2-6 km, 

максимум до 15 km от убежището. Женските показват изключително висока филопатрия, 

като над 90% се връщат и се размножават в убежището, в което са се родили. Вероятно у 

нас извършват редовни сезонни миграции между зимните и летните убежища от 20 до ок. 

100 км. У нас зимуването започва в края на ноември и продължава до към средата на март 

(МОСВ 2013).  

Оценка на вида в зоната.  

Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е от 51 до 100 

индивида. Видът е отбелязан като обикновен (С). Според данните от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ 

(МОСВ 2013), видът е регистриран в 2 находища в зоната. Площта на потенциалните ловни 

местообитания на вида в зоната е 27874 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) попадат потенциални ловни 

местообитания на вида, без да се засягат пряко. Липсват потенциални убежища.  

 

Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 

В границите на концесионната площ попадат 13 ха потенциални ловни 

местообитания на вида, без да се засягат пряко. Липсват убежища. Пряко унищожаване на 

местообитания няма да има. 

 Фрагментация на местообитания 

 В границите на концесионната площ попадат 13 ха потенциални ловни 

местообитания на вида, без да се засягат пряко. Липсват убежища. Фрагментация на 

местообитания няма да има. 

 Бариерен ефект 

 Бариерен ефект не се очаква, поради това, че нито една дейност или съоръжение не 

може да възпрепятства полета на индивиди от вида. Въздействие няма да има. 

 

 

 Безпокойство 

 В изследвания район (100 м около границите на концесията) попадат 27.11 ха 

потенциални ловни местообитания на вида, без да се засягат пряко. Липсват убежища. Освен 

липсата на убежища, факта, че строителните и добивните дейности ще бъдат провеждани 

предимно през светлата част на денонощието, докато прилепите ловуват нощем, определя 

липса на безпокйство и в ловните местообитания. Въздействие няма да има. 

 Смъртност 
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Както в границите на концесионната площ, така и в изследвания район (100 м около 

границите на концесията) липсват потенциални убежища на вида, където прилепите са по-

чувствителни. Риск от смъртност в ловните местообитания също няма да има, тъй като 

всички дейности ще се извършват през деня, докато прилепите са нощно активни. 

 

1310 Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii) 

Видът се среща из цялата страна, без най-високите части на планините. Известни са 

около 170 находища, повечето от които са между 100 и 600 м н.в. Среща се в карстови 

ландшафти в цялата страна. Обитава целогодишно само подземни убежища – пещери и 

минни галерии. Образува многобройни размножителни колонии. Известни са 19 

размножителни колонии и 5 летни неразмножителни колонии. Максимумът на ражданията 

е през периода 20 юни - 10 юли. Зимува само в подземни убежища. Известни са 14 зимни 

убежища, но над 95% от зимуващата популация е в три пещери – Парниците, Деветашката, 

Дяволкото гърло. Извършват редовни сезонни миграции между убежищата (50 - 150 км). 

Хранителните местообитания включват преди всичко брегове на реки, езера и язовири, най-

разнообразни открити хабитати като ливади и пасища, окрайнини на гори, населени места 

(около улични лампи), разредени гори, екстензивни обработваеми площи, до около 5 - 20 км 

от убежищата. Избягва склопени, гъсти гори. Ловната територия е голяма, достига до 

хиляди хектари (Големански 2011, МОСВ 2013, Rainho and Palmeirim 2011, Russo and Jones 

2003, Vincent et al. 2011). 

Оценка на вида в зоната.  

Според стандартния формуляр числеността на полпулацията в зоната е 101-250 

индивида. Видът е отбелязан като обикновен (С). Според данните от проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ 

(МОСВ 2013), в зоната са установени 3 находища на вида. Площта на потенциалните ловни 

местообитания на вида в зоната е 1214 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват потенциални ловни 

местообитания на вида. Липсват и потенциални убежища.  

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват убежища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

 

 

1335 Лалугер (Spermophilus citellus) 

Среща се в цялата страна, в планините до 2500 m н.в. Обитава необработваеми земи 

(целини, пасища, ливади и др.), покрити с ниска тревиста растителност, върху еднородни, 

слабоуплътнени водопропускливи почви. Не заселва обработваеми площи, макар да навлиза 

в тях за хранене. Наземен вид с дневна активност. Образува вътрепопулационни локални 

групировки ("колонии"), заемащи площ 3–5 ha, в редки случаи 100–150 ha, в рамките на 

които отделните животни обитават припокриващи се индивидуални участъци и поддържат 

система от гнездови и убежищни дупки. Годишният жизнен цикъл е с ясно изразена 
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периодичност: зимен сън (хибернация), събуждане и чифтосване, бременност и лактация, 

подготовка за зимен сън. Размножава се веднъж годишно. Женските раждат до 7 малки, 

рядко до 9. Храни се със зелени части на тревисти растения, луковици, семена, насекоми и 

рядко гръбначни животни (Големански 2011). 

Оценка на вида в зоната. 

В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

обикновен (С). Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), видът е регистриран 

в 11 находища в зоната. Площта на потенциалните му местообитания е 10571.2 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват потенциални 

местообитания на вида.  

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват находища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

2609 Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus newtoni) 

Обитава целини, люцернови и житни площи, лозя, овощни и зеленчукови градини. 

По данни от района на Констанца, Румъния, предпочита площи, заети от фуражни култури, 

целини, по-рядко заселва зърнените култури и полезащитните пояси, практически липсва в 

орните култури. Живее в самостоятелно изкопани дупки, подобни на тези на обикновения 

хомяк, но по-плитки – гнездовата камера се намира на около 50-60 cm, рядко до 1.5 m 

дълбочина. Активен е главно през нощта, но излиза да търси храна и през деня. Изпадането 

в хибернация (зимен сън) зависи от екологичните условия, най-вече температура и 

популационна плътност. Храни се с тревисти растения, главно житни и бобови, картофи, 

семена (царевица, слънчоглед, пшеница, овес, фий). Размножаването започва през април-

май. Дава 2-3 котила за година, с 2-10 малки на котило (Големански 2011). 

