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 ВЪВЕДЕНИЕ 
 Настоящият доклад за оценка на степента на въздействие върху защитена 
зона „Емине” BG0002043 за опазване на дивите птици на инвестиционно 
предложение „Корекция на река Бяла река, ляв приток на река Хаджийска в 
границите на с.Оризаре, Община Несебър, Област Бургас” с възложител 
Община Несебър е изготвен на основание Решение № БС-56-ПР/19.08.2014г. на 
РИОСВ- Бургас, с което компетентният орган е преценил, че инвестиционното 
предложение има вероятност да окаже отрицателно въздействие върху защитена 
зона „Емине” BG0002043 за опазване на дивите птици. 
 Докладът е структуриран съгласно изискванията на чл. 31, ал.1 от Закона 
за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони. При изготвянето му са взети под внимание 
препоръките и изискванията на горецитираното решение, Заповед РД № 
560/21.08.2009г на МОСВ за обявяване на ЗЗ Емине и изменението ѝ със заповед 
РД № 76/28.01.2013г (ДВ бр. 10/2013г) на министъра на околната среда и водите. 
Освен процедурните изисквания при оценката на вероятността от отрицателни 
въздействия и тяхната значимост са взети предвид и следните принципи: 
 Принципа на предпазливост; 
 Използване на най-добрата налична информация при изготвяне на 

оценката; 
 Връзката между чл.6(3) на Директива 92/43/ЕИО изискващ оценка на 

последствията за целостта и целите на всяка една зона и мрежата, като 
цяло от една страна и чл.2 (2) на Директивата посочващ, че мерките 
предприети по тази Директива следва да водят до опазване или 
възстановяване на благоприятния природозащитен статус на видовете и 
местообитанията. 
Освен общите параметри за благоприятен статус на всеки вид и 

местообитание, са оценени и въздействията върху структури, функции и роля, 
важни за съответните видове и местообитания. 

 
1. Анотация на инвестиционното предложение. 

 Инвестиционното предложение на Община Несебър е за „Корекция на 
река Бяла, ляв приток на река Хаджийска в границите на с.Оризаре, Община 
Несебър, Област Бургас”.  
 Корекцията ще се извърши съобразно изготвен технически проект с части 
хидротехническа, хидрология, инженерно-геоложки проучвания, трасировъчен 
план, геодезична снимка и план за безопасност и здраве. 
 
 Техническият проект е изготвен във връзка със задание на Община 
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Несебър за корекция на река Бяла, ляв приток на река Хаджийска в границите на 
с.Оризаре. Корекцията на реката е с обща дължина 978.75m. 
 Разглежданият участък от река Бяла попада изцяло в регулацията на с. 
Оризаре и е бил обект на стари проектни разработки с цел почистване на 
речното корито от обрастване с храсти и дървета и почистване от наноси и 
изхвърлени отпадъци. Изпълнените по тях дейности частично са подобрили 
хидравличната картина по улавянето и отвеждане на повърхностния отток и част 
от изворните води в поречието. Поради ограничение на финансовите ресурси по 
старите проекти въпросите по проводимостта и сигурността не са били решени 
до край. 
 Съществуващо положение: Коритото е със земен, необлицован 
трапецовиден профил с преминаване под 1 брой пътен мост и 2 броя пешеходни 
пасарелки. Мостовите съоръжения са в сравнително добро състояние. Има 
неизпълнени проекти за канализационна система на селото с преминаване на 
един стоманен дюкер Ф219/6 под речното дъно и проект за нов пешеходен мост 
и двете на ул. „Михаил Герджиков”. 
 
За новия пешеходен мост има издадени: 

- Изх. №4243/09.07.2013г. на РИОСВ-Бургас със заключение, че 
инвестиционното предложение не подлежи на последващи процедури по 
реда на глава шеста от ЗООС и 

- Разрешително за ползване на воден обект №22170088/11.08.2014г. на 
БДУВЧР-Варна. 

Състоянието на речното корито е както следва: 
 от т.0 до т.3 – силно обрасло с храсти и дървета, частично затлачено от 

наноси и отпадъци, заблатено дъно; 
 от т.3 до т.16 – частично обрасло с храсти и частично затлачено на места 

дъното е заблатено; 
 от т.16 до т.20 – силно обрасло с храсти и дървета, частично затлачено, 

заблатено дъно; 
 
 На сателитната снимка по-долу е посочен участъка от реката, на който ще 
се извършва корекция: 
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Фиг. І-1. Сателитна снимка с означено местоположението на предвижданата за корекция 

част от река Бяла река 
 
 Двата бряга на реката граничат със следните улици: от север ул. „Искър“, 
ул „Ст Икономов“ и ул. „Михаил Герджиков“, от юг ул. „Илинденци“ и ул. „Яна 
Лъскова“. Реката се пресича от транспортен мост на ул „Първи май“ и две 
пешеходни пасарелки срещу ул. „Георги Раковски“ и ул. „Яне Сандански“. 
 За стабилизиране на корекцията се предвижда облицоване на речното 
корито с обхват до оразмерителните водни количества с обезпеченост Р=1.0%, 
като е осигурено и преминаването на висока вълна с обезпеченост Р=0.1%. С 
подобряването на проводимостта са осигурени и незатлачващи скорости на 
водния поток. В началото и в края на облицованата част речното корито ще се 
почисти в участъци по 100m за плавно преминаване на потока без турболенция. 
 Облицовката е монолитна – стоманобетонова с дебелина на дъното и 
откосите 15 sm Изпълнява се от бетон С 25/30, центрично армиран с мрежа от 
армировка №14 през 20 sm. По оста на корекцията се полага сглобяемо малко 
правоъгълно стоманобетоново корито със светли размери 1.20х0.60m и дължина 
по 2.00m. Под облицовката се полага уплътнен изравнителен пласт от 
несортирани дребнозърнести минерални материали с минимална дебелина 15 
sm. Тъй като на места дъното е заблатено при почистването е необходимо да се 
отстрани целият тинест пласт и запълването до проектните коти за бетониране 
ще се запълни със същата минерална подложка. 
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 Бреговете на облицовката са с откоси 1:1.5 и по-големи, като целта е да се 
избягва насип под облицовката. Между дъното и откосите се изпълнява 
надлъжна фуга, а напречните фуги се изпълняват по детайл през 4.00 m., като 
дъните се разминават с тези по откосите с 2.00 m. Ширината на дъното варира 
от 4.00 m до 8.00 m. При профили 1-1 и 19-19 се изпълняват два дънни бетонови 
прага за предпазване на изпълнената облицовка от нарушения. За избягване на 
воден натиск върху облицовката по откосите в основата им се полагат барбакани 
от PVC Ф50 през 2.00 m с дренажна чакълена призма 30/30/30 sm. 
 При мостовите съоръжения се предвижда почистване на наносите и след 
установяване на начина на фундиране. 
 Последователността на работа на обекта е „отдолу-нагоре” (от т.0 към 
т.20). За да се осигури осушаване на дъното на реката на участъци с дължина до 
50 m се изграждат временни напречни земни диги и до откоса се полагат PVC 
тръби Ф400. След като се изпълни дъното същата защита се изпълнява и на по 
горен участък, а водите се пускат в малкото стоманобетоново корито.  
 При почистването на речното корито от обрастване с храсти, дървета, 
наноси и изхвърлени отпадъци и облицовката със стоманобетонови елементи ще 
се използват моторен трион, хидравличен багер, булдозер, автокран, бетоновоз, 
бетонпомпа, бордови камион и автосамосвал. Машините ще се използват според 
определената в работния проект последователност на извършваните дейности. 
 
 2. Описание на характеристиките на други планове, програми и 
проекти /инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на 
разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното 
инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие 
върху защитената зона. 
 Инвестиционното предложение изцяло ще се реализира в регулационните 
граници на с. Оризаре, въздействията от което остават определящи в района. По 
данни от НСИ селото към февруари 2011г. е било с 1 466 жители. В него 
преобладава нискоетажното строителство, а населението се занимава предимно 
със земеделие и животновъдство. На територията на населеното място няма 
промишлени производства, горивни инсталации със значителни емисии, 
влошаващи качеството  на атмосферния въздух и други дейности формиращи 
значителен кумулативен ефект върху ЗЗ Емине. 
 За определяне на кумулативния ефект изразяващ се в отнемане на 
обитания на птиците предмет на опазване в защитената зона са взети предвид 
следните инвестиционни предложения: 
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 Таблица 1. Инвестиционни намерения, за които е преценена 
необходимостта от ОВОС, в обхвата на ЗЗ „Емине”  

 

№ Наименование на ИП Поземлен 
имот № 

Начин на 
трайно 

ползване на 
земята 

Площ 
(дка) Решение 

 2007 год.         
1 Изграждане на ваканционно селище 015326 овощна 

градина 
2,657 БС-1-ПР/2007г. 

2 Изграждане на ваканционно селище 150144 овощна 
градина 

1,245 БС-2-ПР/2007г. 

3 Изграждане на ваканционно селище 150117 овощна 
градина 

1,245 БС-3-ПР/2007г. 

4 Изграждане на мотел 73571.7.17 овощна 
градина 

1,706 БС-10-ПР/2007г. 

5 Изграждане на хотел 11538.5.8 пасище 4,301 БС-23-ПР/2007г. 
6 Изграждане на ваканционно селище 005408   3,000 БС-24-ПР/2007г. 

7 Изграждане на ваканционно селище 39164.15.204 земеделска 
земя 

2,078 БС-31-ПР/2007г. 

8 Изграждане на хотелски комплекс 213001 нива 5,016 БС-35-ПР/2007г. 

9 Изграждане на вилно селище 11538.3.13; 
11538.3.10 

земеделска 
земя 

6,468 БС-45-ПР/2007г. 

10 Изграждане на ваканционно селище 016020 трайни 
насаждения 

3,301 БС-46-ПР/2007г. 

12 Изграждане на вилно селище 024080 Пасище, 
мера 

2,200 БС-48-ПР/2007г. 

13 Изграждане на вилно селище 001189 Полска 
култура 

4,489 БС-50-ПР/2007г. 

14 Изграждане на ваканционно селище 11538.9.161   3,200 БС-51-ПР/2007г. 

15 Изграждане на ваканционно селище 058025   5,335 БС-52-ПР/2007г. 

16 Изграждане на ваканционно селище 39164.27.15   2,812 БС-53-ПР/2007г. 

17 Изграждане на ваканционно селище 11538.15.163   9,749 БС-57-ПР/2007г. 

18 Изграждане на вилно селище 53822.17.342   4,253 БС-59-ПР/2007г. 
19 Изграждане на вилно селище 02703.29.37   5,699 БС-69-ПР/2007г. 

20 Изграждане на вилно селище 02703.24.95   1,900 БС-70-ПР/2007г. 

21 Изграждане на вилно селище 001193 земеделска 
земя 

4,772 БС-75-ПР/2007г. 

22 Изграждане на вилно селище 001154   6,800 БС-76-ПР/2007г. 
23 Изграждане на вилно селище 39164.12.231 пасище 7,879 БС-77-ПР/2007г. 
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№ Наименование на ИП Поземлен 
имот № 

Начин на 
трайно 

ползване на 
земята 

Площ 
(дка) Решение 

24 Изграждане на ваканционно селище 11538.2.75 овощна 
градина 

4,329 БС-79-ПР/2007г. 

25 Изграждане на вилно селище 009013   8,851 БС-84-ПР/2007г. 
26 Изграждане на вилно селище 009014   8,852 БС-85-ПР/2007г. 
27 Изграждане на вилно селище 11538.4.33   4,368 БС-92-ПР/2007г. 
28 Изграждане на ваканционно селище 021003 пасище, 

мера 
2,606 БС-93-ПР/2007г. 

29 Изграждане на ваканционно селище 010072 нива 9,500 БС-94-ПР/2007г. 

30 Изграждане на ваканционно селище 011110 нива 9,501 БС-95-ПР/2007г. 

31 Изграждане на ваканционно селище 011123 нива 9,500 БС-96-ПР/2007г. 

32 Изграждане на ваканционно селище 010071 нива 9,500 БС-97-ПР/2007г. 

33 Изграждане на ваканционно селище 010073 нива 9,501 БС-98-ПР/2007г. 

34 Изграждане на вилно селище 009128 нива 3,000 БС-104-ПР/2007г. 
35 Изграждане на хотел 51500.86.10   1,000 БС-108-ПР/2007г. 

36 Изграждане на мотел 000232   1,874 БС-109-ПР/2007г. 
37 Изграждане на вилно селище 53822.17.343   4,252 БС-117-ПР/2007г. 
38 Изграждане на ваканционно селище 39164.11.309   4,122 БС-118-ПР/2007г. 

39 Изграждане на ваканционно селище 39164.25.196   6,000 БС-120-ПР/2007г. 

40 Изграждане на вилно селище 73571.23.10   6,000 БС-121-ПР/2007г. 
41 Изграждане на вилно селище 73571.5.54   3,499 БС-122-ПР/2007г. 
42 Изграждане на вилно селище 024079 пасище, 

мера 
4,907 БС-126-ПР/2007г. 

43 Изграждане на курортен комплекс 51500.83.14   1,003 БС-129-ПР/2007г. 

44 Изграждане на ваканционно селище 39164.27.69   7,743 БС-132-ПР/2007г. 

45 Изграждане на вилно селище 73571.3.17   9,009 БС-133-ПР/2007г. 
46 Изграждане на вилно селище 010167 нива 5,023 БС-134-ПР/2007г. 
47 Изграждане на вилно селище 73571.23.51   6,999 БС-137-ПР/2007г. 
48 Изграждане на ваканционно селище 007319     БС-146-ПР/2007г. 

49 Изграждане на ваканционно селище 002052   4,301 БС-147-ПР/2007г. 

50 Изграждане на ваканционно селище 002053   4,303 БС-148-ПР/2007г. 

51 Изграждане на ваканционно селище 002126   7,563 БС-149-ПР/2007г. 

52 Изграждане на ваканционно селище 002127   7,570 БС-150-ПР/2007г. 
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53 Изграждане на вилно селище 017021   2,000 БС-157-ПР/2007г. 
54 Изграждане на вилно селище 51500.17.8   4,704 БС-158-ПР/2007г. 
55 Изграждане на вилно селище 02703.24.64   2,800 БС-159-ПР/2007г. 
56 Изграждане на ваканционно селище 51500.17.7   4,702 БС-160-ПР/2007г. 

57 Изграждане на вилно селище 02703.24.19   2,004 БС-161-ПР/2007г. 
58 Изграждане на вилно селище 02703.24.6   1,015 БС-162-ПР/2007г. 
59 Изграждане на хотелски комплекс с 

апартаменти за отдаване под наем 
73571.27.78   1,000 БС-164-ПР/2007г. 

60 Изграждане на вилно селище 39164.15.236   5,000 БС-165-ПР/2007г. 
61 Изграждане на ваканционни сгради и 

търговски център 
029028   7,502 БС-173-ПР/2007г. 

62 Изграждане на вилно селище 011130   5,000 БС-174-ПР/2007г. 

63 Изграждане на ваканционно селище 02703.15.102   5,801 БС-176-ПР/2007г. 

64 Изграждане на вилно селище 008300   6,750 БС-178-ПР/2007г. 
65 Изграждане на ваканционно селище 045052 нива 7,442 БС-180-ПР/2007г. 

66 Изграждане на вилно селище 73571.10.17   7,000 БС-181-ПР/2007г. 
67 Изграждане на вилно селище 024026 пасище, 

мера 
5,361 БС-193-ПР/2007г. 

68 Изграждане на вилно селище 008426   6,765 БС-194-ПР/2007г. 
69 Изграждане на вилно селище 008186   8,066 БС-195-ПР/2007г. 
70 Изграждане на ваканционно селище 39164.15.92   4,022 БС-200-ПР/2007г. 

71 Изграждане на ваканционно селище 006455 нива 5,502 БС-218-ПР/2007г. 

72 Изграждане на шоурум със склад и 
офис 

51500.56.8   1,000 БС-220-ПР/2007г. 

73 Изграждане на ваканционно селище 02703.22.14   9,399 БС-221-ПР/2007г. 

74 Изграждане на ваканционно селище 008171   5,307 БС-224-ПР/2007г. 

75 Изграждане на ваканционно селище 11538.3.63 пасище 1,271 БС-225-ПР/2007г. 

76 Изграждане на ваканционно селище 11538.3.65 пасище 1,228 БС-226-ПР/2007г. 

77 Изграждане на ваканционно селище 008172   5,307 БС-227-ПР/2007г. 

78 Изграждане на курортен комплекс 11538.9.4   9,841 БС-228-ПР/2007г. 

79 Изграждане на вилно селище 008064   9,998 БС-232-ПР/2007г. 
80 Изграждане на вилно селище 008300 нива 6,660 БС-241-ПР/2007г. 
81 Изграждане на ваканционно селище 51500.30.3   4,501 БС-252-ПР/2007г. 
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82 Изграждане на ваканционно селище 001004   8,940 БС-262-ПР/2007г. 

83 Изграждане на ваканционно селище 73571.29.80   3,000 БС-263-ПР/2007г. 

84 Изграждане на търговски център 51500.56.41 земеделска 
земя 

1,272 БС-272-ПР/2007г. 

85 Изграждане на ваканционно селище 73571.6.64   3,667 БС-275-ПР/2007г. 

86 Изграждане на ваканционно селище 73571.6.64   2,667 БС-276-ПР/2007г. 

87 Изграждане на ваканционно селище 39164.17.223   7,166 БС-278-ПР/2007г. 

88 Изграждане на ваканционно селище 11538.3.64   1,289 БС-285-ПР/2007г. 

89 Изграждане на ваканционно селище 02703.24.78   1,779 БС-286-ПР/2007г. 

90 Изграждане на ваканционно селище 008335   4,500 БС-289-ПР/2007г. 

91 Добив на инертни материали /пясък и 
баластра/ 

    366,20
0 

БС-296-ПР/2007г. 

92 Изграждане на ваканционно селище 002444   9,000 БС-300-ПР/2007г. 

93 Изграждане на ваканционно селище 73571.13.35   7,679 БС-301-ПР/2007г. 

94 Изграждане на ваканционно селище 005232   5,005 БС-302-ПР/2007г. 

95 Изграждане на ваканционно селище 009022   5,576 БС-303-ПР/2007г. 

96 Изграждане на ваканционно селище 010193   10,000 БС-304-ПР/2007г. 

97 Изграждане на пречиствателна 
станция за отпадъчни води 

007074   9,408 БС-306-ПР/2007г. 

98 Изграждане на ваканционно селище 02703.22.12   8,897 БС-309-ПР/2007г. 

99 Добив на инертни материали /пясък и 
баластра/ 

    90,000 БС-317-ПР/2007г. 

100 Изграждане на ваканционно селище 005059   5,040 БС-320-ПР/2007г. 

101 Изграждане на ваканционно селище 00833.5.58   5,001 БС-321-ПР/2007г. 

102 Изграждане на вилно селище 00833.7.428   5,233 БС-328-ПР/2007г. 

103 Изграждане на ваканционно селище 51500.201.16   8,868 БС-331-ПР/2007г. 

104 Изграждане на ваканционно селище 51500.201.15   8,867 БС-332-ПР/2007г. 

105 Изграждане на вилно селище 001087   5,749 БС-337-ПР/2007г. 



12 

№ Наименование на ИП Поземлен 
имот № 

Начин на 
трайно 

ползване на 
земята 

Площ 
(дка) Решение 

106 Изграждане на вилно селище 001060   9,629 БС-338-ПР/2007г. 
107 Изграждане на административна 

сграда, склад, жилищна сграда 
11538.2.29   0,982 БС-346-ПР/2007г. 

108 Изграждане на курортни сгради 73571.36.31   5,001 БС-347-ПР/2007г. 

109 Изграждане на ваканционно селище 73571.29.81   7,502 БС-349-ПР/2007г. 

110 Изграждане на курортна база 00833.5.129   4,989 БС-350-ПР/2007г. 

111 Изграждане на вилно селище 024113   4,546 БС-357-ПР/2007г. 

112 Изграждане на ваканционно селище 006456   5,502 БС-371-ПР/2007г. 

113 Възстановяване на почивна база на 
Областна администрация на 
Софийска област  

    4,500 БС-376-ПР/2007г. 

114 Изграждане на ваканционно селище 51500.38.27   6,000 БС-377-ПР/2007г. 

115 Изграждане на ваканционно селище 045053 нива 7,442 БС-378-ПР/2007г. 

116 Изграждане на курортни сгради 11538.3.144   6,296 БС-381-ПР/2007г. 

117 Изграждане на ваканционно селище 008429   6,701 БС-382-ПР/2007г. 

118 Изграждане на ваканционно селище 008430   3,300 БС-385-ПР/2007г. 

119 Изграждане на вилно селище 024116   5,814 БС-393-ПР/2007г. 

120 Изграждане на ваканционно селище 39164.11.88   1,489 БС-394-ПР/2007г. 

121 Изграждане на ваканционно селище 39164.11.648   3,518 БС-400-ПР/2007г. 

122 Изграждане на ваканционно селище 11538.3.155   8,264 БС-403-ПР/2007г. 

123 Изграждане на вилно селище 006480   9,000 БС-404-ПР/2007г. 
124 Реконструкция на път І-9 "Слънчев 

бряг-Бургас" 
      БС-407-ПР/2007г. 

125 Изграждане на курортна база 00833.5.130   4,994 БС-408-ПР/2007г. 

126 Изграждане на курортна база 005202   7,476 БС-410-ПР/2007г. 

127 Изграждане на курортна база 005201   7,477 БС-411-ПР/2007г. 

128 Изграждане на хотел 51500.88.23   5,069 БС-413-ПР/2007г. 
129 Изграждане на ваканционно селище 39164.25.197   6,001 БС-414-ПР/2007г. 
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130 Изграждане на ваканционно селище 005233   5,005 БС-417-ПР/2007г. 

131 Изграждане на ваканционно селище 11538.2.90   1,225 БС-422-ПР/2007г. 

132 Изграждане на ваканционно селище 11538.13.1   1,501 БС-424-ПР/2007г. 

133 Изграждане на ваканционно селище 51500.42.68   4,099 БС-426-ПР/2007г. 

134 Изграждане на вилно селище 010171   6,797 БС-427-ПР/2007г. 
135 Изграждане на вилно селище 010172   6,400 БС-428-ПР/2007г. 
136 Изграждане на вилно селище 002218; 

002239; 
002240 

  6,540 БС-429-ПР/2007г. 

137 Изграждане на вилно селище 11538.15.21   2,259 БС-432-ПР/2007г. 
138 Изграждане на вилно селище 006181   5,000 БС-436-ПР/2007г. 
139 Изграждане на ваканционно селище 02703.20.20   8,996 БС-440-ПР/2007г. 

140 Изграждане на ваканционно селище 39164.11.9   1,567 БС-443-ПР/2007г. 

141 Изграждане на ваканционно селище 005332 земеделска 
земя 

5,000 БС-446-ПР/2007г. 

142 Изграждане на курортно селище 0083.5.131 нива 4,990 БС-455-ПР/2007г. 

143 Изграждане на курортна сграда 51500.85.3   1,099 БС-456-ПР/2007г. 

144 Изграждане на ваканционно селище 005232 нива 5,061 БС-457-ПР/2007г. 

145 Изграждане на ваканционно селище 005208 нива 4,684 БС-461-ПР/2007г. 

146 Изграждане на ваканционно селище 002151 нива 8,052 БС-462-ПР/2007г. 

147 Изграждане на хотелска сграда 53045.173.27 нива 6,010 БС-467-ПР/2007г. 

148 Изграждане на ваканционно селище 006230; 
006231 

нива 8,668 БС-493-ПР/2007г. 

149 Изграждане на курортна база 00833.6.23 овощна 
градина 

3,797 БС-495-ПР/2007г. 

150 Изграждане на спортно развлекателен 
център 

73571.22.41   7,503 БС-501-ПР/2007г. 

151 Изграждане на спортно развлекателен 
център 

73571.22.28 лозе 14,996 БС-502-ПР/2007г. 

152 Изграждане на вилно селище 002428; 
002429 

лозе 5,104 БС-505-ПР/2007г. 

153 Изграждане на вилно селище 39164.15.72 пасище, 
мера 

2,400 БС-509-ПР/2007г. 

154 Изграждане на ваканционно селище 51500.201.135   8,966 БС-513-ПР/2007г. 

155 Изграждане на вилно селище 005247 нива 3,004 БС-514-ПР/2007г. 
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156 Изграждане на ваканционно селище 027045 нива 3,712 БС-521-ПР/2007г. 

157 Изграждане на ваканционно селище 005315 нива 8,252 БС-523-ПР/2007г. 

158 Изграждане на ваканционно селище 004213 нива 7,300 БС-524-ПР/2007г. 

159 Изграждане на ваканционно селище 39164.25.243 нива 8,587 БС-525-ПР/2007г. 

160 Изграждане на ваканционно селище 012080 нива 8,500 БС-526-ПР/2007г. 

161 Изграждане на ваканционно селище 010264 нива 6,789 БС-527-ПР/2007г. 

162 Изграждане на ваканционно селище 39164.25.244 нива 8,587 БС-534-ПР/2007г. 

163 Изграждане на ваканционно селище 008355 нива 6,672 БС-537-ПР/2007г. 

164 Изграждане на ваканционно селище 011033 нива 5,000 БС-540-ПР/2007г. 

 2008 година     
1 Изграждане на ваканционно селище 39164.25.245 нива 8,587 БС-2-ПР/2008г. 

2 Изграждане на ваканционно селище 005421 нива 6,901 БС-5-ПР/2008г. 

3 Изграждане на ваканционно селище 012077   4,422 БС-7-ПР/2008г. 

4 Изграждане на вилно селище 51500.201.153   8,164 БС-8-ПР/2008г. 

5 Изграждане на ваканционно селище 73571.29.77 нива 3,000 БС-9-ПР/2008г. 

6 Изграждане на курортно селище 009051   4,751 БС-10-ПР/2008г. 

7 Курортно строителство 00833.10.69 нива 2,997 БС-11-ПР/2008г. 

8 Изграждане на вилно селище 002516 нива 6,012 БС-12-ПР/2008г. 

9 Изграждане на хотел и седем вилни 
сгради 

00833.6.431 овощна 
градина 

3,570 БС-15-ПР/2008г. 

10 Изграждане на ваканционно селище 39164.11.420   3,299 БС-16-ПР/2008г. 

11 Изграждане на ваканционно селище 006490 нива 4,996 БС-18-ПР/2008г. 

12 Изграждане на вилно селище 002431 земеделска 
земя 

5,013 БС-25-ПР/2008г. 

13 Изграждане на вилно селище 53822.11.764   5,995 БС-26-ПР/2008г. 

14 Изграждане на вилно селище 53822.11.763 нива 5,995 БС-30-ПР/2008г. 
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15 Изграждане на ваканционно селище 005333 нива 5,000 БС-33-ПР/2008г. 

16 Изграждане на ваканционно селище 012117   3,015 БС-39-ПР/2008г. 

17 Изграждане на ваканционно селище 010287   3,394 БС-40-ПР/2008г. 

18 Изграждане на ваканционно селище 010286   3,394 БС-41-ПР/2008г. 

19 Изграждане на ваканционно селище 006251 нива 5,749 БС-54-ПР/2008г. 

20 Изграждане на ваканционно селище 012076 нива 3,191 БС-55-ПР/2008г. 

21 Изграждане на ваканционно селище 39164.11.8 нива 1,529 БС-57-ПР/2008г. 

22 Изграждане на вилно селище 006250   5,749 БС-61-ПР/2008г. 

23 Изграждане на почивна база 39164.11.760 лозе 6,945 БС-62-ПР/2008г. 

24 Изграждане на курортно селище 00833.5.52   5,138 БС-63-ПР/2008г. 

25 Изграждане на ваканционно селище 00833.9.84 нива 6,773 БС-66-ПР/2008г. 

26 Изграждане на вилно селище 009064; 
009065 

нива 10,000 БС-67-ПР/2008г. 

27 Изграждане на ваканционно селище 39164.15.130 нива 1,009 БС-68-ПР/2008г. 

28 Изграждане на вилно селище 002430 лозе 6,000 БС-69-ПР/2008г. 

29 Изграждане на вилно селище 010224 нива 4,623 БС-70-ПР/2008г. 

30 Изграждане на курортно селище 009052 нива 4,751 БС-73-ПР/2008г. 

31 Изграждане на ваканционно селище 39164.29.129   4,770 БС-74-ПР/2008г. 

32 Изграждане на ваканционно селище 008438   5,005 БС-75-ПР/2008г. 

33 Изграждане на ваканционно селище 008419   2,000 БС-76-ПР/2008г. 

34 Изграждане на вилно селище 005094 нива 8,994 БС-77-ПР/2008г. 

35 Изграждане на ваканционно селище 51500.37.11   3,928 БС-78-ПР/2008г. 

36 Изграждане на ваканционно селище 27454.23.16   3,000 БС-81-ПР/2008г. 

37 Изграждане на ваканционно селище 39164.15.460 нива 1,366 БС-88-ПР/2008г. 
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38 Изграждане на вилно селище 024153   2,724 БС-93-ПР/2008г. 

39 Изграждане на вилно селище 024182; 
024183 

  6,360 БС-94-ПР/2008г. 

40 Изграждане на вилно селище 008197; 
008196; 
008195; 
008194 

лозе 6,017 БС-96-ПР/2008г. 

41 Изграждане на вилно селище 008199; 
008198 

нива 7,394 БС-97-ПР/2008г. 

42 Изграждане на ваканционно селище 002246 нива 7,500 БС-98-ПР/2008г. 

43 Изграждане на мотел, ресторант, 
бензиностанция и газстанция 

02703.23.6 земеделска 
земя 

9,376 БС-99-ПР/2008г. 

44 Изграждане на курортно селище 002184; 
002185 

нива 2,004 БС-103-ПР/2008г. 

45 Изграждане на складова база за 
промишлени стоки, шоурум и офис 

034030   3,000 БС-109-ПР/2008г. 

46 Изграждане на вилно селище 002507   5,168 БС-110-ПР/2008г. 

47 Изграждане на ваканционно селище 002476   8,335 БС-111-ПР/2008г. 

48 Изграждане на ваканционно селище 00833.5.59 нива 5,041 БС-113-ПР/2008г. 

49 Изграждане на ваканционно селище 002334 изоставено 
трайно 
насаждение 

7,800 БС-115-ПР/2008г. 

50 Изграждане на ваканционно селище 008436   7,489 БС-116-ПР/2008г. 

51 Изграждане на вилно селище 010148 нива 7,333 БС-118-ПР/2008г. 

52 Изграждане на ваканционно селище 39164.13.164   3,002 БС-119-ПР/2008г. 

53 Монтиране на фотоволтаична 
система за производство на ел. 
енергия от възобновяеми източници - 
слънчева светлина 

027007   12,000 БС-121-ПР/2008г. 

54 Изграждане на ваканционно селище 008437   3,700 БС-122-ПР/2008г. 

55 Изграждане на ваканционно селище 010007   5,166 БС-124-ПР/2008г. 

56 Изграждане на ваканционно селище 006304 нива 3,001 БС-129-ПР/2008г. 

57 Изграждане на ваканционно селище 006302 нива 4,500 БС-130-ПР/2008г. 

58 Изграждане на ваканционно селище 006421 нива 6,626 БС-131-ПР/2008г. 
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59 Изграждане на ваканционно селище 39164.21.136 нива 5,499 БС-132-ПР/2008г. 

60 Изграждане на вилно селище 008197 нива 7,214 БС-133-ПР/2008г. 

61 Изграждане на ваканционно селище 002528; 
002529 

нива 5,334 БС-134-ПР/2008г. 

62 Изграждане на пречиствателна 
станция за отпадъчни води 

048015 лозе 8,880 БС-136-ПР/2008г. 

63 Изграждане на зони за жилищно 
строителство, централни зони, зони 
за озеленяване и зони за спорт и 
атракции 

51500.204.35 горска 27,782 БС-137-ПР/2008г. 

64 Изграждане на вилно селище 53822.12.7   7,497 БС-139-ПР/2008г. 

65 Изграждане на ваканционно селище 00833.8.276 лозе 2,945 БС-142-ПР/2008г. 

66 Изграждане на вилно селище 002371 лозе 5,341 БС-144-ПР/2008г. 

67 Изграждане на ваканционно селище 39164.15.415 нива 1,488 БС-154-ПР/2008г. 

68 Изграждане на ваканционно селище 00833.6.80   1,272 БС-155-ПР/2008г. 

69 Изграждане на ваканционно селище 005438 нива 3,500 БС-157-ПР/2008г. 

70 Изграждане на ваканционно селище 51500.23.32 друг вид 
дървопроизв
одителна 
гора 

4,316 БС-163-ПР/2008г. 

71 Изграждане на ваканционно селище 51500.23.30 друг вид 
дървопроизв
одителна 
гора 

3,229 БС-164-ПР/2008г. 

72 Изграждане на вилно селище 024164 пасище, 
мера 

5,454 БС-167-ПР/2008г. 

73 Изграждане на ваканционно селище 006303 нива 4,500 БС-169-ПР/2008г. 

74 Изграждане на ваканционно селище 00833.9.21   5,807 БС-170-ПР/2008г. 

75 Изграждане на курортни сгради 00833.7.39 нива 3,750 БС-172-ПР/2008г. 

76 Изграждане на вилно селище 002515   6,012 БС-174-ПР/2008г. 

77 Изграждане на курортни сгради 00833.7.50   3,710 БС-175-ПР/2008г. 

78 Изграждане на ваканционно селище 39164.12.202 пасище 6,114 БС-184-ПР/2008г. 

79 Изграждане на търговски комплекс, 
офиси и складове за строителни 
материали 

029047   7,002 БС-185-ПР/2008г. 
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80 Изграждане на вилни сгради 51500.28.21   3,999 БС-193-ПР/2008г. 

81 Изграждане на ваканционно селище 00833.6.81 овощна 
градина 

1,267 БС-194-ПР/2008г. 

82 Изграждане на ваканционно селище 00833.6.41   1,799 БС-195-ПР/2008г. 

83 Изграждане на ваканционно селище 00833.6.116 овощна 
градина 

2,007 БС-196-ПР/2008г. 

84 Изграждане на търговско-складова 
база, магазин за промишлени стоки и 
административна сграда 

084001   3,912 БС-201-ПР/2008г. 

85 Изграждане на вилни сгради 006275   7,797 БС-202-ПР/2008г. 

86 Изграждане на вилни сгради 101150; 
101151; 
101152 

  9,000 БС-209-ПР/2008г. 

87 Изграждане на вилни сгради 53822.11.624 лозе 3,001 БС-211-ПР/2008г. 

88 Изграждане на мотел 008202 нива 3,538 БС-212-ПР/2008г. 

89 Изграждане на вилни сгради 006286 нива 6,298 БС-214-ПР/2008г. 

90 Изграждане на ваканционно селище 51500.64.37 лозе 7,500 БС-226-ПР/2008г. 

91 Изграждане на вилни сгради 51500.240.19   3,999 БС-228-ПР/2008г. 

92 Изграждане на вилни сгради 008247 нива 6,250 БС-229-ПР/2008г. 

93 Изграждане на ваканционно селище 51500.64.38 лозе 7,502 БС-286-ПР/2008г. 

94 Изграждане на ваканционно селище 002400 нива 3,011 БС-292-ПР/2008г. 

95 Изграждане на ваканционно селище 024159 земеделска 
земя 

2,186 БС-293-ПР/2008г. 

96 Изграждане на ваканционно селище 002390 нива 1,003 БС-294-ПР/2008г. 

97 Изграждане на ваканционно селище 024109 земеделска 
земя 

4,546 БС-295-ПР/2008г. 

98 Изграждане на ваканционно селище 00833.6.69 овощна 
градина 

1,267 БС-296-ПР/2008г. 

99 Изграждане на ваканционно селище 00833.6.18 овощна 
градина 

1,001 БС-297-ПР/2008г. 

100 Изграждане на ваканционно селище 39164.13.30 пасище 9,998 БС-298-ПР/2008г. 

101 Изграждане на офис сграда с шоурум 
и жилищни сгради 

51500.56.19   1,860 БС-304-ПР/2008г. 

102 Изграждане на вилно селище 53822.11.621 лозе 3,767 БС-305-ПР/2008г. 
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103 Изграждане на складова база за 
промишлени стоки, офиси и шоурум  

034027   3,000 БС-306-ПР/2008г. 

104 Изграждане на база за отдих 73571.7.10   3,001 БС-307-ПР/2008г. 

105 Изграждане на вилно селище 006480 нива 9,000 БС-310-ПР/2008г. 

106 Изграждане на търговски комплекс, 
офиси и складове за строителни 
материали 

029048   7,003 БС-313-ПР/2008г. 

107 Изграждане на ваканционно селище 00833.6.134 овощна 
градина 

3,726 БС-315-ПР/2008г. 

108 Изграждане на ваканционно селище 00833.6.82 овощна 
градина 

1,266 БС-316-ПР/2008г. 

109 Изграждане на ваканционно селище 73571.21.511 нива 6,220 БС-321-ПР/2008г. 

110 Изграждане на комплекс от жилища с 
курортна и туристическа цел 

008306   8,060 БС-331-ПР/2008г. 

111 Изграждане на ваканционно селище 011052 нива 5,000 БС-341-ПР/2008г. 

112 Изграждане на ваканционно селище 006211 нива 3,827 БС-343-ПР/2008г. 

113 Вилно застрояване 006481 нива 6,044 БС-345-ПР/2008г. 

114 Изграждане на ваканционно селище 006210 нива 3,726 БС-347-ПР/2008г. 

115 Вилно застрояване 002184; 
002185 

нива 2,004 БС-348-ПР/2008г. 

116 Изграждане на вилни сгради 009049   3,894 БС-351-ПР/2008г. 

117 Изграждане на вилни сгради 53822.12.490 нива 7,214 БС-355-ПР/2008г. 

118 Изграждане на ваканционно селище 008200 нива 3,696 БС-360-ПР/2008г. 

119 Изграждане на ваканционно селище 006432 нива 5,000 БС-361-ПР/2008г. 

120 Създаване на трайни насаждения и 
система за капково напояване 

002174 нива 95,000 БС-364-ПР/2008г. 

121 Изграждане на вилни сгради 51500.28.5 пасище 5,514 БС-369-ПР/2008г. 

122 Изграждане на жилищни сгради за 
сезонно ползване 

006212 нива 3,827 БС-370-ПР/2008г. 

123 Изграждане на жилищни сгради за 
сезонно ползване 

39164.11.868 лозе 7,348 БС-371-ПР/2008г. 

124 Изграждане на жилищни сгради за 
сезонно ползване 

024098 пасище 2,000 БС-372-ПР/2008г. 

125 Жилищно строителство за курортни 
нужди 

007053; 
007054 

нива 9,028 БС-377-ПР/2008г. 
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126 Изграждане на комплекс от жилищни 
сгради с курортна и туристическа цел 

005436 нива 5,835 БС-379-ПР/2008г. 

127 Благоустройствени мероприятия на 
морски плаж пред хотел "Зорница 
Сендс" - КК "Елените" 

      БС-399-ПР/2008г. 

128 Изграждане на вилни сгради 51500.28.31   7,986 БС-404-ПР/2008г. 

129 Изграждане на ваканционно селище 024253 пасище, 
мера 

3,000 БС-411-ПР/2008г. 

130 Изграждане на ваканционно селище 024078 пасище, 
мера 

5,093 БС-412-ПР/2008г. 

131 Изграждане на ваканционно селище 012032   7,702 БС-418-ПР/2008г. 

132 Изграждане на ваканционно селище 006326 нива 5,002 БС-419-ПР/2008г. 

133 Изграждане на ваканционно селище 010209 нива 6,752 БС-420-ПР/2008г. 

134 Изграждане на вилни сгради за 
сезонно ползване и лични нужди 

51500.230.20   3,997 БС-427-ПР/2008г. 

135 Изграждане на мотел, заведение за 
хранене, магазин и обслужващи 
обекти 

18469.49.68   2,045 БС-429-ПР/2008г. 

136 Изграждане на обслужващи обекти и 
жилищни сгради 

18469.49.69   2,046 БС-432-ПР/2008г. 

137 Изграждане на ваканционно селище 
/комплекс от жилища с курортна и 
туристическа цел/ 

010197 нива 5,001 БС-441-ПР/2008г. 

138 Изграждане на жилищна сграда  за 
отдаване под наем 

51500.10.23 нива 1,249 БС-443-ПР/2008г. 

139 Изграждане на жилищна сграда  за 
отдаване под наем 

51500.10.24 нива 1,249 БС-446-ПР/2008г. 

140 Изграждане на паркинг и КОО 39164.13.307   2,000 БС-451-ПР/2008г. 

141 Изграждане на жилищни сгради за 
сезонно ползване и лични нужди 

002476   8,335 БС-460-ПР/2008г. 

142 Изграждане на ваканционен комплекс 00833.6.42 овощна 
градина 

1,802 БС-480-ПР/2008г. 

143 Изграждане на ваканционен комплекс 11538.12.8 мера 5,998 БС-486-ПР/2008г. 

144 Изграждане на вилно селище 00833.11.347   5,012 БС-487-ПР/2008г. 

145 Изграждане на ваканционно селище, 
състоящо се от жилищни сгради за 
сезонно ползване 

012012 нива 9,999 БС-493-ПР/2008г. 

146 Изграждане на жилищни сгради за 
сезонно ползване  

008320 нива 8,095 БС-495-ПР/2008г. 

147 Изграждане на курортна сграда 081001 лозе 3,889 БС-496-ПР/2008г. 
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148 Курортно строителство 00833.7.39   3,750 БС-505-ПР/2008г. 

149 Изграждане на ваканционен комплекс 012073 нива 7,402 БС-515-ПР/2008г. 

150 Изграждане на ваканционно селище 39164.28.67 нива 5,999 БС-516-ПР/2008г. 

151 Изграждане на ваканционно селище 012091   8,015 БС-523-ПР/2008г. 

152 Изграждане на кариера за добив на 
строителни материали /трахити/ в 
част от утвърдените запаси на 
участък Малка Биберна - Юг от 
находище на Малка Биберна 

    244,60
0 

БС-524-ПР/2008г. 

153 Изграждане на група от жилищни 
сгради за сезонно ползване 

73571.49.29   5,900 БС-532-ПР/2008г. 

154 Изграждане на група от жилищни 
сгради за сезонно ползване 

002018   8,015 БС-533-ПР/2008г. 

155 Изграждане на група от жилищни 
сгради за сезонно ползване 

002013   8,021 БС-539-ПР/2008г. 

156 Изграждане на група от жилищни 
сгради за сезонно ползване 

003019 нива 8,198 БС-540-ПР/2008г. 

157 Изграждане на група от жилищни 
сгради за сезонно ползване 

001021; 
001024 

нива 8,070 БС-541-ПР/2008г. 

158 Изграждане на ваканционен комплекс 005442   4,507 БС-543-ПР/2008г. 

159 Изграждане на група от жилищни 
сгради за сезонно ползване 

73571.21.507 нива 4,540 БС-551-ПР/2008г. 

160 Изграждане на ваканционен комплекс 51500.29.27; 
51500.29.26 

пасище 6,701 БС-553-ПР/2008г. 

161 Изграждане на ваканционен комплекс 51500.29.24; 
51500.29.25 

пасище 6,703 БС-554-ПР/2008г. 

162 Изграждане на ваканционно селище 005443 нива 4,507 БС-559-ПР/2008г. 

163 Изграждане на търговски комплекс, 
офиси и складове за нехранителни 
стоки 

51500.69.34   2,002 БС-560-ПР/2008г. 

164 Изграждане на търговско-складова 
база, административна сграда, 
складове и общежития за персонала 

51500.71.43 нива 8,319 БС-562-ПР/2008г. 

165 Изграждане на ваканционен комплекс 39164.12.202   6,114 БС-569-ПР/2008г. 

166 Изграждане на логистичен център, 
складове и офиси 

51500.57.15 нива 5,528 БС-602-ПР/2008г. 

167 Изграждане на 3 курортни сгради 039006 нива 2,372 БС-606-ПР/2008г. 

168 Изграждане на ваканционно селище 02703.22.12   8,897 БС-613-ПР/2008г. 
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169 Изграждане на жилищни сгради за 
сезонно ползване 

007023   8,001 БС-615-ПР/2008г. 

170 Изграждане на вилни сгради  51500.28.16 пасище 3,880 БС-617-ПР/2008г. 

171 Изграждане на жилищни сгради за 
сезонно ползване 

006488   4,997 БС-652-ПР/2008г. 

172 Изграждане на жилищни сгради за 
собствени нужди и за отдаване под 
наем през удължения летен сезон за 
курортисти 

00833.1.121   7,502 БС-657-ПР/2008г. 

173 Изграждане на жилищни сгради за 
собствени нужди и за отдаване под 
наем през удължения летен сезон за 
курортисти 

00833.1.120   7,498 БС-658-ПР/2008г. 

174 Изграждане на жилищни сгради за 
сезонно ползване 

00833.7.75 нива 3,478 БС-666-ПР/2008г. 

175 Изграждане на търговски комплекс, 
офиси и складове за нехранителни 
стоки 

51500.52.46   4,869 БС-678-ПР/2008г. 

 2009 година     
1 Изграждане на жилищни сгради за 

сезонно ползване 
51500.46.7   4,999 БС-13-ПР/2009г. 

2 Изграждане на жилищно-
ваканционна сграда за сезонно 
ползване 

024190 пасище 3,628 БС-21-ПР/2009г. 

3 Изграждане на шест вилни сгради  006181 нива 5,000 БС-56-ПР/2009г. 

4 Изграждане на ваканционно селище 
от сгради за сезонно ползване 

73571.23.59 нива 5,194 БС-64-ПР/2009г. 

5 Изграждане на ваканционно селище 
от сгради за сезонно ползване 

39164.11.4 нива 3,420 БС-65-ПР/2009г. 

6 Изграждане на курортна сграда за 
сезонно ползване 

00833.5.234 нива 4,000 БС-69-ПР/2009г. 

7 Изграждане на ваканционно селище  010249 нива 5,799 БС-106-ПР/2009г. 

8 Изграждане на ваканционно-
жилищна сграда  

00833.6.69   2,230 БС-113-ПР/2009г. 

9 Изграждане на ваканционно селище  008201   3,698 БС-116-ПР/2009г. 

10 Изграждане на ваканционен комплекс 51500.243.12   4,034 БС-124-ПР/2009г. 

11 Изграждане на ваканционен комплекс 51500.243.13   4,034 БС-125-ПР/2009г. 

12 Изграждане на ваканционно селище  73571.23.58 нива 5,193 БС-127-ПР/2009г. 

13 Изграждане на електрическа 
подстанция "Слънчев бряг - запад" 
110/20 кV 

39164.13.61   6,193 БС-134-ПР/2009г. 

14 Изграждане на затворен комплекс от 
жилищни сгради 

51500.14.1 трайно 
насаждение 

4,997 БС-139-ПР/2009г. 
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15 Изграждане на затворен комплекс от 
жилищни сгради 

51500.14.2 трайно 
насаждение 

1,899 БС-142-ПР/2009г. 

16 Изграждане на затворен комплекс от 
жилищни сгради 

51500.14.6 трайно 
насаждение 

4,003 БС-143-ПР/2009г. 

17 Изграждане на спортен терен 18469.31.29 друг вид 
озеленени 
площи 

10,698 БС-209-ПР/2009г. 

18 Изграждане на спортен терен 39164.25.7 пасище 16,670 БС-213-ПР/2009г. 

19 Изграждане на тържище за плодове и 
зеленчуци 

73571.31.57   9,966 БС-223-ПР/ 
16.09.2009г. 

20 Изграждане на ваканционно селище  39164.27.172 лозе 10,000 БС-242-ПР/2009г. 

21 Изграждане на ваканционно селище  39164.27.171   9,109 БС-264-ПР/2009г. 

22 Обособяване на водоем 006151 нива 10,014 БС-266-ПР/2009г. 

2010 година         
1 Обособяване на площадка за 

разкоплектоване на излезли от 
употреба моторни превозни средства 

6050     БС-27-
ПР/12.02.2010г. 

3 Изграждане на курортни сгради 11538.1.3 изоставено 
трайно 
насаждение 

2,795 БС-45-
ПР/26.03.2010г. 

4 Изграждане на курортни сгради 11538.13.920 изоставено 
трайно 
насаждение 

2,220 БС-46-
ПР/26.03.2010г. 

5 Изграждане на курортни сгради 51500.25.12 Друг вид 
земеделска 
земя 

5,100 БС-47-
ПР/09.04.2010г. 

6 Изграждане на инсталация за 
преработка на гумени и полимерни 
отпадъци 

61056.15.20   8,931 БС-71-
ПР/04.06.2010г. 

7 Изграждане на ваканционно селище  51500.241.1 Пасище 2,000 БС-76-ПР/ 
21.06.2010г. 

8 Изграждане на ваканционно селище  51500.27.8 Пасище 2,000 БС-77-ПР/ 
21.06.2010г. 

9 Изграждане на път с дължина  5,255 
км       

БС-82-ПР/ 
07.07.2010г. 

10 Изграждане на 5 броя курортни 
сгради 51500.32.15 2.840   

БС-110-ПР/ 
14.09.2010 . 

12 Рехабилитация на водопроводната 
мрежа и изграждане на 
канализационна система и ПСОВ 

 006060   
  

БС-121-ПР/ 
11.10. 2010 

13 Изграждане на ваканционно селище 39164.15.229 2.501   
БС-122-ПР/ 
14.10. 2010 

14 Изграждане на площадка за 
изкупуване, временно складиране и 
съхранение на черни и цветни 
метали 

61056.36.18 3.502 

  

БС-152-ПР/ 
29.11. 2010 
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№ Наименование на ИП Поземлен 
имот № 

Начин на 
трайно 

ползване на 
земята 

Площ 
(дка) Решение 

15 Площадка за търговска дейност с 
отпадъци от черни и цветни метали 51500.57.45 2.656 

  

БС-153-ПР/03.12. 
2010 

16 Изграждане на 19 броя жилищни 
сгради 

51500.243.14,
51500.243.15 4.534   

БС-156-ПР/ 
11.12. 2010 

2011 година         

1 

Пречиствателна станция за 
биологично пречистване на битови 
отпадъчни води 

11538.11.10 12,049 
  

БС-17-ПР/ 
15.02.2011г. 

2 

Изграждане на сгради за отдих и 
курорт за собствени нужди и 
отдаване под наем 

011003 5.014 
  

БС-32-ПР/ 
14.04.2011г. 

3 

Изграждане на пречиствателна 
станция за отпадни води 

53822.16.57, 
53822.16.92, 
53822.16.145 

5.025 
  

БС-43-ПР/ 
13.06.2011г. 

4 Изграждане на Парк Екозона 11538.15.190 131.250   
БС-50-ПР/ 

30.06.2011 г 

5 

Добив на инертни материали - пясък 
и чакъл от динамичните запаси на р. 
Куру дере, приток на р. Двойница 

    
  

БС-65-ПР/ 
12.09.2011 г 

6 
Изграждане на общо 20 броя 
самостоятелни жилищни сгради 

73571.27.9, 
73571.27.139 13.596   

БС-73-ПР/ 
16.11.2011 г 

7 

Изграждане на дълбоководно 
заустване на пречистени води от 
съществуваща пречиствателна 
станция за отпадни води Несебър-
Слънчев бряг-Равда 

    

  

БС-84-ПР/ 
27.12.2011г. 

8 

Изграждане на общинска спортна 
база, мотел и комплекс за 
обществено хранене 

73571.49.83 2.651 
  

БС-85-ПР/ 
28.12.2011г 

 2012 година     

1 

Изграждане на канализационна мрежа, 
главен канализационен колектор и 
рехабилитация на съпътстваща 
водопроводна мрежа       

БС-41-ПР/ 28.05.2012 
г. 

2 

Изграждане на второ пътно платно на 
Път І-9 в участък "п.к. Кошарица - п.к. 
Несебър" от к.м. 199+025 до 
км.205+323.55       

БС-46-ПР/ 15.06.2012 
г. 

3 

Събиране, пречистване и отвеждане на 
пречистени отпадъчни води от 
агломерация Несебър-Слънчев бряг-
Равда и селищата гр. Ахелой, гр. 
Каблешково и с. Тънково, вкл. 
Реконструкция и модернизация на ПСОВ 
- Равда       

БС-47-ПР/ 21.06.2012 
г. 