Оценка на вида в зоната. 

В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

много рядък (V). Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), видът не е 

регистриран в зоната. Площта на потенциалните му местообитания е 4055.6 ха. 

 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват потенциални 

местообитания на вида.  

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват находища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 
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1352 Европейски вълк (Canis lupus) 

У нас видът е с постоянни популации в планинските и погранични райони в Западна 

Стара планина, Югозападна България, Източни Родопи, Сакар, Странджа и в други части на 

страната. Видът, след тенденцията преди години да изчезне напълно от България, през 

последните години разширява териториалния си обхват и числеността му устойчиво 

нараства. Обитава предимно гористи места, но се е приспособил и към открити територии. 

Води силно подвижен  начин на живот. Моногамен вид, двойката е пожизнена. Брачните 

двойки се образуват от края на декември до началото на февруари. Обикновено живее на 

групи, като най-често те са съставени от размножаваща се двойка (алфа мъжки и женски) и 

нейното по-възрастно поколение. Териториален вид. През размножителния период групата 

(глутница) обитава трудно достъпни райони с гори, храсталаци, скали, ждрела, ливади, като 

се придържа близо до бърлогата, в която алфа двойката отглежда малките. През есента и 

зимата, с отбиването на малките и тяхното израстване, утилизира по-голяма територия, като 

в търсене на храна слиза и в равнините и може да се срещне навсякъде, където има храна - 

основно копитни бозайници, но също зайци, гризачи, мърша, птици, като по принцип 

избягва райони с по-засилено човешко присъствие. Разгонването е през януари - февруари. 

Малките, средно 4 - 6, се раждат през април. Семейната територия е от 10000 до 25000 ha. В 

рамките на територията си вълците изминават за едно денонощие до 50 - 60 км. Средната 

плътност на популацията на вълка в страната е 2 - 4 индивида на 10000 ha. 

Оценка на вида в зоната.  

Според стандартния формуляр числеността на вида в зоната е 1-2 индивида. Според 

данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), видът не е регистриран в зоната. Тя е 

неблагоприятна за постоянно обитание, а е подходяща само за стъпков коридор и временно 

пребиваване. Общата площ на подходящите местообитания в зоната е 5833 ха, което не е 

достатъчно за постоянно пребиваване и размножаване на семейна двойка. 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват потенциални 

местообитания на вида.  

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват находища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

1355 Видра (Lutra lutra) 

Среща се в равнините, по морското крайбрежие и в планините – до 1500 m н.в. Най-

плътна е популацията в Югоизточна България. Обитава естествени речни течения и 

затворени водоеми с дължина поне 15-20 km, със старици и изобилна крайбрежна 

растителност – лонгози, елшаци и тръстики (ниски брегове), разнообразна и обилна рибна 

фауна, изобилие от раци, жаби, гръбначни, мекотели. Участъкът на мъжкия може да 

припокрива този на 1 или повече женски. Бърлогите са в корените на крайбрежни дървета. 

Малките (2-4) се раждат през март-август и следват майка си година. В Югоизточна 
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България рибата заема до 93% от плячката, като спомагателна храна лови ракообразни, 

жаби, бозайници, птици, влечуги. Улавя плячката до 4 m дълбочина (Големански 2011). 

Оценка на вида в зоната. 

Според стандартния формуляр числеността на популацията в зоната е 1 - 2 индивида. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), видът е регистриран на 2 места в 

зоната. Площта на потенциалните му местообитания е 82.8 ха. Тази площ не е достатъчно 

за съществуването на обособена микропопулация, но местообитанията са подходящи като 

междинни бази при миграциите на вида. 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват потенциални 

местообитания на вида.  

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват находища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

2633 Степен пор (Mustela eversmannii) 

България е южната периферия на ареала на вида в Европа. разпространен е в 

източната и централна част на Северна България, основно в Добруджа. Обитава остепнени 

пространства, също и земеделски земи, където прави скривалища в синурите и крайречните 

храсти и горички; ливади и сечища. Използва речните долини и проходи за екологични 

коридори. Полигамен. Разгонването е през февруари-март, бременност 36-38 дена, ражда 7-

12 малки. Използва дупките на лалугери, хомяци, слепи кучета (които разширява), на 

лисици и язовци или прави свои леговища; по-рядко – в скални цепнатини, коренища, 

сеновали. Изминава 4-7 km на денонощие. Основна плячка – лалугери, хомяци, мишевидни 

гризачи. 

Оценка на вида в зоната. 

В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

рядък (R). Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), видът не е 

регистриран в зоната. Площта на потенциалните му местообитания е 10421.69 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват потенциални 

местообитания на вида.  

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват находища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

2635 Пъстър пор (Vormela peregusna) 
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Обитава мозаечно равнини, котловинни полета, безлесни терени в полупланински 

райони. По-често се среща в Североизточна и Югоизточна България и във високите полета 

на Западна България. Обитава ливади, пасища, каменисти терени, пустеещи земи, 

включително по речни долини, суходолия, каньони. Установяван е и в обработваеми площи, 

овощни градини, вкл. окрайнини на населени места. Предпочитани са местата с едри 

колониални гризачи. Основна плячка – лалугери, хомяци, слепи кучета, мишевидни гризачи, 

рядко жаби, влечуги, мекотели. Ловната му територия е от 10 до 100 ha. Скитащ в границите 

на територията си, и обикновено използва дадено укритие само веднъж. Разгонването е 

основно през април - юни. Бременността е 8 - 11 месеца (с латентен период). Ражда средно 

4 - 5 малки от януари до май. (Големански 2011, Gorsuch and Lariviere 2005, Macdonald and 

Barrett 1993, Murariu et al. 2009). 

Оценка на вида в зоната. 

В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

представен (Р). Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), видът не е 

регистриран с преки методи в зоната. Налице е едно устно съобщение по анкетен метод, с 

ниска степен на достоверност. Площта на потенциалните му местообитания е 2572.4 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват потенциални 

местообитания на вида.  