4 

Изграждане на хидромелиоративни 
съоръжения - система за капково 
напояване  007141 15.7784   

БС-50-ПР/ 25.06.2012 
г. 
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№ Наименование на ИП Поземлен 
имот № 

Начин на 
трайно 

ползване на 
земята 

Площ 
(дка) Решение 

5 

Изграждане на: 4 водовземни 
съоръжения в поземлени имоти № 
005261, № 005297, № 005233, № 005206, 
капково напояване на 55,1 дка овощна 
градина, намираща се в имот № 005261, 
селскостопанска сграда и поставяне на 
покривна фотоволтаична система до 5 
кW       

БС-68-ПР/ 03.09.2012  

2013 година         
1 Водовземане от подземни води чрез 

ново водовземно съоръжение  
11538.12.170     БС-10-ПР/ 

06.02.2013 

2 Изграждане на тръбен кладенец  39164.15.97     БС-20-ПР/ 
18.02.2013 

3 Изграждане на тръбен кладенец  73571.9.147, 
73571.9.146 

    БС-27-ПР/ 
27.02.2013 

2014 година     
1 Изграждане на енофамилна почивна 

база и сондаж 
27454.23.77 5,001  БС-21-ПР/ 

24.02.2014 
2 Създаване на разсадник за 

декоративни храсти и фидани и 
система за капково напояване 

73571.1.31 95,004  БС-45-ПР/ 
09.07.2014 

 
 Таблица 2. Инвестиционни намерения, за които е извършена ОВОС, в 
обхвата на ЗЗ „Емине” 

№ Наименование на ИП Поземлен имот 
№ 

Начин на трайно 
ползване на 

поземления имот 

Площ 
(дка) Решение 

2007 година         
1 Изграждане на ваканционно селище 51500.42.11 нива 14,879 БС-01-01/2007г. 
2 Изграждане на ваканционно селище 51500.45.11 нива 14,880 БС-02-01/2007г. 
3 Изграждане на ваканционно селище 51500.42.32 нива 14,867 БС-03-01/2007г. 
4 Изграждане на ваканционно селище 51500.53.6 нива 13,769 БС-04-10/2007г. 
5 Изграждане на ваканционно селище 51500.42.26 нива 16,184 БС-05-01/2007г. 
6 Изграждане на ваканционно селище 51500.42.28 нива 12,089 БС-06-01/2007г. 
7 Изграждане на ваканционно селище 51500.42.34 нива 14,877 БС-07-01/2007г. 
8 Изграждане на ваканционно селище 080041 нива 3,470 БС-08-10/2007г. 
9 Изграждане на ваканционно селище 73571.42.10 нива 19,742 БС-11-02/2007г. 
10 Изграждане на ваканционно селище 73571.42.7 нива 11,259 БС-12-02/2007г. 
11 Изграждане на ваканционно селище 73571.15.12 нива 17,147 БС-13-02/2007г. 
12 Изграждане на ваканционно селище 73571.18.1 нива 11,094 БС-14-02/2007г. 
13 Изграждане на ваканционно селище 73571.18.30 нива 25,000 БС-15-02/2007г. 
14 Изграждане на ваканционно селище 231136   11,520 БС-16-03/2007г. 
15 Изграждане на ваканционно селище 73571.20.2 нива 25,977 БС-17-03/2007г. 
16 Изграждане на ваканционно селище 73571.18.26 нива 16,039 БС-18-03/2007г. 
17 Изграждане на ваканционно селище 73571.15.7 нива 25,805 БС-19-03/2007г. 
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18 Изграждане на ваканционно селище 73571.15.5 нива 31,803 БС-20-03/2007г. 
19 Изграждане на ваканционно селище 73571.14.4 нива 36,185 БС-21-03/2007г. 
20 Изграждане на ваканционно селище 73571.13.34 нива 30,714 БС-22-03/2007г. 
21 Изграждане на вилно селище 008099 нива 12,499 БС-25-05/2007г. 
22 Изграждане на вилно селище 39164.11.234 лозе 9,556 БС-27-06/2007г. 
23 Изграждане на ваканционно селище 011109 нива 41,996 БС-28-06/2007г. 
24 Изграждане на ваканционно селище 010070 нива 38,494 БС-29-06/2007г. 
25 Изграждане на рекреационен парк и 

ваканционно селище 
003064; 003108 нива 57,049 БС-30-06/2007г. 

26 Изграждане на ваканционно селище 056012 лозе 14,879 БС-32-06/2007г. 
27 Изграждане на ваканционно селище и 

дом за възрастни хора 
11538.15.14 друг вид 

дървопроизводител
на гора 

8,048 БС-38-08/2007г. 

28 Изграждане на ваканционно селище 011110 нива 9,500 БС-43-10/2007г. 
29 Изграждане на ваканционно селище 010073 нива 9,501 БС-44-10/2007г. 
30 Изграждане на ваканционно селище 010072 нива 9,500 БС-45-10/2007г. 
31 Изграждане на ваканционно селище 010071 нива 9,500 БС-46-10/2007г. 
32 Изграждане на ваканционно селище 011123 нива 9,500 БС-47-10/2007г. 
 2008 година    
1 Изграждане на ваканционно селище  053032; 053033; 

053034 
нива 29,759 БС-04-01/2008г. 

2 Изграждане на вилно селище  010086 нива 12,053 БС-05-01/2008г. 
3 Изграждане на ваканционно селище  008346 нива 11,550 БС-06-01/2008г. 
4 Изграждане на ваканционно селище  007100; 007101; 

007099 
нива 26,427 БС-07-01/2008г. 

5 Изграждане на ваканционно селище  054027 нива 14,880 БС-11-03/2008г. 
6 Изграждане на ваканционно селище  042031   17,764 БС-12-03/2008г. 
7 Изграждане на ваканционни селища  51500.201.15; 

51500.201.16 
нива и горски фонд 17,735 БС-14-03/2008г. 

8 Изграждане на вилно селище  39164.21.68 нива 15,478 БС-15-03/2008г. 
9 Изграждане на вилно селище  006249 нива 13,007 БС-16-03/2008г. 
10 Изграждане на вилно селище  006092 нива 6,765 БС-20-04/2008г. 
11 Изграждане на вилно селище  013073 нива 9,516 БС-21-04/2008г. 
12 Изграждане на вилно селище  014101; 014102; 

014103; 014104 
нива 29,906 БС-22-04/2008г. 

13 Изграждане на вилно селище  024048 нива 9,082 БС-23-04/2008г. 
14 Изграждане на вилно селище  005009 нива 9,990 БС-24-04/2008г. 
15 Изграждане на вилно селище  010072 нива 32,216 БС-27-04/2008г. 
16 Изграждане на вилно селище  010053; 010146 нива 10,990 БС-28-04/2008г. 
17 Изграждане на вилно селище  012136; 012137; 

012138 
нива 10,022 БС-32-05/2008г. 

18 Изграждане на вилно селище  5311 нива 11,834 БС-35-05/2008г. 
19 Изграждане на вилно селище  006153 нива 10,800 БС-36-05/2008г. 
20 Изграждане на вилно селище  002072 нива 14,097 БС-37-05/2008г. 
21 Изграждане на ваканционно селище  043002 нива 17,122 БС-48-06/2008г. 
22 Изграждане на вилно селище  005309 нива 11,835 БС-52-07/2008г. 
23 Изграждане на вилно селище  004537; 004538 нива 30,022 БС-53-07/2008г. 
24 Изграждане на ваканционно селище  51500.23.32 горска 4,316 БС-60-08/2008г. 
25 Изграждане на вилно селище  51500.28.38; 

51500.28.39 
пасище 13,603 БС-61-08/2008г. 

26 Изграждане на вилно селище  005123 нива 24,496 БС-62-08/2008г. 
27 Изграждане на ваканционно селище  024269 изоставени трайни 23,085 БС-63-08/2008г. 
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насаждения 
28 Изграждане на ваканционно селище  51500.23.30 горска 3,229 БС-64-08/2008г. 
29 Изграждане на ваканционно селище  024164 пасище, мера 5,545 БС-66-09/2008г. 
30 Изграждане на курортно селище  00833.5.35 нива 15,064 БС-67-09/2008г. 
31 Изграждане на курортно селище  00833.6.435 овощна градина 42,819 БС-68-09/2008г. 
2009 година         
1 Изграждане на жилищни сгради за 

ваканционно ползване 
51500.64.37; 
51500.64.38 

пасище 25,000 БС-01-01/2009г. 

2 Изграждане на вилни сгради  51500.204.149 горска 14,394 БС-11-02/2009г. 
3 Изграждане на вилни сгради  51500.201.138 горска 23,719 БС-12-02/2009г. 
4 Изграждане на ваканционно селище  024270 изоставени трайни 

насаждения 
28,557 БС-17-03/2009г. 

5 Изграждане на вилни сгради  51500.28.30; 
51500.28.31 

пасище 7,986 БС-19-03/2009г. 

6 Изграждане на жилищни сгради за 
сезонно ползване 

024266 пасище, мера 30,000 БС-21-04/2009г. 

7 Изграждане на вилно селище  02272 нива 12,499 БС-31-05/2009г. 
8 Жилищно застрояване 012012; 012091 нива 18,014 БС-32-05/2009г. 
9 Изграждане на вилно селище  012044 нива 16,010 БС-34-05/2009г. 
10 Изграждане на жилищни сгради за 

сезонно ползване 
002013; 002018; 
002022; 002023; 
002016; 002025 

нива 36,086 БС-35-05/2009г. 

11 Изграждане на ваканционно селище  51500.28.5; 
51500.26.6; 
51500.28.16 

пасище 26,396 БС-36-05/2009г. 

12 Изграждане на ваканционно селище  51500.201.159; 
51500.201.161 

горска 61,769 БС-43-06/2009г. 

13 Изграждане на жилищни сгради за 
сезонно ползване 

001021; 001024; 
003019; 006004; 
006011 

нива 32,231 БС-44-06/2009г. 

14 Изграждане на жилищни сгради за 
настаняване на курортисти 

006049 нива 30,099 БС-48-07/2009г. 

15 Изграждане на жилищни сгради за 
настаняване на курортисти 

007102; 007106 пасище, мера 56,702 БС-49-07/2009г. 

16 Изграждане на жилищни сгради за 
сезонно ползване 

51500.23.7 друг вид земеделска 
земя 

40,009 БС-51-07/2009г. 

17 Изграждане на ваканционно селище  067149; 067150 нива 6,000 БС-52-08/2009г. 
18 Изграждане на жилищни сгради за 

сезонно ползване 
028010 нива 26,261 БС-54-08/2009г. 

19 Изграждане на курортно селище  00833.6.436 овощна градина 42,157 БС-62-09/2009г. 
2010 година         
1 Изграждане на спортен терен 39164.25.7 пасище 16,670 БС-03-03/2010 
2 Изграждане на жилищни сгради за 

сезонно ползване 
041004 нива 11,158 БС-04-03/2010г 

3 Изграждане на жилищни сгради за 
сезонно ползване 

028007 нива 14,006 БС-05-03/2010г 

4 Изграждане на жилищни сгради за 
сезонно ползване 

031008; 
61056.31.7 

нива 28,002 БС-06-03/2010г 

5 Изграждане на ваканционен комплекс 51500.29.26; 
51500.29.27 

пасище 6,701 БС-07-03/2010г. 

6 Изграждане на тържище за плодове и 
зеленчуци 

73571.31.57 друг вид земеделска 
земя 

9,966 БС-14-05/2010г 

7 Изграждане на вилни сгради  53822.12.491 нива 7,214 БС-16-07/2010г 
8 Изграждане на вилни сгради  53822.12.490 нива 7,214 БС-17-07/2010г. 
9 Изграждане на курортни сгради  00833.7.50     БС-20-07/2010г. 
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2011 година         
1 Изграждане на мотел, ресторант, 

бензиностанция и газостанция 02703.23.6 
    

БС-3-1/2011г. 

2 
Изграждане на ваканционен комплекс 

27454.23.85, 
27454.23.63, 
27454.23.19     

БС-10-6/2011г. 

2012 година         
1 Изграждане на ваканционен комплекс 11538.12.8   5.998 БС-2-1/2012г. 

 
 Таблица 3. Планове и програми, за които е преценена необходимостта 
от ЕО, в обхвата на ЗЗ „Емине” 

№ Наименование на ИП Поземлен имот 
№ 

Начин на 
трайно 

ползване на 
земята 

Площ 
(дка) Решение 

2007 година         
1 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 011087   5,055 БС-18-ЕО/2007 
2 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 002443 нива 9,000 БС-19-ЕО/2007 
3 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 51500.29.15 Пасище, мера 3,702 БС-20-ЕО/2007 
4 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 002445   11,273 БС-22-ЕО/2007 
5 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.26.72   3,166 БС-28-ЕО/2007 
6 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.26.73   3,164 БС-30-ЕО/2007 
7 ПУП-ПРЗ за изграждане на 

жилищни сгради 
39164.11.716; 
39164.11.717; 
39164.11.718; 
39164.11.719; 
39164.11.720 

  15,518 БС-33-ЕО/2007 

8 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 001126   8,672 БС-35-ЕО/2007 
9 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.48.59   4,325 БС-43-ЕО/2007 
10 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.24.28   5,000 БС-46-ЕО/2007 
11 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 005002   5,993 БС-48-ЕО/2007 
12 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.48.184   7,003 БС-49-ЕО/2007 
13 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.1.135 Земеделска 

земя 
6,112 БС-53-ЕО/2007 

14 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.48.58 Земеделска 
земя 

4,325 БС-54-ЕО/2007 

15 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.48.56 Земеделска 
земя 

2,019 БС-56-ЕО/2007 

16 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.1.139 Земеделска 
земя 

6,112 БС-57-ЕО/2007 

17 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 007087   10,000 БС-59-ЕО/2007 
18 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 009059   4,504 БС-60-ЕО/2007 
19 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.12.76 Земеделска 

земя 
4,802 БС-62-ЕО/2007 

20 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.12.72 Земеделска 
земя 

18,609 БС-63-ЕО/2007 

21 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.22.19; 
73571.22.26 

Земеделска 
земя 

11,249 БС-65-ЕО/2007 
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22 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.22.20; 
73571.22.25 

Земеделска 
земя 

11,249 БС-66-ЕО/2007 

23 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.35.45 Земеделска 
земя 

3,122 БС-67-ЕО/2007 

24 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.48.55 Земеделска 
земя 

4,326 БС-68-ЕО/2007 

25 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.22.22; 
73571.22.23 

Земеделска 
земя 

11,248 БС-69-ЕО/2007 

26 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 010262   6,788 БС-70-ЕО/2007 
27 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 010174; 

010175; 
010176; 
010177 

нива 25,000 БС-73-ЕО/2007 

28 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 037018; 
037019 

нива 20,059 БС-75-ЕО/2007 

29 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 006036; 
006037 

  2,958 БС-77-ЕО/2007 

30 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 058040 Земеделска 
земя 

40,006 БС-80-ЕО/2007 

31 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 035013   8,997 БС-84-ЕО/2007 
32 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 058041 Земеделска 

земя 
10,294 БС-85-ЕО/2007 

33 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 058010 Земеделска 
земя 

4,999 БС-86-ЕО/2007 

34 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.15.288   2,034 БС-87-ЕО/2007 
35 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 008203   3,538 БС-88-ЕО/2007 
36 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 009089   6,090 БС-89-ЕО/2007 
37 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 005201   4,219 БС-90-ЕО/2007 
38 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 024152   2,340 БС-92-ЕО/2007 
39 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 006081   6,500 БС-97-ЕО/2007 
40 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 002045   8,050 БС-99-ЕО/2007 
41 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 09049   3,723 БС-101-ЕО/2007 
42 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 11538.1.20   1,099 БС-102-ЕО/2007 
43 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 51500.42.18   3,151 БС-103-ЕО/2007 
44 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.11.212   3,197 БС-105-ЕО/2007 
45 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 51500.11.38   3,550 БС-106-ЕО/2007 
46 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 51500.8.5   4,197 БС-108-ЕО/2007 
47 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 024059   3,454 БС-109-ЕО/2007 
48 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 007047   3,000 БС-110-ЕО/2007 
49 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване     5,000 БС-113-ЕО/2007 
50 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 53822.18.589   7,609 БС-114-ЕО/2007 
51 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 018011   2,006 БС-115-ЕО/2007 
52 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 002526   9,985 БС-117-ЕО/2007 
53 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.36.62   3,782 БС-118-ЕО/2007 
54 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 51500.35.5   4,997 БС-120-ЕО/2007 
55 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 062007   1,168 БС-122-ЕО/2007 
56 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.15.76   6,001 БС-125-ЕО/2007 
57 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 11538.1.87   2,710 БС-126-ЕО/2007 
58 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 11538.2.9   3,003 БС-127-ЕО/2007 
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59 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.25.238   7,378 БС-128-ЕО/2007 
60 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 013082   6,251 БС-129-ЕО/2007 
61 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.25.237   7,377 БС-131-ЕО/2007 
62 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 064005   7,101 БС-133-ЕО/2007 
63 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 016019   3,198 БС-134-ЕО/2007 
64 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 012129   6,690 БС-135-ЕО/2007 
65 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.11.265   13,163 БС-136-ЕО/2007 
66 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 009128   3,000 БС-137-ЕО/2007 
67 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 010086   2,077 БС-139-ЕО/2007 
68 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 007143   8,334 БС-140-ЕО/2007 
69 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 11538.1.97   1,958 БС-141-ЕО/2007 
70 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 002286 нива 1,006 БС-143-ЕО/2007 
71 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 002531 нива 5,016 БС-144-ЕО/2007 
72 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  

- четири броя жилищни сгради 
005382   3,470 БС-147-ЕО/2007 

73 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 009040   4,975 БС-150-ЕО/2007 
74 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.29.142   6,001 БС-151-ЕО/2007 
75 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 012122 нива 8,000 БС-152-ЕО/2007 
76 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 007053   4,513 БС-154-ЕО/2007 
77 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 002231 нива 7,000 БС-155-ЕО/2007 
78 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 00833.11.11   8,596 БС-156-ЕО/2007 
79 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.11.762   4,618 БС-161-ЕО/2007 
80 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 008265   5,999 БС-162-ЕО/2007 
81 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 51500.31.3   3,813 БС-165-ЕО/2007 
82 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.15.26   5,708 БС-166-ЕО/2007 
83 ПУП-ПРЗ за вилно застрояване 008264 нива 3,504 БС-168-ЕО/2007 
84 ПУП-ПРЗ за вилно застрояване 008267 нива 3,505 БС-170-ЕО/2007 
85 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 51500.16.16   1,753 БС-172-ЕО/2007 
86 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 006476   3,000 БС-173-ЕО/2007 
87 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.11.739   2,043 БС-175-ЕО/2007 
88 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 038011   3,500 БС-177-ЕО/2007 
89 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.13.163   3,002 БС-178-ЕО/2007 
90 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 51500.43.11   4,492 БС-179-ЕО/2007 
91 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.26.81   10,701 БС-180-ЕО/2007 
92 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 013100   11,002 БС-182-ЕО/2007 
93 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 012127 лозе 3,003 БС-184-ЕО/2007 
94 ПУП-ПРЗ за вилно застрояване 008263 нива 3,505 БС-185-ЕО/2007 
95 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 013318   3,395 БС-187-ЕО/2007 
96 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.44.121 нива 7,000 БС-189-ЕО/2007 
97 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 006090   6,752 БС-190-ЕО/2007 
98 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.12.116   5,002 БС-193-ЕО/2007 
99 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.11.721   5,861 БС-195-ЕО/2007 
100 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.12.25   6,633 БС-196-ЕО/2007 
101 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 012132   7,006 БС-197-ЕО/2007 
102 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.11.733   1,649 БС-199-ЕО/2007 
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103 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 012127   6,690 БС-200-ЕО/2007 
104 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.22.59   4,186 БС-203-ЕО/2007 
105 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 00833.5.12   10,076 БС-205-ЕО/2007 
106 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 02703.24.64 нива 2,800 БС-206-ЕО/2007 
107 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 18469.45.143   2,000 БС-208-ЕО/2007 
108 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 024110   4,289 БС-209-ЕО/2007 
109 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 024154 Пасище, мера 2,361 БС-210-ЕО/2007 
110 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 005204   6,665 БС-211-ЕО/2007 
111 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 18469.18.35 Земеделска 

земя 
8,002 БС-212-ЕО/2007 

112 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 005416   5,502 БС-213-ЕО/2007 
113 ПУП-ПРЗ за вилно застрояване 39164.11.796; 

39164.11.797 
лозе 3,496 БС-214-ЕО/2007 

114 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.27.136   3,100 БС-215-ЕО/2007 
115 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.45.3 нива 5,986 БС-216-ЕО/2007 
116 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 004298 нива 9,912 БС-217-ЕО/2007 
117 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 11538.15.156   50,533 БС-218-ЕО/2007 
118 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.11.647   3,518 БС-219-ЕО/2007 
119 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 51500.204.152   28,916 БС-231-ЕО/2007 
120 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 010239 нива 4,738 БС-232-ЕО/2007 
121 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 005100   4,668 БС-234-ЕО/2007 
122 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 005098   4,667 БС-235-ЕО/2007 
123 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 005099   4,667 БС-236-ЕО/2007 
124 ПУП-ПРЗ за на 4 сгради и ресторант 11538.5.76   3,201 БС-237-ЕО/2007 
125 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.25.241   7,379 БС-238-ЕО/2007 
126 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.25.242   7,379 БС-239-ЕО/2007 
127 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 006013   6,015 БС-241-ЕО/2007 
128 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 00833.5.99   4,664 БС-244-ЕО/2007 
129 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 00833.5.100   4,674 БС-245-ЕО/2007 
130 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 005427   8,140 БС-247-ЕО/2007 
131 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 005205   8,140 БС-248-ЕО/2007 
132 ПУП-ПРЗ за курортно строителство 11538.3.115   1,054 БС-251-ЕО/2007 
133 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  51500.51.57   3,720 БС-252-ЕО/2007 
134 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  056032   5,699 БС-253-ЕО/2007 
135 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  082003; 

082002 
  4,981 БС-254-ЕО/2007 

136 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  51500.18.6   3,800 БС-255-ЕО/2007 
137 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 

- четири жилищни сгради 
008440   7,301 БС-256-ЕО/2007 

138 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 
- четири жилищни сгради 

0084439   3,000 БС-257-ЕО/2007 

139 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 006069 нива 21,985 БС-258-ЕО/2007 
140 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 009086   7,000 БС-259-ЕО/2007 
141 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  077028   2,503 БС-260-ЕО/2007 
142 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.38.24   7,551 БС-261-ЕО/2007 
143 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.39.61 овощна 

градина 
7,494 БС-262-ЕО/2007 
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144 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  73571.18.45   3,000 БС-263-ЕО/2007 
145 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  51500.80.2   4,095 БС-264-ЕО/2007 
146 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  53822.18.380   1,501 БС-265-ЕО/2007 
147 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 007111   8,000 БС-266-ЕО/2007 
148 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  11538.1.55   2,503 БС-267-ЕО/2007 
149 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.29.139   6,000 БС-268-ЕО/2007 
150 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.11.669   1,121 БС-269-ЕО/2007 
151 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 

- две жилищни сгради 
39164.11.89   1,491 БС-270-ЕО/2007 

152 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  51500.29.5   1,000 БС-272-ЕО/2007 
153 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  006479   5,000 БС-275-ЕО/2007 
154 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  006477   3,000 БС-276-ЕО/2007 
155 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  53822.11.698   3,227 БС-277-ЕО/2007 
156 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.21.145   3,999 БС-279-ЕО/2007 
157 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  006478   5,000 БС-282-ЕО/2007 
158 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  53822.18.590   5,039 БС-283-ЕО/2007 
159 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  73571.30.47   5,999 БС-284-ЕО/2007 
160 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 02703.24.19 нива 2,004 БС-285-ЕО/2007 
161 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.39.61   7,000 БС-286-ЕО/2007 
162 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  53822.13.338   11,596 БС-287-ЕО/2007 
163 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  008118   12,025 БС-289-ЕО/2007 
164 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.25.20   8,650 БС-290-ЕО/2007 
165 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  73571.38.23   7,552 БС-291-ЕО/2007 
166 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.3.17 нива 9,009 БС-292-ЕО/2007 
167 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 02703.24.6   1,015 БС-293-ЕО/2007 
168 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.12.17   6,004 БС-294-ЕО/2007 
169 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  53822.17.104   3,238 БС-295-ЕО/2007 
170 Изграждане на хидротехническо 

съоръжение - Ферма за отглеждане 
на миди  

      БС-296-ЕО/2007 

171 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  53822.23.1   4,317 БС-298-ЕО/2007 
172 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  53822.17.212   1,200 БС-301-ЕО/2007 
173 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  013319   3,394 БС-302-ЕО/2007 
174 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  010163   10,001 БС-303-ЕО/2007 
175 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  010282; 

010235 
  10,000 БС-304-ЕО/2007 

176 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.25.195   6,002 БС-311-ЕО/2007 
177 ПУП-ПРЗ за регулация и застрояване 

на складови бази за съхранение на 
нехранителни стоки 

00833.10.66   4,860 БС-312-ЕО/2007 

178 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  53822.13.321   3,395 БС-313-ЕО/2007 
179 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  013320   3,395 БС-314-ЕО/2007 
180 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.8.36   6,192 БС-317-ЕО/2007 
181 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.8.37   5,000 БС-318-ЕО/2007 
182 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 006261   3,335 БС-319-ЕО/2007 
183 ПУП-ПРЗ за Магазин за килими и 

мокети 
036037   2,907 БС-320-ЕО/2007 
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184 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  007080 Земеделска 
земя 

5,005 БС-323-ЕО/2007 

185 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  000158 Земеделска 
земя 

1,784 БС-324-ЕО/2007 

186 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  007081 Земеделска 
земя 

5,005 БС-325-ЕО/2007 

187 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  11538.15.22   2,259 БС-329-ЕО/2007 
188 ПУП-ПРЗ за вилно строителство  010027   2,009 БС-330-ЕО/2007 
189 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  006221 нива 0,993 БС-333-ЕО/2007 
190 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  51500.172.13; 

51500.172.20; 
  11,608 БС-334-ЕО/2007 

191 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  012124 нива 4,464 БС-335-ЕО/2007 
192 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  73571.29.10 нива 19,998 БС-336-ЕО/2007 
193 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.16.27; 

39164.16.95 
  4,002 БС-341-ЕО/2007 

194 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  009130; 
009131; 
009132 