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват находища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

1993 Дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus) 

Среща се главно в непосредствена близост до р. Дунав, но е известно и едно 

непотвърдено находище от Северното Черноморие. Обитава разнообразни водоеми със 

застояла вода, както и реки и канали с бавно течение. По време на сухоземната фаза се среща 

в гори, храсталаци, пасища и др., като се придържа към по-влажните места. Храни се с 

различни водни и сухоземни безгръбначни животни. Извършва сезонни миграции, свързани 

с размножаването и зимуването. Размножителният период започва веднага след стопяването 

на снега и продължава до средата или края на пролетта. Оплождането става във водата и се 

предшества от специфични брачни игри. Женската снася яйца, които залепва поединично 

по подводните растения. От яйцата се излюпват ларви, които до края на лятото 

метаморфозират и напускат водоемите. Изглежда повечето възрастни екземпляри остават 

във водата през цялото лято и излизат на сушата през есента. Зимува на сушата. 

Оценка на вида в зоната.  

В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

представен (Р). Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), видът не е 

регистриран в зоната. Площта на потенциалните му местообитания е 1120.14 ха, от които 

135.47 ха са оптимални. 

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

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват потенциални 

местообитания на вида.  

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват находища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

1220 Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)  

Среща се в цялата страна до около 1100 м н.в. Обитава блата, езера, язовири, 

рибарници и др. стоящи водоеми, както и бавно течащи реки и канали. Придържа се по 

бреговете на водоемите и рядко се отдалечава от водата. Храни се с водни безгръбначни 

животни, по-рядко с риби, жаби и ларвите им, понякога поглъща и растителна храна. Яйцата 

се снасят обикновено през юни, като за целта женските могат значително да се отдалечат от 

водоема. Малките се излюпват през септември. Зимува на дъното на водоемите, по-рядко на 

сушата. 

Оценка на вида в зоната.  

В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

представен (Р). Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), видът не е 

регистриран в зоната. Площта на потенциалните му местообитания е 9311.23 ха, от които 

228.57 ха са оптимални. 

Оценка на вида в изследвания район.  

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в изследвания район (100 м 

около границите на концесията) попадатат потенциални местообитания на сухоземната фаза 

на вида, като не се засягат пряко. Не се засягат оптимални местообитания. При теренните 

ни проучвания и допълнителни анализи на картен материал се установи, че в района на ИП 

липсват подходящи за вида водни тела – всички дерета са сухи. Според нас това определя 

много ниска вероятност за използването на територията на концесията като сухоземно 

местообитание. Естествен биокоридор за придвижване на вида в района е суходолието на 

Канагьол, което отстои на 1.2 км източно от границите на концесията. Западно от 

концесията също липсват водни тела, които биха представлявали цел на евентуални 

мигранти от Канагьол в тази посока – и двата микроязовира при с. Грънчарово са 

пресъхнали. Така, макар че по време на миграция видът използва разнообразни 

местообитания, такава миграция през територията на концесията не може да има, 

следователно липсват местообитания за вида. 

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват находища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

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

България и високите полета (и околните планини) на Западна България. Вследствие на 

интензивното земеделие е почти напълно изчезнала от Тракийската низина и от много 

райони на Дунавската равнина. Обитава както и открити пространства с разпръсната 

дървесна и храстовидна растителност, така и разредени гори и храсталаци. През пролетта и 

есента е активна почти целодневно, а през летните месеци само сутрин и привечер. На много 

места се наблюдават сезонни миграции – в началото на лятото към по-гористи места, а в 

края на лятото към по-открити. Храни се с тревисти растения, по-рядко с опадали плодове 

и др. Копулацията обикновено е през април и първата половина на май. Яйцата се снасят в 

началото на лятото, а малките се излюпват в края на лятото или началото на есента. 

Оценка на вида в зоната.  

В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

рядък (R), с 5 находища в зоната. Според данните от проект „Картиране и определяне на 

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

видът е регистриран в 5 находища в зоната. Площта на потенциалните му местообитания е 

11867.06 ха, от които 0.92 ха са оптимални. 

Оценка на вида в изследвания район.  

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват потенциални 

местообитания на вида.  

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват находища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

1217 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)  

Среща се в цялата страна до около 1400 м н.в., с изключение на Добруджа и високите 

полета (и околните планини) на Западна България. Вследствие на интензивното земеделие 

е почти напълно изчезнала от Тракийската низина и от много райони на Дунавската равнина. 

Обитава широколистни гори, храсталаци, пасища и ливади с разпръснати дървета и храсти 

и др. Най-многочислена е в разредени дъбови гори в хълмисти и нископланински райони. 

През пролетта и есента е активна почти целодневно, а през летните месеци само сутрин и 

привечер. На много места през лятото се наблюдават ежедневни миграции – към „дъното“ 

на речните долини (сутрин) и обратно към по-високите части на склоновете (привечер). 

Храни се с тревисти растения, по-рядко с опадали плодове и др. Обикновено се размножава 

двукратно през годината, като първата копулация е през април или май, а втората през юли 

или август. Малките са излюпват в края на лятото или през есента, като във втория случай 

понякога не напускат „гнездото“, а остават там да зимуват. 

Оценка на вида в зоната.  

В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

много рядък (V), с 2 находища в зоната. Според данните от проект „Картиране и определяне 

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

2013), видът е регистриран в 2 находища зоната. Площта на потенциалните му 

местообитания е 3566.96 ха, като липсват оптимални. 

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

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в изследвания район (100 м 

около границите на концесията) липсват потенциални местообитания на вида. При 

теренните ни проучвания един мъжки екземпляр (Фиг. V.1-2) бе установен на 200 м източно 

от границата на концесията, в сечище в масива с дъбова гора. Присъствието на този индивид 

показва, че целия масив в източната част на изследвания район е местообитание на вида, 

което обаче не се засяга пряко. Площта му е 27.8 ха, от които 27.19 ха са част от ЗЗ. 

 

Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 

В границите на концесионната площ попадат 13.05 ха потенциални местообитания 

на вида, без да се засягат пряко. Пряко унищожаване на местообитания няма да има. 

 Фрагментация на местообитания 

 В границите на концесионната площ попадат 13.05 ха потенциални местообитания 

на вида, без да се засягат пряко. Фрагментация на местообитания няма да има. 

 Бариерен ефект 

 ИП засяга предимно интензивно обработвани земи, които са непригодни за вида, вкл. 

като биокоридори. Естествен биокоридор за придвижване на вида в района е суходолието 

на Канагьол, което отстои на 1.2 км източно от границите на концесията. Въздействие няма 

да има. 

 Безпокойство 

 Земноводните и влечугите са нечувствителни към безпокойство, каквото характера 

на ИП предполага. Въздействие няма да има. 

 Смъртност 

ИП не засяга пряко местообитания на вида, вкл. такива, можещи да изпълняват 

биокоридорна функция. Липсва вероятност за присъствие на индивиди от вида в границите 

на строителство и експлоатация. Смъртност няма да има. 

 

5194 Пъстър смок (Elaphe sauromates)  

Среща се в равнините и ниските части на планините в Южна България (източно от 

Пазарджик), Черноморието, Дунавската равнина, източната част на Предбалкана и 

Добруджа. Обитава открити терени със степна растителност, разредени широколистни гори 

и храсталаци. Понякога се среща в много влажни места по бреговете на големи реки и блата. 

Храни се с гризачи, земеровки, дребни птици и яйца, по изключение и с гущери. Ловува в 

дупки на гризачи или на повърхността и често се катери по дърветата. Задушава жертвата 

като се увива около нея. Размножаването у нас не е проучено. В източните части на ареала 

копулацията е през май, а яйцата се снасят през юни-юли. Малките се излюпват в края на 

лятото. Половата зрялост настъпва на третата или четвъртата година. 
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Фигура V.1-2: Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), мъжки екземпляр, 

установен на 200 м източно от границата на концесията. 

 

 

Оценка на вида в зоната.  

В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

много представен (Р). Според данните от проект „Картиране и определяне на 

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

видът не е регистриран в зоната. Площта на потенциалните му местообитания е 24553.2 ха, 

от които 258.47 ха са оптимални. 

Оценка на вида в изследвания район.  

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в изследвания район попадат 

31 много малки по площ полигони слабопригодни местообитания за вида, като не се засягат 

пряко. При теренните ни проучвания се установи, че целия горски масив в източната част 

на изследвания район е местообитание на вида, макар и не оптимално, което обаче не се 

засяга пряко. Площта му е 27.8 ха, от които 27.19 ха са част от ЗЗ. 

 

Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 

В границите на концесионната площ попадат 13.05 ха потенциални местообитания 

на вида, без да се засягат пряко. Пряко унищожаване на местообитания няма да има. 

 Фрагментация на местообитания 
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 В границите на концесионната площ попадат 13.05 ха потенциални местообитания 

на вида, без да се засягат пряко. Фрагментация на местообитания няма да има. 

 Бариерен ефект 

 ИП засяга предимно интензивно обработвани земи, които са слабо пригодни за вида, 

вкл. като биокоридори. Естествен биокоридор за придвижване на вида в района е 

суходолието на Канагьол, което отстои на 1.2 км източно от границите на концесията. 

Въздействие няма да има. 

 Безпокойство 

 Земноводните и влечугите са нечувствителни към безпокойство, каквото характера 

на ИП предполага. Въздействие няма да има. 

 Смъртност 

ИП не засяга пряко местообитания на вида в границите на ЗЗ, но видът може да 

ловува и в обработваеми земи, и особено при спиране на обработването им при получаване 

на концесия. Така или иначе, видът е достатъчно предпазлив и бърз, за да може да избегне 

тежката строителна и добивна техника. Транспорта ще се осъществява по съществуващи 

полски пътища, далеч от подходящите за вида гористи местообитания. Смъртност не се 

очаква. 

 

Риби 

Според Стандартния формуляр, предмет на опазване в зоната е 1 вид риба - Горчивка 

(Rhodeus sericeus amarus). 

 

Въздействия: 

В границите на изследвания район, респ. в концесионната площ липсват водни тела 

(местообитания на видове риби, вкл. такива, предмет на опазване в зоната). ИП е без 

въздействие върху видовете риби, предмет на опазване в зоната. 

 

1060 Лицена (Lycaena dispar) 

Сравнително дребна дневна пеперудка, разпространена в Европа и Турция. В 

България се среща почти навсякъде из открити припечни места край езера, вади, канавки и 

други влажни зони до към 1000 м (около Копривщица) в планините по брегове с 

хранителните растения – Rumex hydrolapathum, R. crispus, R. aquaticus. Пеперудите летят от 

май до октомври. Поколенията вероятно са три в зависимост от надморската височина 

(Зингстра и кол. 2009).  

Оценка на вида в зоната. 

В стандартния формуляр няма числени данни за популацията - видът е отбелязан като 

рядък (R). Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в зоната не са 

установени находища на вида. Площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 

1764.96 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват потенциални 

местообитания на вида.  

 

Въздействия: 
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В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват находища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

6169 Euphydryas maturna 

Едра и красива дневна пеперуда. Мъжките са с оранжеви, черни и бели петна 

формиращи препаски. При женските цвета на крилете е тъмножълт с черни петънца. 

Долната страна на крилата е едноцветно оранжева с ивици от бели петънца, окантовани с 

черно. Гъсениците са черни, грубо окосмени с финни разклонени шипчета и с червеникави 

крачета. В България е разпространен само в североизточната част на страната. Добър летец 

с бърз или плавен планиращ полет. Обитава тревисти ливади и поляни в стари просветни 

смесени дъбови гори и покрайнините им. Има едно поколения от май до юли. Гъсениците 

се хранят с Fraxinus excelsior и Populus tremula. Зимува като ларва. След хибернация ларвите 

сменят хранителното растение и се хранят с Plantago lanceolata, Veronica hamaedrys, 

Lonicera periclymenum и Succisa pratensis (Зингстра и кол. 2009).  

Оценка на вида в зоната. 