  20,069 БС-342-ЕО/2007 

195 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  007038 нива 7,962 БС-343-ЕО/2007 
196 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 013048   25,000 БС-346-ЕО/2007 
197 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  51500.24.36   2,646 БС-349-ЕО/2007 
198 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  51500.172.25; 

51500.172.26; 
  7,709 БС-350-ЕО/2007 

199 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  003066 нива 8,498 БС-352-ЕО/2007 
200 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 010068 нива 15,568 БС-354-ЕО/2007 
201 ПУП-ПРЗ за изграждане на вилни 

сгради 
008009 нива 1,161 БС-355-ЕО/2007 

202 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  00833.5.121 нива 4,651 БС-360-ЕО/2007 
203 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 012052 нива 15,002 БС-362-ЕО/2007 
204 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  006091 нива 6,765 БС-364-ЕО/2007 
205 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  022002 лозе 8,366 БС-365-ЕО/2007 
206 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  73571.21.510   3,026 БС-371-ЕО/2007 
207 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  010009 нива 8,202 БС-372-ЕО/2007 
208 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  005250; 

005251 
нива 16,993 БС-373-ЕО/2007 

209 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  18469.35.92 нива 9,702 БС-375-ЕО/2007 
210 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  18469.36.49 нива 6,980 БС-376-ЕО/2007 
211 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.15.59   3,002 БС-378-ЕО/2007 
212 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.15.60   3,400 БС-379-ЕО/2007 
213 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  18469.36.46 нива 6,928 БС-382-ЕО/2007 
2008 година         
1 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  004069 нива 15,003 БС-3-ЕО/2008 
2 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  005098 Земеделска 

земя 
5,112 БС-5-ЕО/2008 

3 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  008072   9,914 БС-6-ЕО/2008 
4 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  002153   17,802 БС-8-ЕО/2008 
5 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  18469.35.146 Земеделска 

земя 
8,293 БС-13-ЕО/2008 

6 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  18469.35.147 нива 8,294 БС-16-ЕО/2008 
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7 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  010116   7,941 БС-18-ЕО/2008 
8 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  004135 нива 6,574 БС-19-ЕО/2008 
9 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  005351 нива 6,500 БС-23-ЕО/2008 
10 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  005344 нива 6,500 БС-27-ЕО/2008 
11 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  005428 нива 8,140 БС-28-ЕО/2008 
12 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  005319 нива 6,500 БС-29-ЕО/2008 
13 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  18469.35.89 нива 15,006 БС-30-ЕО/2008 
14 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.21.263 нива 7,449 БС-32-ЕО/2008 
15 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  53822.13.342 нива 4,901 БС-35-ЕО/2008 
16 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.47.210 нива 9,498 БС-36-ЕО/2008 
17 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.11.236   5,939 БС-37-ЕО/2008 
18 ПУП-ПРЗ за вилно застрояване 00833.11.80 нива 10,051 БС-38-ЕО/2008 
19 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.22.25 земеделска 

земя 
4,855 БС-41-ЕО/2008 

20 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  005082 нива 3,751 БС-42-ЕО/2008 
21 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  006134 нива 4,049 БС-43-ЕО/2008 
22 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.21.168 пасище 3,508 БС-44-ЕО/2008 
23 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  53822.13.503   4,218 БС-45-ЕО/2008 
24 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  005228 нива 4,049 БС-47-ЕО/2008 
25 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  008334 нива 21,501 БС-51-ЕО/2008 
26 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 002210 нива 42,017 БС-53-ЕО/2008 
27 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  73571.19.36   20,002 БС-55-ЕО/2008 
28 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.10.8 нива 15,577 БС-56-ЕО/2008 
29 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  007090 нива 8,335 БС-57-ЕО/2008 
30 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 00833.1.73 Земеделска 

земя 
38,563 БС-58-ЕО/2008 

31 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 53822.18.144 нива 15,181 БС-59-ЕО/2008 
32 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  53822.13.341 нива 3,000 БС-60-ЕО/2008 
33 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  005292 нива 3,334 БС-61-ЕО/2008 
34 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  012075 нива 3,191 БС-62-ЕО/2008 
35 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 006133 нива 3,051 БС-71-ЕО/2008 
36 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.6.9 нива 10,002 БС-72-ЕО/2008 
37 ПУП-ПРЗ за изграждане на складове 

за нехранителни стоки и офиси 
036008 Земеделска 

земя 
3,498 БС-73-ЕО/2008 

38 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.29.2 нива 5,005 БС-76-ЕО/2008 
39 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  015001 нива 11,001 БС-77-ЕО/2008 
40 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  003053 нива 8,498 БС-78-ЕО/2008 
41 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  005099 нива 5,108 БС-79-ЕО/2008 
42 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  007052   1,530 БС-86-ЕО/2008 
43 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  73571.36.145 нива 7,600 БС-82-ЕО/2008 
44 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  73571.36.146 нива 3,200 БС-83-ЕО/2008 
45 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  73571.36.147 нива 3,200 БС-84-ЕО/2008 
46 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 51500.5.24 нива 34,164 БС-87-ЕО/2008 
47 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 024272   22,217 БС-88-ЕО/2008 
48 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 51500.5.26 нива 29,585 БС-89-ЕО/2008 
49 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  00833.6.15 овощна 10,418 БС-90-ЕО/2008 
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градина 
50 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 024271 Земеделска 

земя 
29,425 БС-91-ЕО/2008 

51 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  73571.9.110 нива 8,308 БС-93-ЕО/2008 
52 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  18469.17.56 нива 5,842 БС-97-ЕО/2008 
53 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.11.108   1,951 БС-98-ЕО/2008 
54 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  006458   12,000 БС-99-ЕО/2008 
55 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  007109 нива 8,000 БС-107-ЕО/2008 
56 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  005152 нива 1,999 БС-108-ЕО/2008 
57 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  11538.2.10   4,536 БС-110-ЕО/2008 
58 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.16.69 пасище 4,400 БС-111-ЕО/2008 
59 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  007094 нива 8,998 БС-112-ЕО/2008 
60 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 51500.5.25   47,840 БС-113-ЕО/2008 
61 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 010107   30,254 БС-114-ЕО/2008 
62 ПУП-ПРЗ за изграждане на вилни 

сгради за лични нужди и за сезонно 
ползване 

27454.15.19 нива 12,268 БС-118-ЕО/2008 

63 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  11538.12.20 урбанизирана 
територия 

4,414 БС-119-ЕО/2008 

64 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  006300 нива 4,500 БС-120-ЕО/2008 
65 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  53822.18.462   1,521 БС-121-ЕО/2008 
66 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 011112; 011113 нива 11,930 БС-123-ЕО/2008 
67 ПУП-ПРЗ за Промишлено 

производство - складова база за 
промишлени стоки 

51500.64.10 нива 14,892 БС-126-ЕО/2008 

68 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 00833.7.74 лозе 9,405 БС-127-ЕО/2008 
69 ПУП-ПРЗ за Промишлено 

производство - изграждане на 
магазини за промишлени стоки със 
складове и офиси 

069002 нива 2,421 БС-135-ЕО/2008 

70 ПУП-ПРЗ за складова база и офиси 008214 лозе 2,337 БС-137-ЕО/2008 
71 ПУП-ПРЗ за складова база 008213 лозе 2,338 БС-138-ЕО/2008 
72 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  010165   10,020 БС-139-ЕО/2008 
73 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.11.335   10,327 БС-141-ЕО/2008 
74 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.29.140; 

39164.29.141 
  11,998 БС-143-ЕО/2008 

75 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  006258 нива 4,376 БС-144-ЕО/2008 
76 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  00833.1.176 лозе 1,425 БС-148-ЕО/2008 
77 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  009099   10,000 БС-150-ЕО/2008 
78 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  53822.13.344 нива 6,358 БС-151-ЕО/2008 
79 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  02703.24.21   1,800 БС-152-ЕО/2008 
80 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.21.43 нива 4,200 БС-153-ЕО/2008 
81 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  013099    9,999 БС-154-ЕО/2008 
82 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  006206; 

006207 
  13,356 БС-157-ЕО/2008 

83 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  00833.1.86 пасище 25,910 БС-158-ЕО/2008 
84 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  002534   9,185 БС-159-ЕО/2008 
85 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  02703.22.53   8,202 БС-160-ЕО/2008 
86 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  73571.18.44 нива 3,002 БС-161-ЕО/2008 
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87 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство      5,673 БС-164-ЕО/2008 
88 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство      5,055 БС-165-ЕО/2008 
89 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  010046 Земеделска 

земя 
14,525 БС-170-ЕО/2008 

90 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  012121; 
012120 

  11,999 БС-171-ЕО/2008 

92 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  007020   4,928 БС-173-ЕО/2008 
93 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  005413; 

005414 
нива 38,005 БС-174-ЕО/2008 

94 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  02703.23.79 лозе 4,401 БС-176-ЕО/2008 
95 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.11.865 нива 9,078 БС-177-ЕО/2008 
96 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  008081   6,366 БС-178-ЕО/2008 
97 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  008080   6,000 БС-180-ЕО/2008 
98 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  73571.32.13   17,361 БС-185-ЕО/2008 
99 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  013100   9,999 БС-189-ЕО/2008 
2009 година         
1 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  02703.27.16; 

02703.27.17 
нива 17,899 БС-9-ЕО/2009 

2 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  11538.15.7; 
11538.15.8 

  22,992 БС-14-ЕО/2009 

2010 година         
1 ПУП-ПРЗ за изграждане на 

фотоволтаична централа 
73571.35.129   7,739 БС-39-ЕО/2010 

2 ПУП-ПРЗ за изграждане на 
фотоволтаична централа 

73571.35.130   5,289 БС-40-ЕО/2010 

3 ПУП-ПРЗ за изграждане на 
фотоволтаична централа 

18469.17.109 нива   БС-41-ЕО/ 
14.05.2010 

4 ПУП-ПРЗ за изграждане на 
фотоволтаична инсталация 

39164.21.120   9,299 БС-50-ЕО/2010 

5 ПУП-ПРЗ за изграждане на 14 
жилищни сгради 

39164.11.378   8,465 БС-67-ЕО/2010 

6 ПУП-ПРЗ за изграждане на седем 
жилищни сгради 73571.32.13   17.361 БС-84-ЕО/2010г 

7 ПУП-ПРЗ за изграждане на 
жилищни сгради 11538.13.52   2.400 БС-86-ЕО/2010г. 

8 ПУП-ПРЗ за изграждане на четири 
жилищни сгради 007088   9.00 БС-95-ЕО/2010г. 

2011 година         

1 

ПУП-ПРЗ за изграждане на 
фотоволтаична инсталация и казан за 
изваряване на ракия 002185   13.402 

БС-10-ЕО/2011г. 

2 

ПУП-ПРЗ за изграждане на складове 
за съхранение на селскостопанска 
техника 

18469.37.1, 
18469.37.20, 
18469.37.21   13.563 

БС-14-ЕО/2011г. 

3 

Изграждане на складове за 
съхранение на селскостопанска 
техника 

004066, 
004039, 
004041   22.787 

БС-16-ЕО/2011г. 

4 

ПУП-ПРЗ за изграждане на складове 
за съхранение на селскостопанска 
техника 

18469.36.52, 
18469.36.56, 
18469.36.63, 
18469.37.3, 
18469.37.5, 
18469.37.16,   28.796 

БС-20-ЕО/2011 г. 
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18469.37.26 

5 
ПУП-ПРЗ за изграждане на 8 
жилищни сгради 39164.15.249   2.992 БС-45-ЕО/2011г. 

6 
ПУП-ПРЗ за изграждане на 4 
жилищни сгради 010222   7.500 БС-47-ЕО/2011г. 

2012 година         

1 
Изграждане на фотоволтаична 
централа с мощност 1 МВ 

006492, 
006485   17.008 БС-03-ЕО/2012г. 

 
 Таблица 4. Планове и програми, за които е преценена необходимостта 
от ЕО, в обхвата на ЗЗ „Емине” 

№ Наименование на ИП Поземлен имот 
№ 

Начин на 
трайно 

ползване на 
земята 

Площ 
(дка) Решение 

 2008 година     

1 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 001139; 
001140; 
001141 

нива 12,002 БС-01-02/2008 

2 ПУП за ПИ № 007003 007003   5,005 БС-02-02/2008 
3 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.1.530; 

73571.1.531 
  64,482 БС-03-02/2008 

4 ПУП за ПИ № 001011 001011   10,009 БС-04-02/2008 
5 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.26.81   10,701 БС-02-05/2008 
7 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 024152   2,34 БС-05-06/2008 
8 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 00833.1.86   25,91 БС-06-07/2008 
9 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 00833.7.74   9,405 БС-09-07/2008 
10 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 005099   5,108 БС-10-09/2008 
11 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 02210   42,017 БС-12-09/2008 
12 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 005413; 

005414 
  38,005 БС-13-09/2008 

13 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 024271   29,425 БС-14-09/2008 
14 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 08334   21,501 БС-15-09/2008 
15 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 010046 пасище, 

мера 
14,525 БС-16-10/2008 

16 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 011112; 
011113 

нива 11,93 БС-17-10/2008 

17 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 010165 нива 10,02 БС-18-10/2008 
18 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 00833.1.73 пасище 38,563 БС-19-10/2008 
19 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 010107 нива 30,254 БС-20-10/2008 
2009 година         
1 ПУП-ПРЗ за жилищна сграда 39164.26.81   10,701 БС-01-02/2009 
2 ПУП-ПРЗ за сгради за складове за 

нехранителни стоки 
036008   3,498 БС-02-02/2009 

3 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 012121;01212
0 

  11,999 БС-03-02/2009 

4 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.32.13   17,361 БС-04-02/2009 
5 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 024272 изоставени 

трайни 
насаждения 

22,217 БС-06-04/2009 
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6 ПУП-ПРЗ за жилищни сгради 02703.27.16; 
02703.27.17 

  17,899 БС-08-04/2009 

2010 година         
1 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 39164.11.335   10,327 БС-03-03/ 

25.05.2010 

2 
ПУП-ПРЗ за изграждане на 
фотоволтаична  централа 18469.17.109   3.002 БС-12-08/2010 

3 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 11538.15.7; 
11538.15.8   22.992 БС-15-09/2010 г. 

2011 година         

1 

Изменение на ПУП-ПЗ за 
изграждане на фотоволтаична  
централа 73571.35.129     

БС-4-1/ 
2011г 

2 

Изменение на ПУП-ПЗ за 
изграждане на фотоволтаична  
система 73571.35.130     БС-5-1/2011г. 

3 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 39164.11.378   8.465 БС-11-2/2011 г. 

4 

Изменение на ПУП-ПЗ за 
изграждане на фотоволтаична  
система 39164.21.120     

БС-12-2/2011 г. 

 
 Таблица 5. Инвестиционни намерения, за които е преценена 
вероятната степен на отрицателно въздействие, в обхвата на ЗЗ „Емине” 
 

№ Наименование на ИП Поземлен имот № Площ (дка) Решение 

2007 година    
1 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 73571.22.39 252.318 БС-2-ПР/2007г. 
2 Изграждане на вилно селище 001060 9.629 БС-3-ПР/2007г. 
3 Изграждане на 4 бр. жилищни сгради  005375 0 БС-7-ПР/2007г. 

4 Изграждане на 2 бр. жилищни сгради  51500.242.12 0 БС-8-ПР/2007г. 

5 Изграждане на 4 бр. жилищни сгради  006416 6.625 БС-9-ПР/2007г. 

6 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди 

51500.21.10 2.904 БС-12-ПР/2007г. 

7 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване 

53822.13.193 3.113 БС-13-ПР/2007г. 

8 Изграждане на  вилни сгради 002218, 002239, 
002240 

6.54 БС-14-ПР/2007г. 

9 Изграждане на  жилищна сграда за 
собствени нужди 

53822.17.104 3.138 БС-15-ПР/2007г. 

10 ПУП-ПРЗ за изграждане на жилищни 
сгради 

002351 4.205 БС-16-ПР/2007г. 

11 Жилищно застрояване затворен тип 51500.201.145 44. 00 БС-18-ПР/2007г. 

12 Жилищно застрояване  затворен тип 51500.201.148 41.418 БС-19-ПР/2007г. 

13 Изграждане на  жилищни сгради - 6 броя 004297 12.968 БС-20-ПР/2007г. 
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14 Изграждане на  жилищни сгради - 4 броя 005170 10.00 БС-21-ПР/2007г. 

15 Изграждане на  жилищни сгради - 4 броя 006434 0 БС-22-ПР/2007г. 

16 Изграждане на  ваканционно селище  11538.2.90 1.225 БС-24-ПР/2007г. 

17 Реконструкция на път І-9 Сл. Бряг - Бургас 
участък п.к. Несебър - п.к. Равда от км 205 
+ 300 до км 207 + 800 с изграждане на 
второ пътно платно 

0 0 БС-25-ПР/2007г. 

18 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване  064005 7.101 БС-28-ПР/2007г. 
19 Изграждане на  жилищна сграда за 

собствени нужди 
39164.12.17 6.004 БС-29-ПР/2007г. 

20 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 010235; 010238 10.00 БС-34-ПР/2007г. 
21 ПУП-ПРЗ за жилищни сгради 005262 13.565 БС-35-ПР/2007г. 
22 Изграждане на жилищни сгради 005261 13.503 БС-37-ПР/2007г. 
23 ПУП-ПРЗ за жилищни сгради 010004 12.999 БС-38-ПР/2007г. 
24 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 53822.18.380 1.501 БС-39-ПР/2007г. 
25 Изграждане на  жилищни сгради 002132 15.009 БС-43-ПР/2007г. 
26 ПУП-ПРЗ за жилищни сгради 002349 4.203 БС-44-ПР/2007г. 
27 Изграждане на  жилищни сгради 002348 4.205 БС-45-ПР/2007г. 
28 ПУП-ПРЗ за изграждане на жилищни 

сгради 
002347 4.205 БС-46-ПР/2007г. 

29 Изграждане на  жилищни сгради 002350 4.205 БС-47-ПР/2007г. 
30 Жилищно застрояване затворен тип сгради 51500.201.147 43.968 БС-49-ПР/2007г. 

31 Изграждане на  вилни сгради 010171 6.797 БС-51-ПР/2007г. 
32 Изграждане на  вилни сгради 010172 8.0 БС-52-ПР/2007г. 
33 Изграждане на  вилно селище 001087 5.749 БС-53-ПР/2007г. 
34 ПУП-ПРЗ за жилищни сгради 006487 13.897 БС-54-ПР/2007г. 
35 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 002526 9.985 БС-56-ПР/2007г. 
36 Изграждане на  жилищни сгради 002061 14.0 БС-57-ПР/2007г. 
37 Изграждане на  жилищни сгради 006096 21.985 БС-58-ПР/2007г. 
38 Изграждане на  за нехранителни стоки, цех 

за алуминиева дограма и щори и склад за 
промишлени стоки 

036018 3.502 БС-59-ПР/2007г. 

39 Жилищно строителство 010195 3.332 БС-60-ПР/2007г. 
40 Изграждане на  ваканционно селище 010193 10.006 БС-61-ПР/2007г. 

41 Изграждане на  ваканционно селище 008335 4.5 БС-62-ПР/2007г. 

42 Изграждане на  вилно селище 39164.11.234 0 БС-63-ПР/2007г. 
43 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 008439 3.0 БС-64-ПР/2007г. 
44 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 010163 10.001 БС-65-ПР/2007г. 
45 Изграждане на  вилни сгради 008099 12.499 БС-66-ПР/2007г. 
46 Жилищно застрояване затворен тип сгради 51500.201.146 47.483 БС-67-ПР/2007г. 

47 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 008440 7.301 БС-68-ПР/2007г. 
48  Жилищно строителство 010199; 010200 17.325 БС-69-ПР/2007г. 
49 Изграждане на  жилищни сгради 011117 2.0 БС-70-ПР/2007г. 
50 Изграждане на  жилищни сгради 012064 6.034 БС-73-ПР/2007г. 
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51 
ПУП-ЧПЗ за ПИ № 11538.13.62 с промяна 
в градоустройствените показатели в 
урбанизирана територия 

11538.13.62 1.395 БС-74-ПР/2007г. 

52 ПУП-ПРЗ за жилищни сгради 006436 4.025 БС-75-ПР/2007г. 
53 Изграждане на  ваканционно селище 73571.29.81 7.502 БС-76-ПР/2007г. 

54 Изграждане на  жилищни сгради 8380 10.469 БС-77-ПР/2007г. 
55 Вилно застрояване 024059 3.454 БС-78-ПР/2007г. 
56 Изграждане на  жилищни сгради 8329 3.334 БС-79-ПР/2007г. 
57 Изграждане на  жилищни сгради 013098 5.254 БС-80-ПР/2007г. 
58 Изграждане на  жилищни сгради 013097 5.254 БС-81-ПР/2007г. 
59 Изграждане на  жилищни сгради 012065 4.05 БС-82-ПР/2007г. 
60 Изграждане на  ваканционни сгради 51500.84.40 1.792 БС-83-ПР/2007г. 

61 Изграждане на  жилищни сгради 51500.78.24 5.0 БС-85-ПР/2007г. 
62 Изграждане на  жилищни сгради 39164.22.157 9.805 БС-86-ПР/2007г. 
63 Изграждане на  жилищни сгради 005107,  005178, 

005179 
13.037 БС-87-ПР/2007г. 

64 Изграждане на  жилищни сгради 02703.18.11 8.801 БС-88-ПР/2007г. 
65 Изграждане на  жилищни сгради 014068 6.466 БС-91-ПР/2007г. 
66 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 11538.11.7 1.422 БС-95-ПР/2007г. 
67 Изграждане на  канализационна мрежа и 

колектори за отпадни води 
008205 0 БС-96-ПР/2007г. 

68 Изграждане на  търговска сграда - магазин 
за готови стоки и офиси 

51500.73.18 16.525 БС-97-ПР/2007г. 

69 Изграждане на  четири  жилищни сгради 39164.29.153 9.476 БС-98-ПР/2007г. 

70 Изграждане на  четири  жилищни сгради 39164.29.84 5.999 БС-101-ПР/2007г. 

71 ПУП-ПРЗ за изграждане на жилищни 
сгради 

18469.17.10 6.0 БС-103-ПР/2007г. 

72 Изграждане на  ваканционно селище 11538.13.1 1.501 БС-104-ПР/2007г. 

73 Изграждане на  5 жилищни сгради 001007 8.053 БС-107-ПР/2007г. 
74 Изграждане на  5 жилищни сгради 008215 8.374 БС-108-ПР/2007г. 
75 Изграждане на   жилищни сгради 005080 3.749 БС-109-ПР/2007г. 
2008 година    
1 Изграждане на  жилищни сгради 006013 6.015 БС-01-ПР/2008г. 
2 Изграждане на  жилищни сгради 39164.11.673 1.032 БС-07-ПР/2008г. 
3 Изграждане на  жилищни сгради 39164.11.674 1.032 БС-08-ПР/2008г. 
4 Изграждане на  жилищни сгради 39164.11.498 2.064 БС-09-ПР/2008г. 
5 Изграждане на  жилищни сгради 39164.11.249 3.749 БС-10-ПР/2008г. 
6 Изграждане на  жилищни сгради 39164.11.499 2.065 БС-11-ПР/2008г. 
7 Изграждане на  вилни сгради 008064 9.998 БС-16-ПР/2008г. 
8 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 006479 5.0 БС-17-ПР/2008г. 
9 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 006477 3.0 БС-18-ПР/2008г. 
10 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 005427 8.14 БС-20-ПР/2008г. 
11 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 51500.51.57 3.72 БС-24-ПР/2008г. 
12 Изграждане на  жилищни сгради 39164.11.658 2.003 БС-27-ПР/2008г. 
13 Изграждане на  жилищни сгради 005143 5.854 БС-28-ПР/2008г. 
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14 Изграждане на  жилищни сгради 002391,  002392 2.006 БС-29-ПР/2008г. 
15 Изграждане на  жилищни сгради 002106 5.021 БС-30-ПР/2008г. 
16 Изграждане на  жилищни сгради 013101 4.671 БС-32-ПР/2008г. 
17 Изграждане на  жилищни сгради 019001 11.006 БС-36-ПР/2008г. 
18 Изграждане на  жилищни сгради 010012 8.202 БС-38-ПР/2008г. 
19 Изграждане на  жилищни сгради 008006 11.001 БС-43-ПР/2008г. 
20 Изграждане на  жилищна сграда  011013 9.99 БС-44-ПР/2008г. 
21 Изграждане на  жилищна сграда  008001 11.409 БС-45-ПР/2008г. 
22 Изграждане на  жилищна сграда  011011 5.0 БС-46-ПР/2008г. 
23 Изграждане на  жилищна сграда  011005 8.203 БС-47-ПР/2008г. 
24 Изграждане на  жилищни сгради 011006 16.0 БС-48-ПР/2008г. 
25 Изграждане на  жилищни сгради 008235 4.182 БС-49-ПР/2008г. 
26 Изграждане на  жилищни сгради 008232 4.182 БС-50-ПР/2008г. 
27 Изграждане на  жилищна сграда  017011 7.501 БС-51-ПР/2008г. 
28 Изграждане на  жилищна сграда  005017 3.003 БС-52-ПР/2008г. 
29 Изграждане на  жилищни сгради 017010 11.0 БС-53-ПР/2008г. 
30 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 

ползване 
51500.40.2 2.899 БС-54-ПР/2008г. 

31 Изграждане на  ваканционно селище 009022 5.576 БС-55-ПР/2008г. 

32 Изграждане на 4  жилищни сгради  39164.29.151 9.476 БС-56-ПР/2008г. 
33 Изграждане на 4  жилищни сгради  39164.29.152 9.476 БС-57-ПР/2008г. 
34 Изграждане на  жилищни сгради 008007 14.498 БС-58-ПР/2008г. 
35 Изготвяне на ПУП за изграждане на 

магазин за промишлени стоки 
003079 9.551 БС-59-ПР/2008г. 

36 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди  

00833.11.71 7.523 БС-64-ПР/2008г. 

37 Изграждане на еднофамилни къщи 73571.36.64 3.97 БС-66-ПР/2008г. 
38 Изграждане на  жилищна сграда  013103 4.671 БС-67-ПР/2008г. 
39 Изграждане на  жилищна сграда  013102 4.671 БС-68-ПР/2008г. 
40 Изграждане на  жилищна сграда  011012 5.0 БС-69-ПР/2008г. 
41 Изграждане на  жилищни сгради 008233 4.182 БС-70-ПР/2008г. 
42 Изграждане на вилно селище 042057 7.433 БС-71-ПР/2008г. 
43 Изграждане на ваканционно селище 11538.13.41 3.134 БС-72-ПР/2008г. 

44 Изграждане на ваканционно селище 11538.13.40 3.134 БС-73-ПР/2008г. 

45 Изграждане на хотелски комплекс 11538.13.11 3.134 БС-75-ПР/2008г. 
46 Изграждане на еднофамилна жилищна 

сграда за сезонно ползване 
51500.83.7 1.198 БС-80-ПР/2008г. 

47 Изграждане на еднофамилна сграда за 
сезонно ползване 

51500.83.7 1.198 БС-81-ПР/2008г. 

48 ПУП-ПЗ за жилищно строителство 51500.201.149 42.84 БС-82-ПР/2008г. 
49 Изграждане на ваканционно селище 02703.20.20 8.996 БС-84-ПР/2008г. 

50 Изграждане на вилно селище 006181 5.0 БС-85-ПР/2008г. 
51 Изграждане на  една жилищна сграда за 

собствени нужди 
53822.18.467 1.543 БС-86-ПР/2008г. 

52 ПУП-ПЗ за жилищно строителство 73571.8.36 6.192 БС-87-ПР/2008г. 
53 Изграждане на ваканционно селище 39164.25.197 6.001 БС-88-ПР/2008г. 
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54 ПУП-ПЗ за жилищно строителство 51500.29.5 1.0 БС-90-ПР/2008г. 
55 ПУП-ПЗ за жилищно строителство 73571.8.37 5.0 БС-91-ПР/2008г. 
56 Изграждане на  жилищни сгради 02703.18.12 8.799 БС-95-ПР/2008г. 
57 Изграждане на ваканционно селище 002444 9.0 БС-96-ПР/2008г. 

58 Изграждане на  жилищни сгради 005422 6.901 БС-97-ПР/2008г. 
59 Изграждане на ваканционно селище 006456 5.502 БС-98-ПР/2008г. 

60 Изграждане на две вилни сгради за 
собствени нужди  

00833.11.374 5.012 БС-99-ПР/2008г. 

61 Изграждане на  жилищна сграда  39164.21.187 6.092 БС-100-ПР/2008г. 
62 Изграждане на  жилищна сграда  39164.21.185 6.091 БС-102-ПР/2008г. 
63 Изграждане на  вилни сгради,заведени за 

хранене и магазин 
007048 8.003 БС-103-ПР/2008г. 

64 Изграждане на  жилищна сграда за 
собствени нужди  

008237 2.999 БС-104-ПР/2008г. 

65 Изграждане на  жилищни сгради  009113 7.115 БС-105-ПР/2008г. 
66 Изграждане на една  жилищна сграда  010077 5.197 БС-107-ПР/2008г. 

67 Изграждане на една  жилищна сграда  010076 3.0 БС-108-ПР/2008г. 

68 Изграждане на една  жилищна сграда  005437 5.835 БС-111-ПР/2008г. 

69 Изграждане на  жилищни сгради  007143 8.334 БС-112-ПР/2008г. 
70 Изграждане на  жилищни сгради  008444 7.522 БС-114-ПР/2008г. 
71 Изграждане на  жилищна сграда за 

собствени нужди 
010141 5.488 БС-117-ПР/2008г. 

72 Изграждане на една  жилищна сграда  73571.27.9 10.596 БС-118-ПР/2008г. 

73 Изграждане на една  жилищна сграда  73571.44.3 13.996 БС-119-ПР/2008г. 

74 Изграждане на  вилни сгради  007073 3.8 БС-120-ПР/2008г. 
75 Изграждане на една  жилищна сграда  73571.27.51 14.179 БС-121-ПР/2008г. 

76 Изграждане на една  жилищна сграда  73571.23.20 14.179 БС-122-ПР/2008г. 

77 ПУП-ПЗ за вилно строителство 006090 6.746 БС-123-ПР/2008г. 
78 Изграждане на  жилищна сграда за сезонно 

ползване  
010015 8.206 БС-124-ПР/2008г. 

79 Изграждане на  жилищни сгради  007037 10.999 БС-126-ПР/2008г. 
80 Изграждане на  жилищна сграда  010032 4.099 БС-127-ПР/2008г. 
81 Изграждане на  жилищна сграда  004007 3.28 БС-128-ПР/2008г. 
82 Изграждане на  жилищна сграда за сезонно 

ползване  
73571.27.90 1.0 БС-131-ПР/2008г. 

83 Изграждане на рекреационен парк и 
ваканционно селище 

003064, 003108 57.049 БС-136-ПР/2008г. 

84 ПУП-ПЗ за изграждане на жилищно 
строителство 

006478 5.0 БС-138-ПР/2008г. 

85 Изграждане на  жилищни сгради  008118 12.025 БС-139-ПР/2008г. 
86 Изграждане на ваканционно селище 024079 4.907 БС-140-ПР/2008г. 

87 Изграждане на  жилищни сгради  012078 3.513 БС-141-ПР/2008г. 
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88 Изграждане на  една жилищна сграда за 
постоянно обитаване 

39164.12.176 3.991 БС-145-ПР/2008г. 

89 Изграждане на  четири жилищни сгради  39164.21.97 3.335 БС-148-ПР/2008г. 

90 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване и лични нужди 

010027, 010028 8.201 БС-153-ПР/2008г. 

91 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване и лични нужди 

004013 8.2 БС-154-ПР/2008г. 

92 Изграждане на  жилищни сгради 004015 8.2 БС-155-ПР/2008г. 
93 Изграждане на  жилищни сгради 006330 2.003 БС-157-ПР/2008г. 

94 Изграждане на  жилищни сгради 006331 2.0 БС-159-ПР/2008г. 

95 Изграждане на  жилищна сграда за 
собствени нужди 

53822.17.212 1.2 БС-160-ПР/2008г. 

96 Изграждане на  жилищна сграда за сезонно 
ползване 

51500.86.19 1.172 БС-161-ПР/2008г. 

97 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 012132 7.006 БС-163-ПР/2008г. 

98 Изграждане на еднофамилна жилищна 
сграда за собствени нужди 

39164.27.117 1.573 БС-164-ПР/2008г. 

99 Изграждане на  жилищна сграда за 
собствени нужди 

007136 3.003 БС-165-ПР/2008г. 

100  Жилищно строителство за лични нужди и 
сезонно ползване 

010205 5.001 БС-166-ПР/2008г. 

101  Жилищно строителство за лични нужди и 
сезонно ползване 

010204 5.001 БС-167-ПР/2008г. 

102  Жилищно строителство  010206 5.001 БС-168-ПР/2008г. 
103 Изграждане на  жилищни сгради за лични 

нужди и сезонно ползване  
010196 3.335 БС-169-ПР/2008г. 

104 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване и лични нужди 

010217 5.001 БС-170-ПР/2008г. 

105 Изграждане на  жилищна сграда за 
собствени нужди 

005293 3.351 БС-171-ПР/2008г. 

106 Изграждане на  жилищна сграда за 
собствени нужди и сезонно ползване 

006185 7.518 БС-172-ПР/2008г. 

107 Изграждане на  жилищна сграда  73571.27.140 4.551 БС-173-ПР/2008г. 
108 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 012024 12.504 БС-176-ПР/2008г. 
109 Изграждане на складова база за строителни 

материали и промишлени стоки 
73571.27.32, 
73571.27.33 

9.681 БС-177-ПР/2008г. 

110 Изграждане на еднофамилна  жилищна 
сграда за собствени нужди 

53822.18.195 2.741 БС-179-ПР/2008г. 

111 Изграждане на жилищно строителство 022373 9.309 БС-183-ПР/2008г. 

112 Изграждане на жилищни сгради 007108 0 БС-185-ПР/2008г. 

113 Изграждане на жилищна сграда 005003 5.998 БС-186-ПР/2008г. 

114 Изграждане на жилищна сграда за 
собствени нужди и КОО (Магазин за 
пакетирани стоки) 

73571.8.13 1.093 БС-187-ПР/2008г. 

115 Изграждане на една жилищна сграда 010023 3.0 БС-188-ПР/2008г. 



44 

116 Изграждане на една жилищна сграда за 
собствени нужди 

000052 13.552 БС-189-ПР/2008г. 

117 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  008203 3.538 БС-190-ПР/2008г. 
118 Изграждане на  жилищна сграда 53822.17.171 1.912 БС-191-ПР/2008г. 
119 Изграждане на  жилищна сграда 53822.17.220 1.61 БС-192-ПР/2008г. 
120 Изграждане на една жилищна сграда за 

сезонно ползване 
016007 6.951 БС-193-ПР/2008г. 

121 Изграждане на една жилищна сграда  53822.18.590 5.039 БС-195-ПР/2008г. 

122 Изграждане на  жилищна сграда за 
собствени нужди  

0 5.0 БС-196-ПР/2008г. 

123 Изграждане на една жилищна сграда  008445 7.522 БС-198-ПР/2008г. 

124 Изграждане на две жилищни сгради за 
собствени нужди  

53822.11.750 4.532 БС-200-ПР/2008г. 

125 Изграждане на  жилищна сграда за сезонно 
ползване 

73571.46.18 7.998 БС-203-ПР/2008г. 

126 Изграждане на  жилищна сграда за сезонно 
ползване 

73571.9.113 7.003 БС-204-ПР/2008г. 

127 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди 

39164.25.196 6.0 БС-208-ПР/2008г. 

128 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди 

39164.27.69 7.743 БС-209-ПР/2008г. 

129 Изграждане на една жилищна сграда за 
собствени нужди 

013099 9.999 БС-214-ПР/2008г. 

130 Изграждане на офиси и складове за 
промишлени стоки 

73571.32.14 4.999 БС-220-ПР/2008г. 

131 Изграждане на  жилищни сгради  02703.24.46 1.8 БС-221-ПР/2008г. 
132 Изграждане на  една жилищна сграда  39164.11.815 1.064 БС-229-ПР/2008г. 

133 Изграждане на  една жилищна сграда  53822.18.262 3.065 БС-230-ПР/2008г. 
134 Изграждане на  една жилищна сграда за 

сезонно ползване 
010036 5.397 БС-231-ПР/2008г. 

135 Изграждане на  една жилищна сграда за 
постоянно обитаване 

39164.11.96 2.733 БС-232-ПР/2008г. 

136 Изграждане на  жилищни сгради  007010 7.995 БС-233-ПР/2008г. 
137 Изграждане на  жилищни сгради  и 

заведение за обществено хранене 
00833.9.111 3.697 БС-236-ПР/2008г. 

138 Изграждане на  жилищни сгради  011006 160.0 БС-237-ПР/2008г. 
139 Изграждане на  жилищни сгради  011005 8.203 БС-238-ПР/2008г. 
140 Изграждане на  почивна база  27454.23.39 4.882 БС-239-ПР/2008г. 
141 Изграждане на  зона за отдих и курорт  27454.23.62 3.298 БС-241-ПР/2008г. 
142 Изграждане на  жилищни сгради  008007 14.498 БС-242-ПР/2008г. 

143 Изграждане на  жилищна сграда 39164.21.186 6.091 БС-243-ПР/2008г. 
144 Изграждане на  жилищни сгради за 

собствени нужди 
006482 4.252 БС-244-ПР/2008г. 

145 Изграждане на една жилищна сграда за 
лично ползване 

39164.11.574 2.676 БС-245-ПР/2008г. 

146 Изграждане на зона за отдих 27454.29.25 6.365 БС-246-ПР/2008г. 
147 Изграждане на  8 броя жилищни сгради  005415 5.503 БС-250-ПР/2008г. 

148 Изграждане на  две жилищни сгради за 
собствени нужди 

008204 3.538 БС-251-ПР/2008г. 
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149 Изграждане на  жилищна сграда 00833.11.128 3.364 БС-252-ПР/2008г. 

150 Изграждане на жилищна сграда  за 
собствени нужди 

53822.18.216 4.198 БС-253-ПР/2008г. 

151 Изграждане на  вилна сграда за собствени 
нужди 

005296 5.351 БС-254-ПР/2008г. 

152 Изграждане на   жилищни сгради за 
собствени нужди 

000636 3.396 БС-256-ПР/2008г. 

153 Изграждане на жилищна сграда  за 
собствени нужди 

39164.13.160 3.784 БС-257-ПР/2008г. 

154 Изграждане на жилищна сграда  за 
собствени нужди 

005201 4.219 БС-259-ПР/2008г. 

155 Изграждане на жилищна сграда  за 
собствени нужди 

39164.13.162 3.785 БС-260-ПР/2008г. 

156 Изграждане на две жилищни сгради  002131 8.768 БС-261-ПР/2008г. 

157 Изграждане на   жилищни сгради за 
собствени нужди 

53822.13.504 3.0 БС-262-ПР/2008г. 

158 Изграждане на   семейна вила за почивка и 
отдих 

39164.11.635 1.2 БС-263-ПР/2008г. 

159 Изграждане на жилищна сграда  за 
собствени нужди 

006021 4.795 БС-265-ПР/2008г. 

160 Изграждане на жилищна сграда  за 
собствени нужди 

008288 4.664 БС-267-ПР/2008г. 

161 Изграждане на жилищна сграда  за 
собствени нужди 

008406 5.0 БС-268-ПР/2008г. 

162 Изграждане на  шест броя  жилищни 
сгради 

002299 5.501 БС-269-ПР/2008г. 

163 Изграждане на жилищна сграда  за 
собствени нужди 

53822.18.235 2.1 БС-270-ПР/2008г. 

164 Изграждане на жилищна сграда  за 
собствени нужди 

53822.18.436 1.521 БС-271-ПР/2008г. 

165 Изграждане на   жилищни сгради за 
собствени нужди 

73571.18.46 3.001 БС-272-ПР/2008г. 

166 Изграждане на   жилищни сгради за 
собствени нужди 

006485 4.252 БС-273-ПР/2008г. 

167 Изграждане на жилищна сграда  за 
собствени нужди 

005200 4.22 БС-274-ПР/2008г. 

168 Изграждане на   жилищни сгради  006273 2.999 БС-275-ПР/2008г. 
169 Изграждане на   жилищни сгради за 

собствени нужди 
008408 7.219 БС-276-ПР/2008г. 

170 Изграждане на   жилищни сгради  013084 6.251 БС-278-ПР/2008г. 
171 Изграждане на   вилни сгради за собствени 

нужди 
02703.38.11 6.597 БС-282-ПР/2008г. 

172 Изграждане на   вилно селище  53822.17.342 4.253 БС-287-ПР/2008г. 
173 Изграждане на жилищна сграда  за 

собствени нужди 
75571.12.75 3.334 БС-289-ПР/2008г. 

174 Изграждане на жилищни сгради за 
собствени нужди 

00833.3.44 4.998 БС-291-ПР/2008г. 

175 Изграждане на една сграда за складови 
дейности 

069016 1.861 БС-292-ПР/2008г. 

176 Изграждане на жилищни сгради  51500.29.21 2.67 БС-293-ПР/2008г. 
177 Изграждане на жилищна сграда  за 

собствени нужди 
73571.39.61 7.494 БС-298-ПР/2008г. 
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178 Изграждане на ваканционно селище 002052 4.301 БС-299-ПР/2008г. 

179 Изграждане на ваканционно селище 002053 4.303 БС-300-ПР/2008г. 

180 Изграждане на ваканционно селище 002126 7.563 БС-301-ПР/2008г. 

181 Изграждане на ваканционно селище 002127 7.57 БС-302-ПР/2008г. 

182 Изграждане на жилищна сграда  за 
собствени нужди 

39164.21.144 6.623 БС-303-ПР/2008г. 

183 Изграждане на   жилищни сгради  010215 3.338 БС-304-ПР/2008г. 
184 Изграждане на   жилищни сгради  010213 5.01 БС-305-ПР/2008г. 
185 Изграждане на   жилищни сгради за 

отдаване под наем 
013026 8.997 БС-306-ПР/2008г. 

186 Изграждане на   жилищни сгради за 
собствени нужди 

010007 30.0 БС-307-ПР/2008г. 

187 ПУП-ПЗ за жилищно строителство  012028 14.01 БС-308-ПР/2008г. 
188 Изграждане на  вилни сгради за собствени 

нужди 
003174 8.906 БС-310-ПР/2008г. 

189 Изграждане на една жилищна сграда  за 
сезонно ползване 

11538.5.13 4.0 БС-311-ПР/2008г. 

190 Изграждане на жилищни сгради  00833.9.71 6.694 БС-312-ПР/2008г. 
191 Изграждане на жилищни сгради за 

собствени нужди 
003032 4.1 БС-313-ПР/2008г. 

192 Изграждане на жилищна сграда за 
собствени нужди 

73571.38.40 5.296 БС-314-ПР/2008г. 

193 Изграждане на  вилни сгради за собствени 
нужди 

02703.13.34 8.802 БС-315-ПР/2008г. 

194 Изграждане на една жилищна сграда  за 
сезонно ползване 

001009 8.082 БС-316-ПР/2008г. 

195 Изграждане на една жилищна сграда  за 
сезонно ползване 

016017 2.495 БС-317-ПР/2008г. 

196 Изграждане на   жилищна сграда за 
собствени нужди 

006444 3.0 БС-318-ПР/2008г. 

197 Изграждане на една жилищна сграда  за 
сезонно ползване 

003015 8.189 БС-319-ПР/2008г. 

198 Изграждане на една жилищна сграда  за 
сезонно ползване 

007035 3.999 БС-320-ПР/2008г. 

199 Изграждане на жилищни сгради за 
собствени нужди 

008285 7.629 БС-321-ПР/2008г. 

200 Изграждане на  вилни сгради за собствени 
нужди 

006153 8.999 БС-322-ПР/2008г. 

201 Изграждане на една жилищна сграда  за 
сезонно ползване 

020005 3.5 БС-323-ПР/2008г. 

202 Изграждане на еднофамилна сграда  за 
собствени нужди 

53822.17.240 2.633 БС-325-ПР/2008г. 

203 Изграждане на вилно селище 51500.17.8 4.704 БС-326-ПР/2008г. 
204 Изграждане на  4 броя  жилищни сгради  73571.23.26 6.013 БС-327-ПР/2008г. 

205 Изграждане на една жилищна сграда  за 
собствени нужди 

73571.38.41 5.268 БС-329-ПР/2008г. 

206 Изграждане на една жилищна сграда   51500.18.16 4.013 БС-330-ПР/2008г. 
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207 Изграждане на ваканционно селище 51500.30.3 4.501 БС-331-ПР/2008г. 

208 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  008263 3.505 БС-332-ПР/2008г. 
209 Изграждане на   жилищни сгради за 

собствени нужди 
005234 7.662 БС-333-ПР/2008г. 

210 Изграждане на жилищни сгради за 
собствени нужди 

51500.244.2 5.892 БС-334-ПР/2008г. 

211 Изграждане на   жилищни сгради  002278 8.003 БС-338-ПР/2008г. 
212 Изграждане на девет жилищни сгради  011019 9.041 БС-339-ПР/2008г. 

213 Изграждане на обект кабели 20 кV от гр. 
Свети Влас до в.с. Елените 

0 0 БС-340-ПР/2008г. 

214 Изграждане на жилищни сгради  008463 4.282 БС-341-ПР/2008г. 
215 Изграждане на жилищни сгради  005442 4.507 БС-342-ПР/2008г. 
216 Изграждане на  8 броя жилищни сгради  013095 5.507 БС-346-ПР/2008г. 

217 Изграждане на жилищни сгради  005443 4.507 БС-348-ПР/2008г. 
218 Жилищно строителство 011079 9.638 БС-352-ПР/2008г. 
219 ПУП-ПРЗ за изграждане на жилищни 

сгради 
18469.37.12 4.601 БС-353-ПР/2008г. 

220 Изграждане на нискоетажни жилищни 
сгради  

73571.23.50 6.999 БС-355-ПР/2008г. 

221 Изграждане на еднофамилна жилищна 
сграда  за личини  нужди 

51500.30.4 4.302 БС-356-ПР/2008г. 

222 Изграждане на еднофамилна жилищна 
сграда   

51500.21.6 2.996 БС-357-ПР/2008г. 

223 Изграждане на   жилищни сгради  39164.11.89 1.491 БС-358-ПР/2008г. 
224 Изграждане на  една жилищна сграда 51500.29.18 2.668 БС-359-ПР/2008г. 

225 Изграждане на  една жилищна сграда  11538.1.28 1.159 БС-361-ПР/2008г. 

226 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди 

004193 6.0 БС-362-ПР/2008г. 

227 Изграждане на жилищна сграда за 
собствени нужди 

009099 10.0 БС-363-ПР/2008г. 

228 Изграждане на две жилищни сгради  11538.12.29 3.71 БС-365-ПР/2008г. 

229 Изграждане на 12 броя жилищни сгради  004299 9.912 БС-366-ПР/2008г. 

230 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 39164.21.145 3.999 БС-367-ПР/2008г. 
231 Изграждане на  жилищни сгради  51500.17.3 2.799 БС-368-ПР/2008г. 
232 Изграждане на  жилищна сграда за 

собствени нужди  
73571.12.74 3.335 БС-369-ПР/2008г. 

233 Изграждане на  жилищни сгради  73571.18.45 3.0 БС-370-ПР/2008г. 
234 ПУП-ПРЗ за изграждане на жилищна 

сграда 
39164.26.81 10.701 БС-372-ПР/2008г. 

235 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 73571.45.3 5.986 БС-373-ПР/2008г. 
236 Изграждане на  жилищни сгради  73571.27.125 4.5 БС-374-ПР/2008г. 
237 Изграждане на  ваканционно селище  39164.11.88 1.489 БС-377-ПР/2008г. 

238 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди  

73571.30.47 5.999 БС-378-ПР/2008г. 

239 Изграждане на  жилищни сгради  010057 5.002 БС-379-ПР/2008г. 
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240 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване и лични нужди 

010082 12.994 БС-380-ПР/2008г. 

241 Изграждане на  жилищни сгради  73571.6.66 3.666 БС-381-ПР/2008г. 
242 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 73571.23.28 7.013 БС-384-ПР/2008г. 
243 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 18469.11.5 6.58 БС-385-ПР/2008г. 
244 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 73571.49.46 7.814 БС-386-ПР/2008г. 
245 Изграждане на  жилищни сгради  010253 5.007 БС-388-ПР/2008г. 
246 ПУП-ПЗ за жилищно строителство 73571.48.45 7.794 БС-389-ПР/2008г. 
247 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 51500.18.6 3.8 БС-390-ПР/2008г. 
248 ПУП-ПЗ за жилищно строителство 73571.9.22 9.998 БС-391-ПР/2008г. 
249 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 39164.11.669 1.121 БС-393-ПР/2008г. 
250 Изграждане на  жилищна сграда за 

собствени нужди  
73571.38.39 5.268 БС-395-ПР/2008г. 

251 ПУП-ПЗ за жилищно строителство 73571.23.2 8.558 БС-396-ПР/2008г. 
252 Изграждане на  ваканционно селище  39164.11.648 3.518 БС-397-ПР/2008г. 

253 Изграждане на две жилищни сгради за 
собствени нужди  

39164.24.33 1.537 БС-398-ПР/2008г. 

254 Изграждане на  жилищни сгради  02703.24.76 1.851 БС-399-ПР/2008г. 
255 Изграждане на жилищна сграда за 

собствени нужди  
73571.9.111 8.308 БС-400-ПР/2008г. 

256 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди  

11538.2.23 0.999 БС-401-ПР/2008г. 

257 ПУП-ПРЗ за вилно строителство 008266 3.504 БС-403-ПР/2008г. 
258 ПУП-ПЗ за жилищно строителство за 

сезонно ползване и лични нужди 
73571.37.33 13.762 БС-409-ПР/2008г. 

259 Изграждане на жилищни сгради за сезонно 
обитаване 

53822.13.194 3.11 БС-411-ПР/2008г. 

260 ПУП-ПРЗ за жилищно застрояване 39164.11.762 4.618 БС-412-ПР/2008г. 
261 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  009059 5.352 БС-413-ПР/2008г. 
262 Изграждане на еднофамилна жилищна 

сграда за собствени нужди 
53822.12.259 5.057 БС-414-ПР/2008г. 

263 Изграждане на  вилни сгради за собствени 
нужди 

003173 8.906 БС-415-ПР/2008г. 

264 Изграждане на жилищни сгради  39164.11.764 1.145 БС-416-ПР/2008г. 
265 Изграждане на жилищни сгради  005290 6.251 БС-417-ПР/2008г. 
266 Изграждане на жилищни сгради  005289 6.251 БС-418-ПР/2008г. 
267 Изграждане на  жилищна сграда за 

собствени нужди 
73571.9.109 8.308 БС-419-ПР/2008г. 

268 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване и лични нужди 

010262 6.788 БС-421-ПР/2008г. 

269 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване и лични нужди 

010078 20.059 БС-422-ПР/2008г. 

270 Изграждане на  жилищна сграда за 
собствени нужди 

73571.9.112 8.308 БС-423-ПР/2008г. 

271 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди 

39164.12.41 2.024 БС-424-ПР/2008г. 

272 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди 

73571.29.1 9.267 БС-429-ПР/2008г. 

273 ПУП-ПЗ за жилищно застрояване 007014 5.006 БС-431-ПР/2008г. 
274 Изграждане на  жилищни сгради за 

собствени нужди 
53822.17.6 5.957 БС-436-ПР/2008г. 
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275 Изграждане на жилищна сграда за сезонно 
ползване  

007012 7.998 БС-437-ПР/2008г. 

276 Изграждане на жилищна сграда за сезонно 
ползване  

007039 4.001 БС-438-ПР/2008г. 

277 Изграждане на  жилищни сгради  39164.25.242 7.379 БС-441-ПР/2008г. 
278 Изграждане на  жилищни сгради  39164.25.241 7.379 БС-442-ПР/2008г. 
279 Изграждане на две жилищни сгради за 

собствени нужди  
73571.12.66 6.666 БС-443-ПР/2008г. 

280 Изграждане на жилищна сграда за сезонно 
ползване и лични нужди 

51500.30.5 3.998 БС-445-ПР/2008г. 

281 Жилищно застрояване за сезонно ползване 
и лични нужди 

002524 6.831 БС-448-ПР/2008г. 