В стандартния формуляр няма числени данни за популацията - видът е отбелязан като 

рядък (R). Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в зоната не са 

установени находища на вида. Площта на потенциалните местообитания на вида в зоната е 

5435.94 ха. 

Оценка на вида в изследвания район. 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в изследвания район (100 м 

около границите на концесията) попадат 0.4 ха потенциални местообитания на вида, без да 

се засягат пряко. При теренните ни проучвания се установи, че като такива са картирани 5 

много малки по площ полигона и 2 по-големи, по ръба на горския масив в източната част на 

изследвания район. Видът обаче обитава открити тревисти места и покрайнини на гори, 

граничещи с такива, при това стари и разредени дъбови гори, докато в изследвания район 

горите са сравнително млади, с висок склоп. Подобни местообитания са непригодни за вида. 

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват находища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

 

6199 Euplagia quadripunctaria 

В България се среща от най-ниските части на страната, включително и 

Черноморското крайбрежие, до около 1600 м н.в. в планините, най-вече по топли, обраснали 

припечни склонове, навсякъде, където има леска. Лети и се храни предимно денем през юли 

и август на сенчести места край храсталаци и в покрайнините на горите. У нас е известна от 

множество находища, разпръснати из цялата страна. Ларвите се хранят с глухарче 

(Taraxacum), Lamium, Lonicera, коприва (Urtica), малина (Rubus idaeus), леска (Corylus). 

Видът се приема в Европа като парамигрант - извършващ сезонни миграции (Зингстра и кол. 

2009). 

Оценка на вида в зоната. 
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Според стандартния формуляр зоната се обитава от 18677 до 37890 индивида. Видът 

е отбелязан като рядък (R). Според данните от проект „Картиране и определяне на 

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

в зоната са установени 5 находища на вида. Площта на потенциалните местообитания на 

вида в зоната е 19213.11 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) попадат части от голям полигон 

с местообитания за вида, като не се засягат пряко. Площта им е 12.33 ха. 

 

Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 

В границите на концесионната площ попадат 6.41 ха потенциални местообитания на 

вида, без да се засягат пряко. Пряко унищожаване на местообитания няма да има. 

 Фрагментация на местообитания 

 В границите на концесионната площ попадат 6.41 ха потенциални местообитания на 

вида, без да се засягат пряко. Фрагментация на местообитания няма да има. 

 Бариерен ефект 

 ИП засяга предимно интензивно обработвани земи, които са непригодни за вида, вкл. 

като биокоридори. Освен това характерът на ИП не предполага бариерен ефект за имагото, 

поради високата му мобилност – летящо насекомо. Ларвите (гъсениците) се придвижват на 

сравнително малка площ, в границите на подходящите местообитания. Бариерен ефект 

няма да има. 

 Безпокойство 

 Безгръбначните от всички групи като са с примитивна нервна система и безпокойство 

на практика няма да има. 

 Смъртност 

ИП засяга предимно интензивно обработвани земи, които са непригодни за вида, вкл. 

като биокоридори. Не съществува вероятност за присъствие на индивиди от вида в 

границите на концесията. Въздействие няма да има. 

 

1083 Бръмбар рогач (Lucanus cervus) 

В северна България се среща от най-ниските и топли части до към 1000 м, докато в 

южните райони на страната има данни, че е намиран до 1500 м надморска височина. Обитава 

най-често покрайнините на просветни широколистни и смесени гори. Ларвата се развива 

нормално 5 (максимално до 8) години в гнила дървесина на дънери, пънове и корени на 

Quercus, Tilia, Fagus, Salix, Populus, Corylus, Fraxinus, Castanea, овощни дървета (например 

череша), много рядко е намиран в иглолистни дървета (Зингстра и кол. 2009). 

Оценка на вида в зоната.  

В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

рядък (R). Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), видът е регистриран 

в 14 находища в зоната. Площта на потенциалните му местообитания е 22740.94 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 
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изследвания район (100 м около границите на концесията) попада част от голям полигон с 

местообитания за вида, като не се засягат пряко. Площта им е 26.48 ха. 

 

Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 

В границите на концесионната площ попадат 12.43 ха потенциални местообитания 

на вида, без да се засягат пряко. Пряко унищожаване на местообитания няма да има. 

 Фрагментация на местообитания 

 В границите на концесионната площ попадат 12.43 ха потенциални местообитания 

на вида, без да се засягат пряко. Фрагментация на местообитания няма да има. 

 Бариерен ефект 

 ИП засяга предимно интензивно обработвани земи, които са непригодни за вида, вкл. 

като биокоридори. Освен това характерът на ИП не предполага бариерен ефект за имагото, 

поради високата му мобилност – летящо насекомо. Ларвите (гъсениците) се придвижват на 

сравнително малка площ, в границите на подходящите местообитания. Бариерен ефект 

няма да има. 

 Безпокойство 

 Безгръбначните от всички групи като са с примитивна нервна система и безпокойство 

на практика няма да има. 

 Смъртност 

ИП засяга предимно интензивно обработвани земи, които са непригодни за вида, вкл. 

като биокоридори. Не съществува вероятност за присъствие на индивиди от вида в 

границите на концесията. Въздействие няма да има. 

 

1087 Алпийска розалиа (Rosalia alpina) 

Разпространен предимно в предпланините (Предбалкан) и планините (Стара 

планина, Витоша, Средна гора, Рила, Пирин, Малешевска планина, Западни и Централни 

Родопи, Странджа, Беласица и Славянка). Среща се от 0 до 1200 м надморска височина, като 

в района на южен Пирин и Славянка достига до 1500 м. Обитава стари широколистни гори. 

Развива се предимно по бук (Fagus), също по Carpinus, Fraxinus, Ulmus, Acer, Alnus, 

Castanea, Crataegus, Juglands, Larix, Querqus, Salix, Tilia. Ларвите са ксилофаги, живеят в 

гниеща дървесина на стари живи или мъртви дървета, като се хранят с нея. Яйцата се отлагат 

в цепнатините на кората (Зингстра и кол. 2009). 

Оценка на вида в зоната. 