282 Жилищно застрояване за сезонно ползване 
и лични нужди 

002477 8.335 БС-450-ПР/2008г. 

283 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство за 
сезонно ползване и лични нужди 

73571.29.70 5.33 БС-452-ПР/2008г. 

284 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване и лични нужди 

010214 3.342 БС-453-ПР/2008г. 

285 Изграждане на  жилищна сграда 011114 2.0 БС-456-ПР/2008г. 
286 Жилищно строителство 010174, 010175, 

010176, 010176 
25.0 БС-458-ПР/2008г. 

287 Изграждане на  две жилищни сгради за 
собствени нужди  

73571.12.64 6.667 БС-459-ПР/2008г. 

288 Изграждане на  вилно селище  010070 38.494 БС-461-ПР/2008г. 
289 Изграждане на  вилно селище  011109 41.996 БС-462-ПР/2008г. 
290 Изграждане на  4 броя жилищни сгради  73571.14.24 3.948 БС-464-ПР/2008г. 

291 Изграждане на  3 броя жилищни сгради  006260 3.333 БС-465-ПР/2008г. 

292 ПУП-ПЗ за жилищно строителство 008142 20.001 БС-466-ПР/2008г. 
293 Изграждане на  5 броя жилищни сгради  002248 3.294 БС-467-ПР/2008г. 

294 Изграждане на  9 броя жилищни сгради  011027 10.004 БС-468-ПР/2008г. 

295 Изграждане на  4 броя вилни сгради  005079 3.75 БС-469-ПР/2008г. 

296 Изграждане на  4 броя вилни сгради  004103 4.252 БС-470-ПР/2008г. 

297 Изграждане на  жилищни сгради  002009 8.027 БС-475-ПР/2008г. 
298 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 002045 8.05 БС-477-ПР/2008г. 
299 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 009049 3.723 БС-478-ПР/2008г. 
300 Изграждане на  еднофамилна жилищна 

сграда за собствени нужди 
53822.17.192 1.506 БС-480-ПР/2008г. 

301 Изграждане на  жилищна сграда за 
собствени нужди  

73571.38.24 7.551 БС-482-ПР/2008г. 

302 Изграждане на  осем жилищни сгради за 
собствени нужди  

53822.13.343 6.357 БС-483-ПР/2008г. 

303 Изграждане на жилищни сгради  008364 2.0 БС-487-ПР/2008г. 
304 Изграждане на жилищни сгради  за 

собствени нужди 
024177 2.907 БС-488-ПР/2008г. 

305 Изграждане на жилищна сграда 39164.11.651 2.815 БС-489-ПР/2008г. 
306 ПУП-ПРЗ за изграждане на жилищни 

сгради за собствени нужди 
013082 6.251 БС-491-ПР/2008г. 
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307 Изграждане на  еднофамилна жилищна 
сграда за собствени нужди 

73571.30.102 3.504 БС-492-ПР/2008г. 

308 Изграждане на  еднофамилна  сграда за 
собствени нужди 

39164.11.511 1.876 БС-493-ПР/2008г. 

309 Изграждане на жилищни сгради  51500.27.18 3.501 БС-502-ПР/2008г. 
310 Изграждане на жилищна сграда за 

собствени нужди  
73571.39.60 7.495 БС-504-ПР/2008г. 

311 Изграждане на жилищна сграда за 
собствени нужди  

73571.38.23 7.552 БС-505-ПР/2008г. 

312 Изграждане на жилищна сграда за сезонно 
ползване 

008020 16.854 БС-506-ПР/2008г. 

313 Изграждане на жилищни сгради за 
собствени нужди  

005186 9.003 БС-507-ПР/2008г. 

314 Изграждане на  еднофамилна  сграда за 
собствени нужди 

73571.27.22 3.0 БС-509-ПР/2008г. 

315 Изграждане на жилищна сграда за 
собствени нужди  

009084 6.803 БС-511-ПР/2008г. 

316 Изграждане на вилно селище 51500.17.21 2.001 БС-514-ПР/2008г. 
317 Изграждане на жилищни сгради  39164.15.425 5.087 БС-515-ПР/2008г. 
318 Изграждане на жилищна сграда за 

собствени нужди  
008014 8.001 БС-517-ПР/2008г. 

319 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 18469.36.42 4.344 БС-518-ПР/2008г. 
320 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 18469.36.43 3.028 БС-520-ПР/2008г. 
321 Изграждане на  жилищна сграда  73571.26.2 10.586 БС-523-ПР/2008г. 
322 Изграждане на две жилищни сгради  02703.22.94 8.202 БС-524-ПР/2008г. 

323 Изграждане на  жилищна сграда  73571.27.160 3.4 БС-525-ПР/2008г. 
324 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 18469.36.86 3.768 БС-529-ПР/2008г. 
325 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 18469.36.44 5.282 БС-530-ПР/2008г. 
326 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 18469.36.47 3.768 БС-531-ПР/2008г. 
327 ПУП-ПЗ за жилищно строителство за 

сезонно ползване и лични нужди 
73571.37.32 13.762 БС-532-ПР/2008г. 

328 Изграждане на  шест жилищни сгради за 
собствени нужди  

39164.13.139 2.451 БС-533-ПР/2008г. 

329 Изграждане на  жилищни сгради  73571.46.14 5.335 БС-534-ПР/2008г. 
330 Изграждане на  жилищни сгради  73571.22.31 4.666 БС-535-ПР/2008г. 
331 Изграждане на  жилищни сгради  73571.48.67 3.588 БС-536-ПР/2008г. 
332 Изграждане на   жилищни сгради за 

собствени нужди  
51500.8.2 2.004 БС-539-ПР/2008г. 

333 Изграждане на  жилищни сгради  за лично 
ползване 

008287 4.665 БС-542-ПР/2008г. 

334 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване и лични нужди 

010216 3.339 БС-543-ПР/2008г. 

335 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 010235, 010282 10.0 БС-544-ПР/2008г. 
336 Изграждане на  жилищни сгради   02703.22.35 8.498 БС-545-ПР/2008г. 
337 Изграждане на  жилищни сгради   39164.15.259 1.0 БС-548-ПР/2008г. 
338 Изграждане на  жилищни сгради   040009 4.74 БС-549-ПР/2008г. 
339 Изграждане на   жилищна сграда за 

собствени нужди  
39164.13.161 3.785 БС-551-ПР/2008г. 

340 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство за 
сезонно ползване 

005098 4.667 БС-552-ПР/2008г. 

341 Изграждане на ваканционно селище 008430 3.3 БС-555-ПР/2008г. 
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342 Изграждане на ваканционно селище 008429 6.701 БС-556-ПР/2008г. 

343 Изграждане на  жилищни сгради   51500.17.3 2.799 БС-562-ПР/2008г. 
344 Изграждане на  жилищни сгради   002144 2.998 БС-566-ПР/2008г. 
345 Изграждане на  4 броя жилищни сгради   012116 3.015 БС-567-ПР/2008г. 

346 ПУП-ПЗ за жилищно застрояване 008125 23.998 БС-569-ПР/2008г. 
347 Изграждане на четири жилищни сгради   007086 6.25 БС-571-ПР/2008г. 

348 Изграждане на четири жилищни сгради   007088 6.251 БС-572-ПР/2008г. 

349 Изграждане на три жилищни сгради   51500.10.4 5.296 БС-573-
ПР/15.05.2008г. 

350 Изграждане на вилно селище 39164.15.236 5.0 БС-574-ПР/2008г. 
351 Изграждане на   жилищна сграда за 

собствени нужди  
02703.24.78 1.779 БС-576-ПР/2008г. 

352 Изграждане на жилищни сгради   02703.23.78 3.0 БС-578-
ПР/21.05.2008г. 

353 Изграждане на жилищни сгради   02703.23.77 1.0 БС-579-ПР/2008г. 
354 Изграждане на четири жилищни сгради   007085 6.249 БС-580-ПР/2008г. 

355 Изграждане на четири жилищни сгради   007087 6.251 БС-581-ПР/2008г. 

356 Изграждане на ваканционно селище 39164.17.223 7.166 БС-583-ПР/2008г. 

357 Изграждане на нискоетажни  жилищни 
сгради  за сезонно ползване и лични нужди 

006045 5.998 БС-584-ПР/2008г. 

358 Изграждане на две  жилищни сгради   73571.48.62 3.444 БС-585-ПР/2008г. 

359 Изграждане на жилищни сгради   02703.363 5.001 БС-587-ПР/2008г. 
360 ПУП-ПЗ за жилищно строителство, 

апартаментен тип за сезонно ползване 
011087 5.055 БС-594-ПР/2008г. 

361 Изграждане на две жилищни сгради  73571.44.22 4.066 БС-599-ПР/2008г. 

362 Изграждане на  жилищна сграда  27454.23.18 3.565 БС-601-ПР/2008г. 
363 Изграждане на  жилищна сграда за 

собствени нужди  
02703.24.6 1.015 БС-602-ПР/2008г. 

364 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди  

002130 8.768 БС-606-ПР/2008г. 

365 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди  

39164.24.54 2.258 БС-607-ПР/2008г. 

366 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 002531 5.016 БС-609-ПР/2008г. 
367 ПУП-ПРЗ за изграждане на жилищни 

сгради 
005439 3.5 БС-611-

ПР/15.05.2008г. 
368 Изграждане на  жилищни сгради 005452 6.545 БС-613-

ПР/26.05.2008г. 
369 Изграждане на  жилищни сгради 005403 7.0 БС-615-

ПР/19.05.2008г. 
370 Изграждане на две вилни сгради  024027 9.773 БС-616-

ПР/19.05.2008г. 
371 Жилищно строителство 02703.34.64 5.001 БС-618-

ПР/23.05.2008г. 
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372 Изграждане на  жилищни сгради 008289 4.665 БС-619-
ПР/22.05.2008г. 

373 Нискоетажно вилно застрояване от 
апартаментен тип за сезонно ползване и 
лични нужди 

005409 12.252 БС-620-
ПР/17.05.2008г. 

374 Нискоетажно жилищно застрояване от 
апартаментен тип за сезонно ползване и 
лични нужди 

005404 3.799 БС-624-
ПР/19.05.2008г. 

375 Нискоетажно жилищно строителство за 
сезонно ползване и лични нужди 

000052 13.552 БС-625-
ПР/20.05.2008г. 

376 Изграждане на четири жилищни сгради  002422 9.185 БС-626-
ПР/23.05.2008г. 

377 Изграждане на  жилищни сгради - 
апартаментен тип за сезонно ползване 

39164.27.170. 4.999 БС-627-
ПР/02.06.2008г. 

378 Изграждане на пет жилищни сгради  39164.27.169 4.998 БС-637-
ПР/27.05.2008г. 

379 Изграждане на Шато 008461 5.011 БС-641-
ПР/22.05.2008г. 

380 Изграждане на съоръжение за мидена 
ферма между нос Акротир и нос Равда 

0 0 БС-642-
ПР/23.05.2008г. 

381 Изграждане на две жилищни сгради за 
сезонно ползване и лични нужди 

53822.17.750 4.532 БС-644-
ПР/26.05.2008г. 

382 Изграждане на 3  жилищни сгради за 
сезонно ползване и лични нужди 

031003 2.846 БС-646-
ПР/26.05.2008г. 

383 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 009089 6.09 БС-647-
ПР/28.05.2008г. 

384 Изграждане на  жилищни сгради  006057 1.003 БС-648-
ПР/28.05.2008г. 

385 Изграждане на  четири жилищни сгради  39164.21.169 3.509 БС-650-
ПР/27.05.2008г. 

386 Изграждане на  една жилищна сграда  39164.11.864 9.078 БС-652-
ПР/28.05.2008г. 

387 Изграждане на магазин за промишлени и 
хранителни стоки 

040014 2.001 БС-653-
ПР/28.05.2008г. 

388 Изграждане на  жилищна сграда за сезонно 
ползване и лични нужди 

73571.9.110 8.308 БС-660-
ПР/27.05.2008г. 

389 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди 

008307 8.061 БС-662-
ПР/28.05.2008г. 

390 Ниско етажно жилищно застрояване за 
сезонно ползване и лични нужди 

00833.1.87 19.854 БС-663-
ПР/29.05.2008г. 

391 Изграждане на  една жилищна сграда  18469.17.104 4.84 БС-664-
ПР/30.05.2008г. 

392 Изграждане на две жилищни сгради  73571.29.85, 
73571.29.86 

1.0 БС-667-
ПР/29.05.2008г. 

393 Изграждане на две жилищни сгради  73571.23.56 5.0 БС-668-
ПР/29.05.2008г. 

394 Изграждане на две жилищни сгради  39164.11.236 5.939 БС-669-
ПР/30.05.2008г. 

395 Изграждане на две жилищни сгради за 
собствени нужди  

73571.12.65 6.668 БС-671-
ПР/29.05.2008г. 
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396 Изграждане на  жилищна сграда  73571.27.97 1.001 БС-673-
ПР/02.06.2008г. 

397 Изграждане на четири жилищни сгради 39164.12.612 2.0 БС-676-
ПР/05.06.2008г. 

398 ПУП-ПРЗ за вилно селище 11538.15.21 2.259 БС-677-ПР/2008г. 
399 Изграждане на ваканционно селище 27454.15.57  7.701 БС-678-

ПР/16.05.2008г. 
400 Изграждане на ваканционно селище 27454.15.23 6.2 БС-679-

ПР/16.05.2008г. 
401 Изграждане на ваканционно селище 27454.15.58  7.7 БС-680-

ПР/16.05.2008г. 
402 Изграждане на ваканционно селище 056004 14.101 БС-681-

ПР/16.05.2008г. 
403 Изграждане на мидена ферма 0 132.0 БС-682-

ПР/02.06.2008г. 
404 ПУП за жилищно строителство 39164.21.164 3.508 БС-683-

ПР/09.06.2008г. 
405 ПУП-ПРЗ за жилищни сгради 39164.26.72 3.166 БС-687-

ПР/03.06.2008г. 
406 Изграждане на  жилищни сгради 002175 3.01 БС-688-

ПР/06.06.2008г. 
407 Изграждане на една жилищна сграда  39164.11.869 7.349 БС-689-

ПР/06.06.2008г. 
408 Изграждане  жилищни сгради  010020 2.57 БС-691-

ПР/06.06.2008г. 
409 ПУП-ПРЗ за жилищни сгради 39164.26.73 3.164 БС-693-

ПР/11.06.2008г. 
410 Изграждане на  жилищна сграда  024244 3.232 БС-694-

ПР/09.06.2008г. 
411 Изграждане на  една еднофамилна  сграда 

за собствени нужди 
73571.14.26 5.0 БС-697-

ПР/18.06.2008г. 
412 Изграждане на  жилищна сграда  005217 3.593 БС-698-

ПР/10.06.2008г. 
413 Изграждане на   сграда за складова база 056016 9.397 БС-700-

ПР/09.06.2008г. 
414 Изграждане на  жилищна сграда  005339 3.998 БС-705-

ПР/13.06.2008г. 
415 Изграждане на  една жилищна сграда  73571.29.88 2.499 БС-706-

ПР/12.06.2008г. 
416 Изграждане на 8 жилищни сгради 

апартаментен тип 
39164.25.239 6.927 БС-707-

ПР/13.06.2008г. 
417 Изграждане на силозно-складово 

стопанство за съхранение на зърно и 
шротове 

085009 3.113 БС-712-
ПР/17.06.2008г. 

418 Изграждане на три жилищни сгради  73571.10.18 7.0 БС-714-
ПР/17.06.2008г. 

419 Изграждане на три жилищни сгради за 
собствени нужди  

02703.24.38 1.792 БС-715-
ПР/17.06.2008г. 

420 Изграждане на  жилищни сгради  012146 5.0 БС-717-
ПР/17.06.2008г. 

421 Изграждане на  жилищни сгради  011352 8.356 БС-718-
ПР/17.06.2008г. 

422 Изграждане на  жилищни сгради  18469.37.16 5.755 БС-722-
ПР/18.06.2008г. 
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423 Изграждане на  жилищни сгради  012148 4.507 БС-723-
ПР/18.06.2008г. 

424 Изграждане на  жилищни сгради  012144 4.0 БС-724-
ПР/18.06.2008г. 

425 Изграждане на  жилищна сграда  39164.15.272 2.5 БС-725-
ПР/18.06.2008г. 

426 Изграждане на две жилищни сгради за  
лични нужди 

022062 4.841 БС-728-
ПР/19.06.2008г. 

427 Изграждане на  вилна  сграда за собствени 
нужди 

002343 4.997 БС-731-
ПР/19.06.2008г. 

428 Изграждане на четири жилищни сгради  51500.18.9 3.494 БС-732-
ПР/19.06.2008г. 

429 Изграждане на  жилищна сграда  012143 3.15 БС-733-
ПР/19.06.2008г. 

430 Изграждане на четири жилищни сгради  39164.25.71 37.993 БС-736-
ПР/20.06.2008г. 

431 Изграждане на четири жилищни сгради за 
собствени нужди 

008433 5.307 БС-739-
ПР/20.06.2008г. 

432 Изграждане на нискоетажна  жилищна 
сграда  

010198 5.001 БС-742-
ПР/23.06.2008г. 

433 Изграждане на  жилищна сграда  024243 3.232 БС-743-
ПР/23.06.2008г. 

434 Изграждане на нискоетажни свободни 
застройки  

006491 4.996 БС-744-
ПР/23.06.2008г. 

435 Изграждане на четири жилищни сгради  39164.21.98 3.335 БС-745-
ПР/24.06.2008г. 

436 Изграждане на  жилищна сграда  014021 2.0 БС-746-
ПР/23.06.2008г. 

437 Изграждане на две жилищни сгради  18469.37.20 4.406 БС-748-
ПР/23.06.2008г. 

438 Изграждане на  жилищна сграда  за 
собствени нужди 

010052 2.0 БС-749-
ПР/23.06.2008г. 

439 Изграждане на  жилищни сгради  006081 6.5 БС-754-
ПР/26.06.2008г. 

440 Изграждане на  жилищна сграда  024274 5.088 БС-762-
ПР/30.06.2008г. 

441 Изграждане на четири жилищни сгради 51500.28.6 3.2 БС-768-
ПР/01.07.2008г. 

442 ПУП-ПРЗ за жилищни сгради 00833.16.116 5.128 БС-769-
ПР/02.07.2008г. 

443 Изграждане на  жилищни сгради 013216 7.001 БС-771-
ПР/02.07.2008г. 

444 Изграждане на  жилищна сграда 024266 3.454 БС-772-
ПР/02.07.2008г. 

445 Изграждане на  жилищна сграда 008344 7.3 БС-774-
ПР/03.07.2008г. 

446 Изграждане на  жилищна сграда 024165 5.082 БС-775-
ПР/03.07.2008г. 

447 Изграждане на вилно селище 024079 4.907 БС-778-
ПР/03.07.2008г. 

448 Изграждане на три  жилищни сгради 39164.25.178 11.115 БС-779-
ПР/05.07.2008г. 

449 Изграждане на три  жилищни сгради 39164.13.36 9.999 БС-780-
ПР/05.07.2008г. 
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450 Изграждане на  жилищна сграда 008343 4.25 БС-782-
ПР/07.07.2008г. 

451 Изграждане на две  жилищни сгради 39164.13.305 2.723 БС-784-
ПР/07.07.2008г. 

452 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  39164.13.306 2.724 БС-785-
ПР/07.07.2008г. 

453 Изграждане на  жилищна сграда 01295 4.999 БС-787-
ПР/08.07.2008г. 

454 ПУП-ПРЗ за жилищни сгради  005204 6.665 БС-788-
ПР/08.07.2008г. 

455 Изграждане на нискоетажни  жилищни 
сгради за сезонно ползване и лични нужди 

006495 6.001 БС-789-
ПР/08.07.2008г. 

456 Изграждане на  десет жилищни сгради 735771.21.11 8.862 БС-790-
ПР/08.07.2008г. 

457 Изграждане на  жилищна сграда за 
собствени нужди  

001137 3.004 БС-795-
ПР/09.07.2008г. 

458 Изграждане на   жилищни сгради за 
сезонно ползване и лични нужди 

006169 12.637 БС-797-
ПР/08.07.2008г. 

459 Изграждане на  жилищна сграда 007168 9.9 БС-798-
ПР/11.07.2008г. 

460 Изграждане на  жилищна сграда 012068 4.995 БС-799-
ПР/09.07.2008г. 

461 Изграждане на  жилищна сграда 012051 4.999 БС-800-
ПР/10.07.2008г. 

462 Изграждане на   жилищни сгради  00833.16.116 5.128 БС-803-
ПР/11.07.2008г. 

463 Изграждане на   жилищни сгради  18469.49.70 2.047 БС-804-
ПР/11.07.2008г. 

464 Изграждане на   жилищна сграда  024268 3.45 БС-806-ПР/2008г. 
465 Изграждане на  две жилищни сгради  39164.15.175 1.01 БС-809-

ПР/14.07.2008г. 
466 Изграждане на   жилищна сграда  011018 2.0 БС-811-

ПР/15.07.2008г. 
467 Изграждане на  четири  жилищни сгради  39164.25.177 11.114 БС-813-

ПР/15.07.2008г. 
468 Изграждане на  пет  жилищни сгради  39164.11.632 3.999 БС-815-

ПР/15.07.2008г. 
469 Изграждане на  четири  жилищни сгради  005401 6.521 БС-816-ПР/2008г. 

470 Изграждане на   жилищна сграда  005205 6.659 БС-817-
ПР/15.07.2008г. 

471 Изграждане на вилно селище 001290 9.996 БС-818-ПР/2008г. 
472 Разполагане на временна (мобилна) 

поставяема подстанция 110/20 кV 
39164.13.61 1.4807 БС-825-

ПР/16.07.2008г. 

473 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди 

005291 3.352 БС-828-ПР/2008г. 

474 Изграждане на читири жилищни сгради  73571.55.29 4.575 БС-829-
ПР/18.07.2008г. 

475 Изграждане на жилищни сгради  002425 11.273 БС-835-
ПР/18.07.2008г. 

476 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 39164.11.105 2.19 БС-836-ПР/2008г. 
477 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 39164.13.304 2.723 БС-837-ПР/2008г. 
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478 Изграждане на шест броя жилищни сгради  007096 8.7 БС-840-ПР/2008г. 

479 Изграждане на четири жилищни сгради  005033 28.998 БС-846-
ПР/21.07.2008г. 

480 Изграждане на жилищни сгради   006082 4.481 БС-853-ПР/2008г. 
481 Изграждане на жилищна сграда   012142 3.15 БС-857-

ПР/22.07.2008г. 
482 Изграждане на жилищна сграда   012067 4.994 БС-858-

ПР/22.07.2008г. 
483 Изграждане на жилищна сграда   040009 4.74 БС-860-

ПР/23.07.2008г. 
484 Изграждане на две жилищни сгради  005062 20.135 БС-862-

ПР/23.07.2008г. 
485 Изграждане на една жилищна сграда   016034 6.95 БС-863-

ПР/23.07.2008г. 
486 Изграждане на  жилищни сгради  02703.36.21 10.025 БС-866-ПР/2008г. 
487 Изграждане на жилищна сграда   003192 2.748 БС-867-

ПР/23.07.2008г. 
488 Изграждане на складове за сено, слама и 

фураж 
002158 10.02 БС-872-ПР/2008г. 

489 Изграждане на складове за сено, слама, 
пшеница и ечемик 

000117, 000118,  
000119,  000120 

35.136 БС-873-ПР/2008г. 

490 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

002164 10.02 БС-874-ПР/2008г. 

491 Изграждане на складове за сено, слама, 
пшеница и ечемик 

002145, 002146 13.99 БС-875-ПР/2008г. 

492 Изграждане на  жилищни сгради  024053 7.814 БС-877-
ПР/24.07.2008г. 

493 ПУП-ПЗ за жилищно строителство 006131 8.487 БС-879-
ПР/25.07.2008г. 

494 Изграждане на жилищна сграда   73571.29.87 1.0 БС-880-ПР/2008г. 
495 Изграждане на  осем броя жилищни сгради  007108 8.0 БС-883-ПР/2008г. 

496 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване 

39164.21.209 2.0 БС-884-ПР/2008г. 

497 Изграждане на жилищна сграда   006489 4.999 БС-889-ПР/2008г. 
498 Изграждане на  жилищни сгради  005164 18.004 БС-893-ПР/2008г. 
499 Изграждане на  жилищна сграда  024267 3.454 БС-899-ПР/2008г. 
500 Изграждане на  жилищна сграда  024190 3.628 БС-900-ПР/2008г. 
501 Изграждане на жилищни сгради  008463, 008462 8.564 БС-901-ПР/2008г. 
502 Изграждане на  жилищна сграда  001136 3.004 БС-902-

ПР/01.08.2008г. 
503 Изграждане на  вилна сграда за собствени 

нужди  
005297 5.351 БС-903-

ПР/04.08.2008г. 
504 Изграждане на осем жилищни сгради за 

собствени нужди    
53822.13.503 4.212 БС-904-

ПР/04.08.2008г. 
505 Изграждане на  жилищна сграда  012146 5.0 БС-906-ПР/2008г. 
506 Изграждане на  жилищна сграда  012147 5.001 БС-907-

ПР/04.08.2008г. 
507 Изграждане на жилищни сгради 

апартаментен тип  
014006 4.794 БС-908-ПР/2008г. 

508 Изграждане на четири жилищни сгради за 
сезонно ползване и лични нужди 

004024 4.103 БС-909-ПР/2008г. 
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509 Изграждане на  жилищна сграда  012149 4.507 БС-910-ПР/2008г. 
510 Изграждане на  вилни сгради за сезонно 

ползване и лични нужди  
00833.11.80 10.051 БС-911-

ПР/05.08.2008г. 
511 Изграждане на  жилищна сграда  012143 3.15 БС-912-ПР/2008г. 
512 Изграждане на  сграда за охрана - КПП и 

паркинг 
11538.13.919 0.105 БС-913-ПР/2008г. 

513 Изграждане на  жилищни сгради  010010 5.29 БС-914-ПР/2008г. 
514 Изграждане на  жилищна сграда  012145 4.0 БС-915-

ПР/06.08.2008г. 
515 Изграждане на една  жилищна сграда с  15 

апартамента 
010086 2.077 БС-917-

ПР/07.08.2008г. 
516 Изграждане на  8 броя жилищни сгради  007110 8.0 БС-920-

ПР/11.08.2008г. 
517 Изграждане на складове за сено, слама, 

пшеница и ечемик 
002133, 002134, 
002139 

23.518 БС-921-
ПР/11.08.2008г. 

518 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

002135, 002136 16.854 БС-922-
ПР/11.08.2008г. 

519 Изграждане на складове за сено, слама, 
пшеница и ечемик 

002148, 002149, 
002150 

23.518 БС-923-
ПР/11.08.2008г. 

520 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди 

013215 7.001 БС-924-
ПР/11.08.2008г. 

521 Изграждане на три  жилищни сгради  51500.54.54 7.437 БС-927-ПР/2008г. 

522 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване и лични нужди 

02703.15.34 8.803 БС-928-
ПР/12.08.2008г. 

523 Изграждане на  жилищна сграда за 
собствени нужди  

53822.19.61 3.698 БС-929-ПР/2008г. 

524  Изграждане на  жилищна сграда   012148 4.507 БС-936-
ПР/15.08.2008г. 

525 Изграждане на три жилищни сгради  73571.30.105, 
73571.30.106, 
73571.30.107 

22.008 БС-938-
ПР/15.08.2008г. 

526 Изграждане на  жилищна сграда за 
собствени нужди  

53822.17.216 1.301 БС-942-ПР/2008г. 

527 Изграждане на  жилищна сграда  024273, 024274 5.088 БС-943-
ПР/18.08.2008г. 

528 Изграждане на  жилищна сграда за 
собствени нужди  

53822.17.457 12.071 БС-944-
ПР/19.08.2008г. 

529 Изграждане на  жилищна сграда  39164.11.856 6.582 БС-946-ПР/2008г. 
530 Изграждане на  жилищна сграда  39164.11.857 6.582 БС-947-ПР/2008г. 
531 Изграждане на  жилищни сгради  02703.23.20 2.428 БС-948-

ПР/19.08.2008г. 
532 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство 53822.11.698 3.227 БС-950-

ПР/20.08.2008г. 
533 Изграждане на жилищни сгради за сезонно 

ползване  
010059 8.923 БС-957-ПР/2008г. 

534 Изграждане на  жилищна сграда  024253 3.0 БС-959-ПР/2008г. 
535 Изграждане на  една жилищна сграда  73571.27.154 3.0 БС-961-

ПР/22.08.2008г. 
536 ПУП-ПЗ за изграждане на жилищни сгради 

за сезонно ползване и лични нужди   
021203, 021204, 
021205 

8.019 БС-962-
ПР/22.08.2008г. 

537 Изграждане на  жилищна сграда  012144 4.0 БС-963-
ПР/22.08.2008г. 
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538 Изграждане на жилищни сгради  73571.3.17 9.009 БС-965-
ПР/25.08.2008г. 

539 Изграждане на 5 броя  жилищни сгради  006466 7.014 БС-966-
ПР/25.08.2008г. 

540 Изграждане на 3 броя  жилищни сгради  024197 3.34 БС-967-
ПР/25.08.2008г. 

541 Изграждане на  жилищни сгради  73571.10.17 7.0 БС-969-
ПР/26.08.2008г. 

542 Изграждане на  жилищни сгради  51500.244.2 5.892 БС-970-
ПР/26.08.2008г. 

543 Изграждане на  жилищни сгради  010002 2.765 БС-971-
ПР/26.08.2008г. 

544 Изграждане на вилни сгради за сезонно 
ползване и лични нужди 

02703.42.52 2.1 БС-972-
ПР/26.08.2008г. 

545 Изграждане на две жилищни сгради  003021 4.105 БС-973-
ПР/26.08.2008г. 

546 Изграждане на жилищни сгради  020483 1.662 БС-978-
ПР/27.08.2008г. 

547 Изграждане на две жилищни сгради  010284 3.49 БС-979-
ПР/27.08.2008г. 

548 Изграждане на две жилищни сгради  013085 6.251 БС-980-
ПР/27.08.2008г. 

549 Жилищно застрояване за сезонно ползване 
и лични нужди 

005317 7.5 БС-981-
ПР/27.08.2008г. 

550 Изграждане на жилищна сграда 008305 5.35 БС-982-
ПР/27.08.2008г. 

551 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване  

73571.21.506 4.54 БС-983-
ПР/27.08.2008г. 

552 Изграждане на две жилищни сгради  39164.11.884 5.292 БС-984-
ПР/27.08.2008г. 

553 Изграждане на четири жилищни сгради  002298 5.5 БС-986-
ПР/28.08.2008г. 

554 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди  

006052 1.0 БС-987-
ПР/28.08.2008г. 

555 Изграждане на три жилищни сгради за 
сезонно ползване  

39164.13.129 9.865 БС-988-
ПР/28.08.2008г. 

556 Изграждане на  една жилищна сграда  73571.27.57 2.999 БС-989-
ПР/28.08.2008г. 

557 Изграждане на  жилищна сграда  73571.27.168 3.0 БС-990-
ПР/28.08.2008г. 

558 Изграждане на две жилищни сгради  73571.27.167 19.691 БС-991-
ПР/28.08.2008г. 

559 Изграждане на  една жилищна сграда  39164.11.816 1.064 БС-994-
ПР/04.09.2008г. 

560 Изграждане на две жилищни сгради  39164.15.154 3.09 БС-998-
ПР/01.09.2008г. 

561 Изграждане на две жилищни сгради  39164.15.453 8.309 БС-999-
ПР/02.09.2008г. 

562 Изграждане на  жилищна сграда и малка 
винарна 

73571.22.42 3.0 БС-1002-
ПР/02.09.2008г. 

563 ПУП-ПЗ за жилищно строителство 002283 6.001 БС-1003-
ПР/03.09.2008г. 

564 ПУП-ПРЗ за жилищна сграда 39164.11.9 1.567 БС-1005-
ПР/04.09.2008г. 
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565 Изграждане на две жилищни сгради  73571.46.19 8.0 БС-1006-
ПР/04.09.2008г. 

566 Изграждане на  жилищна сграда 010037 5.397 БС-1008-
ПР/05.09.2008г. 

567 Изграждане на  жилищна сграда 73571.9.114 7.002 БС-1010-
ПР/05.09.2008г. 

568 Изграждане на водопровод за поливна вода 
от яз. Порой до ОПС Тънково1 

0 0 БС-1012-
ПР/08.09.2008г. 

569 Изграждане на водопровод за поливна вода 
от яз. Порой до ОПС Тънково1 

0 0 БС-1012-
ПР/08.09.2008г. 

570 Изграждане на водопровод за поливна вода 
от яз. Порой до ОПС Тънково1 

0 0 БС-1012-
ПР/08.09.2008г. 

571 Изграждане на две жилищни сгради  010270 6.735 БС-1013-
ПР/10.09.2008г. 

572 Изграждане на две жилищни сгради  39164.11.238 5.418 БС-1014-
ПР/11.09.2008г. 

573 Изграждане на две жилищни сгради  013083 6.251 БС-1015-
ПР/11.09.2008г. 

574 Изграждане на една жилищна сграда 02703.16.86 1.804 БС-1016-
ПР/12.09.2008г. 

575 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

002045 7.03 БС-1018-
ПР/12.09.2008г. 

576 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

002160 6.243 БС-1019-
ПР/12.09.2008г. 

577 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

002157 8.768 БС-1020-
ПР/12.09.2008г. 

578 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

002138 10.0 БС-1021-
ПР/12.09.2008г. 

579 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

002107 6.653 БС-1022-
ПР/12.09.2008г. 

580 ПУП-ПРЗ за жилищна сграда 39164.11.25 1.211 БС-1023-
ПР/15.09.2008г. 

581 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

002163 6.234 БС-1024-
ПР/12.09.2008г. 

582 Изграждане на две жилищни сгради  001006 8.05 БС-1025-
ПР/15.09.2008г. 

583 Изграждане на складове и сушилни за 
билки и сено 

002050 5.969 БС-1027-
ПР/15.09.2008г. 

584 Изграждане на две жилищни сгради  18469.25.103 7.041 БС-1038-
ПР/23.09.2008г. 

585 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди и сезонно ползване  

39164.13.312 5.496 БС-1040-
ПР/23.09.2008г. 

586 Изграждане на две жилищни сгради  010077 5.023 БС-1041-
ПР/24.09.2008г. 

587 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди и сезонно ползване  

39164.13.313 5.496 БС-1042-
ПР/25.09.2008г. 

588 Изграждане на две жилищни сгради  010250 5.799 БС-1043-
ПР/25.09.2008г. 

589 Изграждане на четири жилищни сгради  007095 8.8 БС-1044-
ПР/25.09.2008г. 
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590 Изграждане на четири жилищни сгради  007097 8.8 БС-1045-
ПР/25.09.2008г. 

591 Изграждане на четири жилищни сгради  011139 4.682 БС-1049-
ПР/26.09.2008г. 

592 ПУП-ПРЗ за жилищна сграда 009086 7.0 БС-1053-
ПР/29.09.2008г. 

593 Изграждане на пет жилищни сгради  006468 7.014 БС-1054-
ПР/25.09.2008г. 

594 Изграждане на четири  жилищни сгради  006386 6.832 БС-1055-
ПР/01.10.2008г. 

595 Изграждане на четири жилищни сгради  006318 5.01 БС-1056-
ПР/02.10.2008г. 

596 Изграждане на площадка за събиране, 
транспортиране и временно съхраняване на 
излезли от употреба гуми и каучукови 
отпадъци 

000121 5.0 БС-1057-
ПР/25.09.2008г. 

597 Изграждане на две  вилни сгради за 
сезонно ползване и лични нужди 

038012 2.502 БС-1058-
ПР/01.10.2008г. 

598 Изграждане на две  вилни сгради за 
сезонно ползване и лични нужди 

035005 11.005 БС-1059-
ПР/02.10.2008г. 

599 Изграждане на две  вилни сгради за 
сезонно ползване и лични нужди 

040001 4.003 БС-1060-
ПР/01.10.2008г. 

600 Изграждане на три жилищни сгради 010161,  010162,  
010269 

22.327 БС-1065-
ПР/01.10.2008г. 

601 Изграждане на четири жилищни сгради 39164.13.130 9.861 БС-1067-
ПР/01.10.2008г. 

602 Изграждане на две жилищни сгради за 
сезонно ползване  

02703.22.197 4.101 БС-1069-
ПР/02.10.2008г. 

603 Изграждане на две жилищни сгради  100219 20.004 БС-1072-
ПР/02.10.2008г. 

604 Изграждане на три жилищни сгради  006299 4.5 БС-1074-
ПР/08.10.2008г. 

605 Изграждане на пет жилищни сгради  006467 7.014 БС-1076-
ПР/06.10.2008г. 

606 Изграждане на четири жилищни сгради  006133 3.051 БС-1077-
ПР/06.10.2008г. 

607 Изграждане на осем жилищни сгради  004298 9.912 БС-1078-
ПР/06.10.2008г. 

608 Изграждане на шест жилищни сгради  005233 7.665 БС-1079-
ПР/06.10.2008г. 

609 Изграждане на осем жилищни сгради  002279 8.003 БС-1081-
ПР/06.10.2008г. 

610 Изграждане на шест жилищни сгради  006301 9.035 БС-1082-
ПР/06.10.2008г. 

611 Изграждане на жилищни сгради  00833.11.11 8.596 БС-1090-
ПР/09.10.2008г. 

612 ПУП-ПРЗ за жилищни сгради 39164.11.721 5.861 БС-1091-
ПР/09.10.2008г. 

613 Изграждане на пет жилищни сгради  007111 8.0 БС-1092-
ПР/09.10.2008г. 

614 Изграждане на пет жилищни сгради  007109 8.0 БС-1093-
ПР/09.10.2008г. 

615 Изграждане на пет жилищни сгради  007098 8.7 БС-1094-
ПР/09.10.2008г. 
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616 Изграждане на пет жилищни сгради  007094 8.998 БС-1095-
ПР/09.10.2008г. 

617 Изграждане на четири жилищни сгради  51500.54.37 6.324 БС-1102-
ПР/10.10.2008г. 

618 Изграждане на четири жилищни сгради за 
отдих и курорт 

53822.16.219 5.937 БС-1103-
ПР/10.10.2008г. 

619 ПУП-ПРЗ за вилни сгради 005385 6.668 БС-1107-
ПР/14.10.2008г. 

620 Изграждане на четири вилни  сгради  006202 7.004 БС-1108-
ПР/17.10.2008г. 

621 Изграждане на  вилни  сгради  007040 3.575 БС-1109-
ПР/16.10.2008г. 

622 ПУП-ПРЗ за вилни сгради 006014 6.016 БС-1112-
ПР/16.10.2008г. 

623 Поставяне на ветроизмервателна мачта с 
височина 50 м - ENERCON E40 

93 0 БС-1115-
ПР/17.10.2008г. 

624 Изграждане на мотел 000232 1.874 БС-1117-
ПР/20.10.2008г. 

625 Изграждане на четири жилищни сгради  002090 6.107 БС-1121-
ПР/22.10.2008г. 

626 Изграждане на четири жилищни сгради  011138 4.682 БС-1122-
ПР/27.10.2008г. 

627 Изграждане на една жилищна сграда  00833.2.104 3.335 БС-1124-
ПР/18.11.2008г. 

628 Изграждане на две жилищни сгради  73571.27.58 20.333 БС-1133-
ПР/30.10.2008г. 

629 Изграждане на две жилищни сгради  010026 12.809 БС-1134-
ПР/31.10.2008г. 

630 Изграждане на две жилищни сгради  010211 10.02 БС-1135-
ПР/31.10.2008г. 

631 Изграждане на две жилищни сгради  008321 8.095 БС-1137-
ПР/31.10.2008г. 

632 Изграждане на четири жилищни сгради  006361 7.273 БС-1142-
ПР/03.10.2008г. 

633 Изграждане на  жилищни сгради  002386 1.003 БС-1144-
ПР/30.10.2008г. 

634 Изграждане на  жилищни сгради  002388 1.003 БС-1145-
ПР/30.10.2008г. 

635 Изграждане на  жилищни сгради  002389 1.003 БС-1146-
ПР/31.10.2008г. 

636 Изграждане на  жилищни сгради  02703.22.198 4.101 БС-1147-
ПР/31.10.2008г. 

637 Изграждане на шест  жилищни сгради  11538.5.6 4.405 БС-1149-
ПР/06.11.2008г. 

638 Изграждане на шест  жилищни сгради  11538.5.7 4.499 БС-1150-
ПР/06.11.2008г. 

639 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване 

73571.39.41 2.603 БС-1154-
ПР/13.11.2008г. 

640 Изграждане на две  жилищни сгради  73571.39.40 2.603 БС-1155-
ПР/13.11.2008г. 

641 Изграждане на една жилищна сграда  39164.22.39 4.001 БС-1156-
ПР/10.11.2008г. 

642 Изграждане на три вилни сгради  005301 8.48 БС-1159-
ПР/12.11.2008г. 
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643 Изграждане на  жилищни сгради  012080 4.562 БС-1160-
ПР/11.11.2008г. 

644 Изграждане на  четири жилищни сгради  39164.12.634 6.0 БС-1166-
ПР/13.11.2008г. 

645 Изграждане на  четири жилищни сгради  39164.12.635 4.0 БС-1167-
ПР/13.11.2008г. 

646 Изграждане на  жилищни сгради  012082 4.562 БС-1168-
ПР/13.11.2008г. 

647 Изграждане на  жилищни сгради  012085 4.561 БС-1169-
ПР/13.11.2008г. 

648 Изграждане на  жилищни сгради  012086 4.563 БС-1170-
ПР/13.11.2008г. 

649 Изграждане на  жилищни сгради  012081 4.562 БС-1171-
ПР/13.11.2008г. 

650 Изграждане на  жилищни сгради  012083 4.563 БС-1172-
ПР/14.11.2008г. 

651 Изграждане на  жилищни сгради  012084 4.562 БС-1173-
ПР/14.11.2008г. 

652 Изграждане на  жилищни сгради  39164.21.208 4.001 БС-1174-
ПР/14.11.2008г. 

653 Изграждане на  жилищни сгради  39164.15.213 1.25 БС-1175-
ПР/17.11.2008г. 

654 Изграждане на  четири жилищни сгради  39164.12.631 21.995 БС-1176-
ПР/17.11.2008г. 

655 Изграждане на  жилищна сграда  51500.27.26 3.001 БС-1178-
ПР/18.11.2008г. 

656 Изграждане на  две жилищни сгради  73571.21.9 4.43 БС-1179-
ПР/18.11.2008г. 

657 Изграждане на  две жилищни сгради  18469.32.24 6.506 БС-1180-
ПР/18.11.2008г. 

658 Изграждане на четири еднофамилни 
жилищни  сгради  

39164.12.258 2.424 БС-1182-
ПР/21.11.2008г. 

659 Изграждане на две вилни сгради  003159 5.202 БС-1185-
ПР/21.11.2008г. 

660 Изграждане на две вилни сгради за лично и 
сезонно ползване 

024255 2.201 БС-1194-
ПР/26.11.2008г. 

661 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

002156 8.768 БС-1195-
ПР/27.11.2008г. 

662 ПУП-ПРЗ за жилищни сгради 51500.11.54 4.177 БС-1196-
ПР/28.11.2008г. 

663 Изграждане на  една жилищна сграда 39164.11.38 1.722 БС-1197-
ПР/28.11.2008г. 

664 ПУП-ПРЗ за жилищно строителство  009090 9.355 БС-1200-
ПР/28.11.2008г. 

665 Изграждане на осем жилищни сгради  013096 5.507 БС-1202-
ПР/03.12.2008г. 

666 Изграждане на жилищни сгради  002399 3.012 БС-1204-
ПР/02.12.2008г. 

667 Изграждане на жилищни сгради  002095 6.001 БС-1205-
ПР/02.12.2008г. 

668 Изграждане на три жилищни сгради  39164.11.892 3.016 БС-1206-
ПР/02.12.2008г. 

669 Изграждане на довеждащ возопровод 
Ахелой-Юг, Ахелой-Север 

022001, 000047,  
000044,  000001,  
4.424, 17.300 

0 БС-1208-
ПР/03.12.2008г. 
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670 Изграждане на довеждащ возопровод 
Ахелой-Юг, Ахелой-Север 

022001, 000047,  
000044,  000001,  
4.424, 17.300 

0 БС-1208-
ПР/03.12.2008г. 

671 Изграждане на четири жилищни сгради  002231 7.0 БС-1210-
ПР/03.12.2008г. 

672 Изграждане на две  вилни сгради   008303 3.402 БС-1215-
ПР/10.12.2008г. 

673 Изграждане на  жилищна сграда  51500.27.28 2.0 БС-1216-
ПР/04.12.2008г. 

674 Изграждане на  четири жилищни сгради  61056.1.17 8.051 БС-1217-
ПР/05.12.2008г. 

675 Изграждане на  две еднофамилни жилищни 
сгради  

39164.16.9 2.997 БС-1219-
ПР/05.12.2008г. 

676 Изграждане на  четири жилищни сгради  61056.1.8 8.046 БС-1220-
ПР/05.12.2008г. 

677 Изграждане на  четири жилищни сгради  53822.13.338 11.596 БС-1222-
ПР/08.12.2008г. 

678 Изграждане на  четири жилищни сгради  53822.13.123 7.905 БС-1223-
ПР/08.12.2008г. 

679 Изграждане на  четири жилищни сгради  53822.13.125 7.901 БС-1224-
ПР/08.12.2008г. 

680 Изграждане на  три жилищни сгради  39164.15.36 2.0 БС-1225-
ПР/08.12.2008г. 

681 Изграждане на  три жилищни сгради 
апартаментен тип 

39164.15.205 2.076 БС-1226-
ПР/08.12.2008г. 

682 Изграждане на складове за сено и фураж 000106 8.933 БС-1228-
ПР/12.12.2008г. 

683 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

002162 6.243 БС-1229-
ПР/12.12.2008г. 

684 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

002138 10.0 БС-1231-
ПР/12.12.2008г. 

685 Изграждане на две жилищни сгради  39164.10.119, 
39164.10.120,  
39164.10.121,  
39164.10.122 

8.825 БС-1235-
ПР/15.12.2008г. 

686 Изграждане на складове за сено и  фураж 000103,  000105 18.862 БС-1237-
ПР/12.12.2008г. 

687 Изграждане на осем вилни сгради  008440 6.66 БС-1239-
ПР/15.12.2008г. 

688 Изграждане на три броя жилищни сгради 
апартаментен тип 

39164.15.37 2.0 БС-1240-
ПР/15.12.2008г. 

689 Изграждане на четири жилищни сгради  73571.22.46 7.849 БС-1241-
ПР/15.12.2008г. 

690 Изграждане на три жилищни сгради  61056.1.22 3.831 БС-1242-
ПР/15.12.2008г. 

691 Изграждане на три жилищни сгради  73571.35.45 3.122 БС-1243-
ПР/16.12.2008г. 

692 Изграждане на три жилищни сгради  73571.22.44 3.929 БС-1244-
ПР/16.12.2008г. 

693 Изграждане на административна  сграда с 
битовки навеси за селскостопанска техника 
и работилница 

002055 4.299 БС-1245-
ПР/16.12.2008г. 

694 Изграждане на четири жилищни сгради  61056.1.20 4.023 БС-1247-
ПР/16.12.2008г. 
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695 Изграждане на четири жилищни сгради  73571.14.25 3.948 БС-1249-
ПР/29.12.2008г. 

696 Изграждане на складове за сено, слама, 
пшеница и ечемик 

002108 6.653 БС-1250-
ПР/16.12.2008г. 

697 Изграждане на  жилищни сгради  73571.48.194 8.648 БС-1251-
ПР/19.12.2008г. 

698 ПУП-ПРЗ за изграждане на четири 
жилищни сгради 

53822.13.69 1.5 БС-1254-
ПР/17.12.2008г. 

699 ПУП-ПРЗ за изграждане на четири 
жилищни сгради 

53822.13.67 1.501 БС-1255-
ПР/17.12.2008г. 

700 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

002163 6.243 БС-1256-
ПР/17.12.2008г. 

701 Изграждане на две жилищни сгради  010045 10.001 БС-1257-
ПР/18.12.2008г. 

702 Изграждане на четири жилищни сгради  73571.22.45 7.15 БС-1258-
ПР/18.12.2008г. 

703 Изграждане на складове за сено и фураж 002157 8.768 БС-1259-
ПР/19.12.2008г. 

704 Изграждане на четири жилищни сгради  39164.15.138 3.333 БС-1261-
ПР/30.12.2008г. 

705 Изграждане на четири жилищни сгради  73571.48.193 8.65 БС-1262-
ПР/23.12.2008г. 

706 ПУП за изграждане на складове за сено, 
слама, пшеница и ечемик 

004042, 004043 16.022 БС-1263-
ПР/19.12.2008г. 

707 ПУП за изграждане на складове за сено, 
слама, пшеница и ечемик 

000114, 000115 15.37 БС-1264-
ПР/19.12.2008г. 

708 Изграждане на  жилищни сгради  73571.22.43 3.57 БС-1265-
ПР/19.12.2008г. 

709 Изграждане на  жилищни сгради  002169 10.021 БС-1266-
ПР/22.12.2008г. 

710 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

002160 6.243 БС-1269-
ПР/22.12.2008г. 

711 ПУП за изграждане на  пет жилищни 
сгради  

39164.29.142 6.001 БС-1270-
ПР/29.12.2008г. 

712 ПУП-ПРЗ за изграждане на четири 
жилищни сгради 

53822.13.322 4.109 БС-1271-
ПР/29.12.2008г. 

713  Изграждане на складове за сено, слама, 
пшеница и ечемик 

000117, 000119, 
000120 

35.136 БС-1272-
ПР/29.12.2008г. 

714  Изграждане на складове за сено, слама, 
пшеница и ечемик 

002140 8.3 БС-1273-
ПР/29.12.2008г. 

715 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

002107 6.653 БС-1274-
ПР/29.12.2008г. 

716 Изграждане на четири жилищни сгради  73571.1.532 6.112 БС-1275-
ПР/29.12.2008г. 

717 Изграждане на четири жилищни сгради  73571.1.533 6.112 БС-1276-
ПР/29.12.2008г. 

718 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

002161 6.234 БС-1277-
ПР/29.12.2008г. 

719 Изграждане на три жилищни сгради  51500.54.35 14.874 БС-1278-
ПР/29.12.2008г. 

720 Изграждане на три жилищни сгради  008456 9.85 БС-1279-
ПР/29.12.2008г. 

721 Изграждане на три жилищни сгради  008457 9.85 БС-1280-
ПР/29.12.2008г. 

722 Изграждане на жилищна сграда 011114 2.0 БС-456-ПР/2008г. 
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2009 година    
1 Изграждане на две жилищни сгради за 

сезонно ползване и лични нужди 
039002 3.339 БС-1-ПР/ 

05.01.2009г. 

2 Изграждане на  жилищни сгради  006006 9.996 БС-3-ПР 
/05.01.2009г. 

3 Изграждане на три жилищни сгради за 
сезонно ползване и лични нужди 

012003 4.993 БС-4-ПР/ 
05.01.2009г. 

4 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване и лични нужди 

004017 8.2 БС-5-ПР/ 
06.01.2009г. 

5 Изграждане на жилищна сграда за 
собствени нужди 

39164.15.255 1.0 БС-10-ПР/ 
06.01.2009г. 

6 Изграждане на шест жилищни сгради  73571.47.210 9.498 БС-11-ПР/ 
07.01.2009г. 

7 Вилни сгради 004094 8.43 БС-12-ПР 
/07.01.2009г. 

8 Изграждане на жилищна сграда с 
апартаменти и магазин за хранителни стоки 

39164.16.8 4.001 БС-13-ПР/ 
06.01.2009г. 

9 Изграждане на жилищна сграда  0002043 22.257 БС-15-ПР/ 
06.01.2009г. 

10 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване и лични нужди 

041013 8.382 БС-19-ПР/ 
09.01.2009г. 

11 ПУП-ПРЗ за изграждане на четири 
жилищни сгради 

53822.12.325 4.109 БС-23-ПР/10.01.2009г. 

12 Изграждане на жилищни сгради за сезонно 
ползване и лични нужди 

004002 8.21 БС-25-ПР/ 
09.01.2009г. 

13 Изграждане на жилищни сгради  011146 7.5 БС-26-ПР/ 
10.01.2009г. 