В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

рядък (R). Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), в зоната не са 

установени подходящи за развитието на вида местообитания. Широколистните листопадни 

гори в зоната са представени от предимно от ксерофитни и ксеромезофилни дъбови 

формации, които не предоставят подходящи условия за развитие на вида. Срещането на 1087 

Rosalia alpina в зоната следва да се изключи от стандартния формуляр до намирането на 

доказателствен материал. 

Оценка на вида в изследвания район.  

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват потенциални 

местообитания на вида.  
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Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват находища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

1088 Обикновен сечко (Cerambyx cerdo) 

Среща се предимно в северните и източни части на страната (поречието на р. Дунав, 

Лудогорие, Черноморско крайбрежие, Странджа), както и в Малешевска планина, Западни 

Родопи и др. В северна България се среща от 0 до 800 м, в южна България - от 0 до 1000 м, 

а в района на Славянка - до към 1500 - 1600 м надморска височина. Обитател на стари 

широколистни гори. Развива се предимно по дъбове (Quercus), по-рядко се среща по 

Castanea, Betula, Salix, Fraxinus, Ulmus, Juglands и Corylus. Ларвите са ксилофаги, живеят в 

гниеща дървесина на стари или мъртви дървета и се хранят с нея. Яйцата се отлагат в 

цепнатините на кората на дървета (Зингстра и кол. 2009). 

Оценка на вида в зоната.  

В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

рядък (R). Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), видът не е 

регистриран в зоната. Площта на потенциалните му местообитания е 18489.55 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) попада част от голям полигон с 

местообитания за вида, като не се засягат пряко. Площта им е 26.43 ха. 

 

Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 

В границите на концесионната площ попадат 12.37 ха потенциални местообитания 

на вида, без да се засягат пряко. Пряко унищожаване на местообитания няма да има. 

 Фрагментация на местообитания 

 В границите на концесионната площ попадат 12.37 ха потенциални местообитания 

на вида, без да се засягат пряко. Фрагментация на местообитания няма да има. 

 Бариерен ефект 

 ИП засяга предимно интензивно обработвани земи, които са непригодни за вида, вкл. 

като биокоридори. Освен това характерът на ИП не предполага бариерен ефект за имагото, 

поради високата му мобилност – летящо насекомо. Ларвите (гъсениците) се придвижват на 

сравнително малка площ, в границите на подходящите местообитания. Бариерен ефект 

няма да има. 

 Безпокойство 

 Безгръбначните от всички групи като са с примитивна нервна система и безпокойство 

на практика няма да има. 

 Смъртност 

ИП засяга предимно интензивно обработвани земи, които са непригодни за вида, вкл. 

като биокоридори. Не съществува вероятност за присъствие на индивиди от вида в 

границите на концесията. Въздействие няма да има. 

 



 

 46 

1089 Буков сечко (Morimus funereus) 

Разпространен е предимно в предпланините (Предбалкан, Краище) и планините 

(Стара планина, Витоша, Средна гора, Рила, Малешевска планина, Западни и Централни 

Родопи, Беласица и Славянка), както и в Лудогорието. Среща се от 50 до 1700 м надморска 

височина. Обитава предимно широколистни и смесени гори (Fagus, Populus, Tilia, Acer, 

Salix, Carpinus, Quercus и др.), но също така се среща и в иглолистни гори. Ларвите се 

развиват под кора на дървета, където се хранят със сърцевната им. (Зингстра и кол. 2009).  

Оценка на вида в зоната.  

В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

рядък (R). Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), видът е регистриран 

в 9 находища в зоната. Площта на потенциалните му местообитания е 21354.67 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) попада част от голям полигон с 

местообитания за вида, като не се засягат пряко. Площта им е 26.79 ха. 

 

Въздействия: 

 Пряко унищожаване на местообитания 

В границите на концесионната площ попадат 12.72 ха потенциални местообитания 

на вида, без да се засягат пряко. Пряко унищожаване на местообитания няма да има. 

 Фрагментация на местообитания 

 В границите на концесионната площ попадат 12.72 ха потенциални местообитания 

на вида, без да се засягат пряко. Фрагментация на местообитания няма да има. 

 Бариерен ефект 

 ИП засяга предимно интензивно обработвани земи, които са непригодни за вида, вкл. 

като биокоридори. Естествен биокоридор за придвижване на вида в района е суходолието 

на Канагьол, което отстои на 1.2 км източно от границите на концесията. Ларвите 

(гъсениците) се придвижват на сравнително малка площ, в границите на подходящите 

местообитания. Бариерен ефект няма да има. 

 Безпокойство 

 Безгръбначните от всички групи като са с примитивна нервна система и безпокойство 

на практика няма да има. 

 

 Смъртност 

ИП засяга предимно интензивно обработвани земи, които са непригодни за вида, вкл. 

като биокоридори. Не съществува вероятност за присъствие на индивиди от вида в 

границите на концесията. Въздействие няма да има. 

 

4045 Coenagrion ornatum 

Източно медитерански вид добре представено у нас дребно равнокрило водно конче. 

Обитава средните и долни течения на потоци и малки реки в голяма част от страната. 

Установен е и при вточната и отточната части на стагнантни водоеми. Разпространен е 

предимно в низините, но се изкачва и до около 1200 м н.в. в планините. Лети от май до юли 

и има едно поколение годишно, но не е изключено да се намери през август и дори и през 

септември, в зависимост от годината. Ларвитe се развиват по подводната част на растения, 
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като изправена берула (Berula erecta), блатна перуника (Iris pseudocorus), ежова главица 

(Sparganium erectum) и други. 

В стандартния формуляр няма числени данни за популацията. Видът е отбелязан като 

рядък (R), с 2 находища в зоната. Според данните от проект „Картиране и определяне на 

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

видът е регистриран в 2 находища в зоната. Площта на потенциалните му местообитания е 

303.54 ха. 

Оценка на вида в изследвания район.  

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние 

на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013) и теренните ни проучвания, в 

изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват потенциални 

местообитания на вида.  

 

Въздействия: 

В изследвания район (100 м около границите на концесията) липсват находища и 

местообитания на вида. ИП е без въздействие върху местообитанията и популациите на 

вида в зоната. 

 

 

V.2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение 

върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и 

природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на 

видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидрогеоложки и геоложки 

промени и др.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията на ИП. 

 

Структура 

В границите на концесионната площ попадат 13.35 ха от площта на ЗЗ „Хърсовска 

река“, обявена за опазване на природните местообитания и на дивата флора, но в тази 

територия не се предвиждат никакви дейности. Реализацията на ИП няма да окаже 

въздействие върху структурата на зоната. 

 

 

 

 

 

Функции и природозащитни цели 

Загуба на природни местообитания 

В границите на концесионната площ попадат 11.23 ха от местообитание 91М0 

алкано-Панонски церово-горунови гори, но в тази територия не се предвиждат никакви 

дейности. Пряко унищожаване на природни местообитания няма да има. 

 

Загуба на местообитания на видове 

В границите на концесионната площ попадат местообитания на 10 вида, предмет на 

опазване в зоната: мaлък (Rhinolophus hipposideros), и южен подковонос (Rh. euryale), 

трицветен (Myotis emarginatus) и голям нощник (M. myotis), шипоопашата костенурка 

(Testudo hermanni), пъстър смок (Elaphe sauromates), Euplagia quadripunctata, еленов рогач 

(Lucanus cervus), обикновен (Cerambyx cerdo) и буков сечко (Morimus funereus). В 
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териториите, заети от местообитанията на тези видове, не се предвиждат никакви дейности, 

както и в границите на зоната като цяло. Пряко унищожаване на местообитания на видове 

няма да има. 

 

Фрагментация 

Природни местообитания: 

В границите на концесионната площ попадат 11.23 ха от местообитание 91М0 

алкано-Панонски церово-горунови гори, но в тази територия не се предвиждат никакви 

дейности. Следователно фрагментация на природни местообитания няма да има. 

 

Видове: 

В границите на концесионната площ попадат местообитания на 10 вида, предмет на 

опазване в зоната (вж. по-горе), но в териториите, заети от местообитанията на тези видове, 

не се предвиждат никакви дейности. Ето защо фрагментация на местообитания на видове 

няма да има. 

 

Бариерен ефект 

ИП засяга предимно интензивно обработвани земи, които са непригодни за почти 

всички видове, потенциално обитаващи изследвания район, и предмет на опазване в ЗЗ, вкл. 

като биокоридори. Те са слабо пригодни единствено за пъстрия смок (Elaphe sauromates), за 

който обаче, както и за повечето от останалите видове, естествен биокоридор в района е 

суходолието на Канагьол, което отстои на 1.2 км източно от границите на концесията, и няма 

как да бъде повлияно. Бариерен ефект няма да има за нито един от видовете. предмет на 

опазване в ЗЗ. 

 

Унищожаване на индивиди 

ИП засяга предимно интензивно обработвани земи, които са непригодни за почти 

всички видове, потенциално обитаващи изследвания район, и предмет на опазване в ЗЗ, вкл. 

като биокоридори. Липсва вероятност за присъствие на индивиди от тези видове в границите 

на строителство и експлоатация. Интензивно обработваните земи са слабо пригодни 

единствено за пъстрия смок (Elaphe sauromates), който обаче е достатъчно предпазлив и 

бърз, за да може да избегне тежката строителна и добивна техника. Смъртност не се очаква. 

 

 

Обезпокояване на видове 

В границите на концесионната площ попадат местообитания на 10 вида, предмет на 

опазване в зоната (вж. по-горе), от които два вида влечуги и 4 вида безгръбначни са 

нечувствителни към безпокойство, каквото характера на ИП предполага. Останалите 4 вида 

са пещерообитаващи прилепи, които са чувствителни към безпокойство единствено в 

убежищата си, каквито липсват в зоната на потенциално безпокойство. Факта, че 

строителните и добивните дейности ще бъдат провеждани предимно през светлата част на 

денонощието, докато прилепите ловуват нощем, определя липса на безпокйство и в ловните 

местообитания. Ето защо обезпокояване на видове няма да има. 

 

Нарушаване на видовия състав 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на 

видовия състав на ЗЗ. 
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Кумулативен ефект 

Както се вижда от направения по-горе анализ, ИП на практика няма да окаже никакво 

въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в ЗЗ. 

Следователно кумулативно въздействие също не може да има.  

 

 

 

VI. Предложения за смекчаващи мерки. 
 

Както се вижда от направения по-горе анализ, ИП на практика няма да окаже никакво 

въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в ЗЗ, въпреки че 

13.35 ха от площта ѝ попадат в границите на концесията. Липсата на въздействие се 

определя от разположението на елементите на ИП в границите на концесионната площ, 

които са разположени извън ЗЗ. Ето защо, първата мярка, която се предвижда, има за цел да 

гарантира именно това предположение. 

 

1. В границите на ЗЗ да не се извършва никакъв добив, както и никакви други 

дейности.  
Фаза: Проектиране, строителство, експлоатация и рекултивация. 

Ефект: Гаранция за липса на въздействие върху структурата на ЗЗ и природните 

местообитания и видове, предмет на опазване в нея. 

 

2. Да не се използват инвазивни видове при биологичната рекултивация - 

Ailanthus altissima, Robinia pseudoacatia, Amorpha fruticosa, Fallopia japonica, Gleditsia 

triacanthos, Pueraria lobata и др. 

Фаза: Рекултивация. 

Ефект: Запазване характера на растителността в съседните терени, вкл. прилежащата 

на ИП растителност в границите на ЗЗ. 

 

 

 

VII. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното 

въздействие върху защитената зона. 
 

Нулева алтернатива 
Според т. 8 от допълнителните разпоредби към Наредбата за Оценка на 

съвместимостта, „нулева алтернатива” е описание на настоящото състояние и последиците 

от него в случай, че инвестиционните предложения, които се предлагат, не бъдат 

осъществени. 

В конкретния случай, по отношение защитените зони от Натура 2000, ИП предвижда 

„нулева алтернатива”. Реализацията на ИП не засяга териториалната цялост на защитена 

зона „Хърсовска река”. Разположението му спрямо зоната, както и характера на обекта, не 

предполагат въздействия върху природни местообитания, предмет на опазване в зоната. 

Характера на инвестиционното предложение, характера на терена, който ще бъде засегнат, 

както и отстоянието на елементите на ИП до границите на защитената зона не предполагат 
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въздействия върху местообитания и популации на видове, предмет на опазване в ЗЗ, с 

прилагането на смекчаващи мерки. При реализиране на ИП защитената зона ще запази 

сегашното състояние и параметри на компонентите на околната среда и ще бъде изпълнено 

условието за нейното опазване.  

В този смисъл по отношение на ЗЗ ИП в сегашния му вид и параметри предлага най-

добрата алтернатива. 

 

 

 

VIII. Картен материал. 
В Приложение III.6.1-1 към ДОВОС е представена карта на разпространението на 

хабитатите в изследвания район – 100 м около границата на концесията. 

 

 

IX. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие. 
 

Степен на повлияност върху защитената зона 

Реализацията на ИП не засяга териториалната цялост на защитена зона „Хърсовска 

река”. ИП няма да окаже въздействие върху структурата на зоната. 

 

Област и степен на въздействие 

Типове природни местообитания  

Реализацията на ИП не засяга природни местообитания, включително такива, 

предмет на опазване в зоната. 

 

Видове, предмет на опазване 

Реализацията на ИП няма да засегне местообитания и популации на видове, 

предмет на опазване в зоната. 

 

 Можем да заключим, че реализацията на ИП за разработване и усвояване на 

находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо“ и участък 

„Западно гнездо“, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. 

Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, община Дулово, област Силистра, няма да 

окаже въздействие върху целостта и структурата на зоната, както и върху природните 

местообитания и видовете, предмет на опазване в нея. ИП е съвместимо с предмета и 

целите на опазване на защитена зона „Хърсовска река”, код BG 0000106. 

 

 

 

X. Наличие на обстоятелства по чл. 33 от ЗБР 
 

Няма такива. 
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XI. Информация за използваните методи на изследване, методи за 

прогноза и оценка на въздействието 
 

Методология 

Теренните проучвания на растителните местообитания и растителните и животински 

видове е извършено през март и май 2019 година, за всички групи и местообитания. 

Използвани са и лични данни на авторите, събрани в други периоди, през юни 2012, на други 

места в района на ЗЗ. Района на изследване обхваща цялата площ на концесията плюс буфер 

от 100 м около границите на находището, дефиниран като зона на максимално въздействие 

от безпокойство при минното строителство и експлоатацията.  

Първоначалното картиране на хабитатите в изследвания район е извършено по 

дистанционния метод (Brainerd et al 2006). С помощта на Quantum GIS 2.14.8-Essen 

(координатна система WGS 84/UTM 35N), около границите на находището е очертан буфер 

с ширина 100 м. Въз основа на визуална интерпретация на сателитни изображения (Google 

Earth, 5.2.1.1588), както и данни от проект "Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 2013) като референция, 

бяха очертани ръчно полигони с еднородни хабитати в ГИС среда (Quantum GIS 2.14.8-

Essen). Принципите и методите на това картиране са базирани на методологията на CORINE 

land cover (Commission of the European Communities 1994). По време на теренната работа е 

извършена верификация на предварително очертаните полигони в границите на буфера. 

Впоследствие са нанесени необходимите корекции и е извършена класификация на 

хабитатите по EUNIS (Davies et al. 2004). 

По време на работата на терена бяха направени описания на характерни места с цел 

получаване на възможно най-пълна представа за съществуващите местообитания в района 

на проучването. Приложен е маршрутният метод за описание на определените съобщества. 

Геоботаническите описания са с видови имена по Кожухаров (1992) и Асьов и кол. (2012), 

а оценките на растителните видове са съгласно петстепенната скала на Браун-Бланке 

(Guinochet 1973). За идентифицирането на консервационно значими местообитания е 

ползвано „Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в 

България” (Кавръкова и кол. 2009). 

Проучването на терен на земноводни, влечуги и бозайници бе извършено по 

маршрутния метод – с умерен ход изследователя оглежда терена от двете си страни. 

Специфични микрохабитати – напр. купчини камъни, локви, корита на чешми, бяха 

изследвани по-обстойно. Установени индивиди или следи от жизнената им дейност (стъпки, 

екскременти, убежища и пр.) бяха регистрирани с помощта на GPS устройства. В границите 

на изследвания район бе извършвана и оценка на пригодността на отделните терени като 

местообитания за консервационно значими видове, вкл. прилепи и безгръбначни. 

Изчисленията и анализите на въздействията върху природните местообитания и 

видове, предмет на опазване в зоните (засегнати площи, отстояния, риск от смъртност, 

вероятност за безпокойство) са извършени в ГИС среда (Quantum GIS 2.14.8, Google Earth, 

5.2.1.1588) на база извършеното от нас картиране и данни от проект "Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 

(МОСВ 2013). 
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Приложение XII (дигитално) Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОС. 

 

 

 

Изготвили доклада: 

 

 

Доц. д-р Владимир Вълчев: 

 

 

Маг. биол. Красимир Дончев: 


	I. Анотация на инвестиционното предложение.
	І.1. Местоположението на инвестиционното предложение
	І.2. Описание на инвестиционното предложение

	II. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно възде...
	III. Описание на елементите на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона и нейните елементи.
	IV. Описание на Защитените Зони
	Защитена Зона „Хърсовска река”, код BG0000106

	V. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на плана върху предмета и целите на опазване на Защитената Зона
	V.1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и видовете – предмет на опазване в защитените зони
	V.2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия...

	VI. Предложения за смекчаващи мерки.
	VII. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона.
	VIII. Картен материал.
	IX. Заключение за вида и степента на отрицателното въздействие.
	X. Наличие на обстоятелства по чл. 33 от ЗБР
	XI. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието
	XII. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3.
	XIII. Приложения.