14 Изграждане на жилищни сгради  011145 7.506 БС-27-ПР/ 
10.01.2009г. 

15 Изграждане на жилищна сграда  39164.12.5 8.131 БС-31-ПР/ 
14.01.2009г. 

16 Изграждане на една жилищна сграда  39164.11.865 9.078 БС-32-ПР/14.01.2009г. 

17 Изграждане на две жилищни сгради  003013 8.201 БС-33-ПР 
/20.01.2009г. 

18 ПУП-ПРЗ за изграждане на пет жилищни 
сгради 

39164.29.142 3.197 БС-34-ПР/ 
15.01.2009г. 

19 Изграждане на една еднофамилна жилищна 
сграда 

18469.36.35 3.647 БС-36-ПР/ 
20.01.2009г. 

20 ПУП-ПРЗ за изграждане на четири 
жилищни сгради 

53822.13.324 4.108 БС-41-ПР/ 
21.01.2009г. 

21 Изграждане на една жилищна сграда  11538.14.3 2.965 БС-43-ПР 
/22.01.2009г. 

22 Изграждане на три  жилищни сгради 
апартаментен тип 

39164.11.38 1.722 БС-47-ПР 
/23.01.2009г. 

23 Изграждане на две  жилищни сгради  73571.46.10 10.669 БС-48-ПР 
/23.01.2009г. 

24 Изграждане на складове за сено, слама, 
пшеница и ечемик 

002165 10.02 БС-51-ПР/ 
27.01.2009г. 

25 Изграждане на  жилищна сграда  02703.15.75 10.003 БС-52-ПР/27.01.2009г. 

26 Изграждане на вилно селище 024113 4.546 БС-54-ПР/27.01.2008г. 
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27 Жилищна сграда 51500.22.31 0.611 БС-57-ПР 
/29.01.2009г. 

28 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

006052 3.29 БС-65-ПР 
/06.02.2009г. 

29 Изграждане на жилищни сгради  53822.13.323 4.108 БС-68-ПР/ 
12.02.2009г. 

30 Вилно строителство 02703.22.12 8.897 БС-73-ПР 
/13.02.2009г. 

31 ПУП-ПЗ за жилищни сгради 012062 5.967 БС-75-ПР 
/16.02.2009г. 

32 Изграждане на  четири жилищни сгради  39164.15.247 5.064 БС-76-ПР/ 
18.02.2009г. 

33 Изграждане на жилищни сгради  61056.41.3 11.157 БС-77-ПР/ 
18.02.2009г. 

34 Изграждане на жилищни сгради  61056.9.5 8.199 БС-78-ПР/ 
18.02.2009г. 

35 Изграждане на жилищна сграда  51500.10.35 2.995 БС-80-ПР/ 
19.02.2009г. 

36 Изграждане на складове за сено, слама, 
ечемик и специализирани площадки за 
паша 

006051 3.29 БС-82-ПР/ 
19.02.2009г. 

37 Изграждане на жилищна сграда за лично 
ползване 

51500.21.25 2.0 БС-88-ПР/ 
23.02.2009г. 

38 Изграждане на жилищна сграда  39164.15.248 7.0 БС-89-ПР/25.02.2009г. 

39 Изграждане на жилищна сграда за 
собствени нужди  

53822.18.144 15.181 БС-90-ПР/ 
09.03.2009г. 

40 Изграждане на четири жилищни сгради  39164.11.515 1.233 БС-94-ПР 
/25.02.2009г. 

41 ПУП-ПРЗ за изграждане на четири 
жилищни сгради с трафопост 

39164.11.647 3.518 БС-95-ПР/ 
25.02.2009г. 

42 Изграждане на четири жилищни сгради за 
сезонно ползване  

73571.49.43 3.0 БС-96-ПР 
/26.02.2009г. 

43 Изграждане на инсталация за отглеждане 
на миди в акваторията на Черно море 

0 0 БС-97-ПР/26.02.2009г. 

44 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

006048 3.29 БС-102-ПР 
/27.02.2009г. 

45 Изграждане на жилищни сгради за сезонно 
ползване  

39164.21.213 6.4 БС-114-ПР/ 
06.03.2009г. 

46 Изграждане на една жилищна сграда  39164.29.2 5.0005 БС-115-
ПР/09.03.2009г. 

47 Изграждане на жилищни сгради за сезонно 
ползване и лични нужди 

39164.25.240 6.506 БС-116-
ПР/09.03.2009г. 

48 Изграждане на две жилищни сгради  53822.11.360 2.445 БС-117-ПР/ 
10.03.2009г. 

49 Промяна на ПУП-ПРЗ  11538.12.71 5.163 БС-118-ПР/ 
10.03.2009г. 

50 Изграждане на жилищни сгради за сезонно 
ползване  

024223 49.267 БС-119-
ПР/11.03.2009г. 

51 Изграждане на три жилищни сгради за 
лични нужди и сезонно ползване 

53822.18.461 2.723 БС-121-ПР/ 
23.03.2009г. 

52 Изграждане на селскостопанска пастройка 
за съхранение 

002185 134.02 БС-122-ПР/ 
11.03.2009г. 
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53 Изграждане на складове за сено, слама, 
пшеница и ечемик 

006040 5.009 БС-123-ПР/ 
12.03.2009г. 

54 Изграждане на складове за сено, слама, 
пшеница и ечемик и специализирани 
площадки за паша 

002159 10.02 БС-124-ПР 
/13.03.2009г. 

55 Изграждане на четири жилищни сгради 39164-11.362 2.543 БС-125-ПР/ 
13.03.2009г. 

56 Изграждане на външни колектори - 
Несебър - Слънчев бряг - Равда 

0 0 БС-126-ПР/ 
13.03.2009г. 

57 Изграждане на външни колектори - 
Несебър - Слънчев бряг - Равда 

0 0 БС-126-ПР/ 
13.03.2009г. 

58 Изграждане на външни колектори - 
Несебър - Слънчев бряг - Равда 

0 0 БС-126-ПР 
/13.03.2009г. 

59 Изграждане на жилищни сгради и 
трафопост 

39164.29.139 6.0 БС-127-ПР/ 
13.03.2009г. 

60  008304 3.382 БС-128-ПР/ 
16.03.2009г. 

61 Изграждане на  четири жилищни сгради за 
сезонно ползване и лични нужди 

028002 11.165 БС-130-ПР/ 
19.03.2009г. 

62 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване и лични нужди 

008305 3.382 БС-131-ПР 
/19.03.2009г. 

63 Изграждане на  жилищни сгради  010084 9.001 БС-133-ПР/ 
24.03.2009г. 

64 Изграждане на административна и офис 
сграда 

51500.59.10 3.829 БС-135-ПР 
/25.03.2009г. 

65 Изграждане на  жилищна сграда  73571.27.81 1.0 БС-136-ПР/ 
26.03.2009г. 

66 Изграждане на  жилищна сграда за 
собствени нужди  

39164.26.100 3.661 БС-138-ПР 
/26.03.2009г. 

67 Изграждане на складове за сено, слама,  
ечемик и специализирани площадки за 
паша 

006037 5.751 БС-139-ПР 
/30.03.2009г. 

68 Изграждане на  жилищни сгради  61056.31.24 7.003 БС-140-ПР/ 
26.03.2009г. 

69 ПУП-ПЗ за жилищно строителство 017003 0 БС-145-ПР 
/31.03.2009г. 

70 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

002046 10.02 БС-148-ПР 
/31.03.2009г. 

71 Изграждане на склад за промишлени стоки 
с офиси 

73571.6.34 4.507 БС-150-ПР/ 
31.03.2009г. 

72 Изграждане на  четири вилни сгради  004095 8.43 БС-151-ПР/ 
13.04.2009г. 

73 Изграждане на  жилищни сгради  18469.28.74 11.691 БС-153-ПР/ 
23.04.2009г. 

74 Изграждане на  жилищни сгради  18469.28.75 11.691 БС-154-ПР 
/23.04.2009г. 

75 Изграждане на  жилищна сграда за 
собствени нужди  

39164.22.27 4.0 БС-155-
ПР/03.04.2009г. 

76 Изграждане на битово-фекална 
канализация 

0 0 БС-157-
ПР/14.04.2009г. 

77 Изграждане на складове и офиси за 
нехранителни стоки 

73571.27.31 0 БС-166-ПР/ 
13.04.2009г. 

78 Изграждане на складове и сушилни за 
билки 

006041 5.009 БС-167-ПР/ 
14.04.2009г. 
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79 Изграждане на складове и сушилни за 
билки 

002166 8.426 БС-168-ПР 
/15.04.2009г. 

80 Изграждане на  четири жилищни сгради  51500.201.28 7.852 БС-169-ПР/ 
23.04.2009г. 

81 Изграждане на  шест еднофамилни 
жилищни сгради  

39164.17.224 5.023 БС-170-ПР/ 
23.04.2009г. 

82 Изграждане жилищна сграда  73571.27.159 3.395 БС-173-ПР/ 
16.04.2009г. 

83 Изграждане на  четири жилищни сгради  39164.11.766 3.401 БС-174-ПР/ 
23.04.2009г. 

84 Изграждане на  две жилищни сгради  009099 10.0 БС-175-ПР/ 
23.04.2009г. 

85 Изграждане на пет къщи 39164.17.611 14.907 БС-176-ПР/ 
21.04.2009г. 

86 Изграждане на складове за сено, слама, 
пшеница, ечемик 

002047 7.031 БС-181-ПР/ 
27.04.2009г. 

87 Изграждане на десет жилищни сгради за 
собствени нужди и продажба и трафопост 

51500.57.13 15.995 БС-182-ПР/ 
28.04.2009г. 

88 Изграждане на вилна сграда 51500.201.154 1.211 БС-184-ПР/ 
29.04.2009г. 

89 Изграждане на шест жилищни сгради  006206 6.678 БС-185-ПР/ 
18.05.2009г. 

90 Изграждане на  жилищни сгради  014107 7.365 БС-186-ПР/ 
08.05.2009г. 

91 Изграждане на  жилищни сгради  51500.59.14 7.445 БС-187-ПР 
/11.05.2009г. 

92 Изграждане на  жилищна сграда  18469.35.95, 
18469.36.96 

5.673 БС-191-ПР 
/13.05.2009г. 

93 Изграждане на  жилищна сграда за сезонно 
ползване и лични нужди 

61056.2.30 4.35 БС-198-ПР 
/21.05.2009г. 

94 Изграждане на  вилна сграда 51500.201.155 1.211 БС-201-ПР 
/26.05.2009г. 

95 Изграждане на четири жилищни сгради  51500.10.32 5.194 БС-204-ПР/ 
04.06.2009г. 

96 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване и лични нужди 

61056.32.20 6.501 БС-205-ПР 
/27.05.2009г. 

97 Изграждане на  жилищни сгради  00833.11.41 9.997 БС-207-ПР/ 
01.06.2009г. 

98 Изграждане на складове за сено, слама и 
фураж 

002167 8.426 БС-210-ПР/ 
01.06.2009г. 

99 Изграждане на четири жилищни сгради  39164.22.163 9.583 БС-215-ПР 
/04.06.2009г. 

100 Изграждане на десет жилищни сгради за  
лично ползване и за продаване 

39164.25.40 9.077 БС-221-ПР 
/25.06.2009г. 

101 Изграждане на шест сезонни жилищни 
къщи  за продаване 

39164.25.10 2.999 БС-222-ПР 
/25.06.2009г. 

102 Изграждане на жилищни сгради  39164.22.46 5.151 БС-227-ПР 
/02.07.2009г. 

103 Изграждане на жилищни сгради  51500.51.41 14.879 БС-229-ПР/ 
03.07.2009г. 

104 Изграждане на жилищни сгради  39164.16.22 3.002 БС-231-ПР 
/08.07.2009г. 
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105 Изграждане на четири жилищни сгради за 
собствени нужди 

61056.8.11 8.0 БС-232-ПР/ 
10.07.2009г. 

106 Изграждане на жилищни сгради  51500.59.13 7.0 БС-233-ПР/ 
23.07.2009г. 

107 Изграждане на жилищна сграда 39164.15.97 3.4 БС-235-ПР/ 
24.07.2009г. 

108 Изграждане на жилищна сграда  00833.9.239 2.501 БС-246-ПР/ 
07.08.2009г. 

109 Изграждане на две жилищни сгради  39164.11.645 1.212 БС-247-ПР/ 
10.08.2009г. 

110 Изграждане на жилищна сграда  00833.9.240 2.499 БС-248-ПР/ 
10.08.2009г. 

111 Изграждане на   вилни сгради за собствени 
нужди 

006083 4.601 БС-249-ПР/ 
11.08.2009г. 

112 Изграждане на фотоволтаични централи за 
производство на ел. енергия и 
възобновяеми източници- слънчева 
светлина 

53822.18.261 2.483 БС-250-ПР/ 
11.08.2009г. 

113 Изграждане на жилищни сгради  39164.13.224 3.999 БС-253-ПР/1 
3.08.2009г. 

114 Изграждане на жилищна сграда  013099 9.999 БС-254-ПР 
/17.08.2009г. 

115 Изграждане на четири жилищни сгради за 
сезонно ползване  и личини нужди  

39164.11.408 6.363 БС-257-ПР/ 
18.08.2009г. 

116 Изграждане на две жилищни сгради за 
сезонно ползване и лични нужди 

39164.11.145 2.291  
БС-275-

ПР/23.09.2009г. 
117 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 

ползване и лични нужди 
011064 3.329 БС-276-ПР/ 

23.09.2009г. 
118 Изграждане на  три жилищни сгради за 

сезонно ползване и собствени нужди 
51500.54.3 3.101 БС-277-ПР/ 

23.09.2009г. 

119 Изграждане на  четири жилищни сгради за 
сезонно ползване и собствени нужди 

39164.13.227 4.703 БС-278-ПР/ 
23.09.2009г. 

120 Изграждане на  жилищна сграда 002534 9.185 БС-283-ПР/ 
29.09.2009г. 

121 Изграждане на  шест жилищни сгради за 
собствени нужди и сезонно ползване  

39164.16.86 10.005 БС-284-ПР/ 
02.10.2009г. 

122 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване и лични нужди 

010147 3.425 БС-286-
ПР/07.10.2009г. 

123 Изграждане на  жилищни сгради за сезонно 
ползване 

11538.12.170 10.717 БС-289-ПР 
/13.10.2009г. 

124 Изграждане на една жилищна сграда за 
лични нужди 

53822.11.306 1.054 БС-290-ПР/ 
08.10.2009г. 

125 Изграждане на четири  жилищни сгради за 
собствени нужди и сезонно ползване 

39164.11.534 6.748 БС-291-ПР/ 
09.10.2009г. 

126 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди и сезонно ползване 

51500.243.12 4.034 БС-294-ПР/ 
16.10.2009г. 
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127 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди и сезонно ползване 

51500.243.13 4.034 БС-295-ПР 
/16.10.2009г. 

128 Изграждане на осем жилищни сгради  009115 5.795 БС-300-ПР 
27.10.2009г. 

129 Изграждане на четири жилищни сгради  010128 3.063 БС-301-ПР 
/29.10.2009г. 

130 Изграждане на жилищна сграда 0130100 9.999 БС-306-ПР/ 
13.11.2009г. 

131 Изграждане на една вилна сграда за   
собствени нужди 

39164.11.870 2.291 БС-309-ПР/ 
24.11.2009г. 

132 Изграждане на четири вилни сгради за   
собствени нужди 

39164.11.356 9.591 БС-310-ПР 
/24.11.2009г. 

133 Изграждане на  една жилищна сграда  39164.26.117 2.667 БС-313-ПР/ 
04.12.2009г. 

134 Изграждане на жилищни сгради  73571.22.2 3.75 БС-318-ПР/ 
18.12.2009г. 

135 Изграждане на  жилищни сгради за 
собствени нужди  

010119 7.941 БС-319-ПР/ 
16.12.2009г. 

136 Изграждане на  жилищни сгради  73571.22.23 7.498 БС-320-ПР/ 
18.12.2009г. 

2010 година    
1 Изграждане на една жилищна сграда за 

лично, временно и сезонно ползване  
27454.23.18 3.565 БС-11-ПР/ 

16.02.2010г. 

2 Изграждане на две жилищни сгради  010082 2.666 БС-12-ПР/ 
18.02.2010г. 

3 Изграждане на две жилищни сгради за 
собствени нужди  

004358 7.203 БС-16-ПР 
/02.03.2010г. 

4 Изграждане на  сграда за  отдих и курорт 67800.44.45 1.627 БС-17-ПР/ 
02.03.2010г. 

5 Изграждане на  жилищни сгради  006207 6.678 БС-18-ПР/05.03.2010г. 

6 Изграждане на сгради за комунално 
обслужване 

39164.16.3 13.243 БС-22-ПР/ 
19.03.2010г. 

7 Изграждане на четири жилищни сгради за 
собствени нужди 

53.822.17.128 2.298 БС-24-ПР/ 
26.03.2010г. 

8 Изграждане на три жилищни сгради  004359 4.802 БС-26-ПР/ 
29.03.2010г. 

9 Изграждане на осем жилищни сгради за 
собствени нужди за сезонно ползване  

39164.11.714 4.107 БС-28-ПР 
/06.04.2010г. 

10 Изграждане на  жилищна сграда с офиси 51500.51.58 3.716 БС-31-ПР/ 
15.04.2010г. 

11 Изграждане на складове за сено и слама 00833.10.413 31.1 БС-40-ПР 
/03.05.2010г. 

12 Изграждане на три жилищни сгради за 
собствени нужди  

39164.26.71 3.166 БС-42-ПР 
/21.05.2010г. 

13 Изграждане на три еднофамилни жилищни 
сгради за собствени нужди  

39164.15.173 1.175 БС-47-ПР 
/10.06.2010г. 

14 Разполагане на телекомуникационно 
съоръжение - кула за нуждите на МВР 

11538.15.186 0.4 БС-49-ПР 
/28.06.2010г. 

15 Изграждане на обекти за спорт и 
озеленяване 

024097 2.186 БС-50-ПР 
/30.06.2010г. 
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16 Изграждане на три офис сгради 007057 5.52 БС-51-ПР 
/30.06.2010г. 

17 Изграждане на складове за сено и слама 002129 12.498 БС-52-ПР 
/05.07.2010г. 

18 Изграждане на вилни сгради за сезонно 
ползване 

017052 5.665 БС-53-ПР/ 
28.07.2010г. 

19 Изграждане на четири жилищни сгради за 
собствени нужди и сезонно ползване  

51500.243.8 3.815 БС-54-ПР/ 
03.08.2010г. 

20 Изграждане на  жилищни сгради  007084 7.0 БС-55-ПР/ 
08.06.2010г. 

21 Изграждане на складове за сено и слама 006034 5.751 БС-61-ПР/ 
16.08.2010г. 

22 Изграждане на складове за сено и слама 002071 8.552 БС-63-ПР/ 
24.08.2010г. 

23 Изграждане на една жилищна сграда 017086 10.566 БС-67-ПР 
/10.09.2010г. 

24 Изграждане на една жилищна сграда 27454.17.120 3.5 БС-71-ПР 
/27.09.2010г. 

25 Изграждане на четири жилищни сгради 000238 14.469 БС-73-ПР 
/01.10.2010г. 

26 Изграждане на складове за сено и слама 002072 8.552 БС-74-ПР/ 
06.10.2010г. 

27 Изграждане на две жилищни сгради 02703.16.93 2.499 БС-75-ПР 
/04.10.2010г. 

28 Изграждане на една жилищна сграда 73571.27.163 1.0 БС-77-ПР/ 
01.11.2010г. 

29 Изграждане на приемно предавателна 
станция на Мтел № BGS 0146 

02703.12.72 0.248 БС-78-ПР 
/08.11.2010г. 

30 Изграждане на една жилищна сграда 18469.17.114 2.137 БС-79-ПР/01.11.2010г. 

31 Изграждане на мидена плантацияс площ от 
120 дка в акваторията на Черно Море, 
Северен Несебърски залив 

27454.21.59  БС-80-ПР/11.11.2010г. 

32 Изграждане на вилни сгради 009003 4.987 БС-85-ПР/07.12.2010г. 

33 Изграждане на складове за съхранение на 
селскостопанска техника 

004075 34.908 БС-89-ПР/17.12.2010г. 

34 Изграждане на две жилищни сгради 39164.11.897 2.5 БС-91-ПР/29.12.2010г. 

35 Изграждане на пет броя жилищни сградиза 
лични нужди и сезонно ползване 

51500.243.9 6.616 БС-92-ПР/29.12.2010г. 

36 Изграждане на складове за сено и слама 001138 4.961 БС-93-ПР/30.12.2010г. 

2011 година    
1 Изграждане на тринадесет жилищни 

сгради 
39164.15.497 7.844 БС-1-ПР/07.01.2011г. 

2 Изграждане на складове за съхранение на 
селскостопанска техника 

004077 33.214 БС-2-ПР/10.01.2011г. 

3 Изграгдане на складове за сено и слама 002179 5.008 БС-8-ПР/19.01.2011г. 
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4 Изграждане на четири жилищни сгради 003152 4.017 БС-9-ПР/19.01.2011г. 

5 Изграждане на една жилищна сграда 39164.11.871 1.032 БС-11-ПР/24.01.2011г. 

6 Изграждане на  жилищни сгради 73571.23.52 6.998 БС-12-ПР/26.01.2011г. 

7 Изграждане на  ваканционно селище 014028 19.7 БС-13-ПР/04.02.2011г. 

8 Изграждане на вилна сграда за собствени 
нужди 

000246 3.947 БС-28-ПР/08.04.2011г. 

9 Изграждане на складова база за строителни 
материали и офиси 

51500.73.11 3.901 БС-33-ПР/12.05.2011г. 

10 Изгграждане на четири броя жилищни 
сгради за лични нужди за сезонно ползване 

51500.243.7 3.318 БС-39-ПР/ 13.06.2011 
г. 

11 Изграждане на три броя жилищни сгради 
за собствени нужди 

39164.15.488 3.360 БС-41-ПР/ 29.06.2011 
г. 

12 Изграждане на складове за съхранение на 
селскостопанска техника 

004078 0 БС-42-ПР/ 07.07.2011 
г. 

13 Изграждане на паркинг 51500.69.13 0.840 БС-49-ПР/ 05.08.2011 
г. 

14 Изграждане на жилищни сгради 005094 8.994 БС-52-ПР/ 14.09.2011 
г. 

15 Изграждане на жилищни сгради 008455, 008454 15.304 БС-53-ПР/ 14.09.2011 
г. 

16 Изграждане на складове за съхранение на 
селскостопанска техника 

004076 131.444 БС-54-ПР/ 19.09.2011 
г. 

17 Изграждане на складове за сено и слама 006336 5.752 БС-55-ПР/ 04.10.2011 
г. 

18 Изграждане на складове за сено и слама 002005 10.194 БС-57-ПР/ 05.10.2011 
г. 

19 Горскостопанска програма  400071 110.001 БС-61-ПР/ 19.10.2011 
г. 

20 Изграждане на две жилищни сгради  006071 2.999 БС-65-ПР/ 09.12.2011 
г. 

21 Изграждане на канално-помпена станция и 
трафопост 

73571.49.212 0.370 БС-67-ПР/ 13.12.2011 
г. 

22 Изграждане на вилни сгради 017010 4.003 БС-68-ПР/ 16.12.2011 
г. 

23 Изграждане на жилищни сгради 010039 9.500 БС-73-ПР/ 30.12.2011 
г. 

2012 година    
1 Изграждане на две жилищни сгради 008270 7.903 БС-3-ПР/ 03.02.2012г. 

2 Частично изменение на ПУП-ПЗ 11538.1.11 4.700 БС-7-ПР/ 14.03.2012г. 

3 ПУП-ПП за път 51500.243.12 0.386 БС-9-ПР/ 16.03.2012г. 

4 План за застрояване за едноетажно 
застрояване за отдих и леки навеси за 
паркиране, за лични нужди 

27454.33.4 1.617 БС-26-ПР/ 
05.06.2012г. 
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5 Изграждане на две жилищни сгради за 
сезонно ползване 

011127 2.992 БС-30-ПР/ 
15.06.2012г. 

6 Изграждане на пет броя къщички за отдих 
и курорт 

73571.31.41 5.199 БС-35-ПР/ 
25.06.2012г. 

7 Изграждане на три жилищни сгради за 
сезонно ползване 

51500.29.19 2.753 БС-39-ПР/ 
12.07.2012г. 

8 Изграждане на две жилищни сгради за 
сезонно ползване  

11538.5.4 4.000 БС-41-ПР/ 
18.07.2012г. 

9 Изграждане на шест еднофамилни 
жилищни сгради 

51500.246.3 3.846 БС-52-ПР/ 
16.08.2012г. 

10 Промяна на интензитета на застрояване от 
Кинт 1.2 на Кинт 1.5  

УПИ ІХ-4037 (ПИ№11538.4.88) кв.24 БС-57-ПР/ 
24.08.2012г. 

 
 От по-горните таблици е видно, че определящи върху ЗЗ „Емине” са 
въздействията от различните инвестиционни предложения свързани с жилищно, 
вилно и друг вид строителство и с промяната на предназначението на земите от 
поземления и горския фонд. 
 
 3. Описание на елементите на инвестиционното предложение, които 
самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и 
проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително 
въздействие върху защитената зона или нейните елементи. 
Разглежданото инвестиционното предложение включва следните елементи:   

- Премахване на крайречна растителност - Към проекта е изготвена 
количествено сметна документация, в която е предвидено извършване на 
сечи храсти и млада дървесна растителност с диаметър до 10 см в два 
участъка с размери 100м2 всеки. Двата участъка са в източния край където 
е предвиден мост за свързване с ул. Михаил Герджиков и от т. 16 до т. 20 
над моста на ул. Първи май. 

- Изграждане на временни напречни земни диги и отбиване на течението, 
чрез полагане на PVC тръби Ф400. Извършва се с цел осушаване на 
дъното на реката на участъци с дължина до 50 m. 

- Почистване на речното корито от наноси. 
- Полагане на изравнителен пласт от несортирани дребнозърнести 

минерални материали с минимална дебелина 15 sm.  
- Облицоване на речното корито чрез полагане по оста на реката на 

правоъгълни стоманобетонови корита със светли размери 1.20х0.60m и 
дължина. 

- Обособяване на временна площадка за разполагане на фургон и временна 
химическа тоалетна за изпълнителите, контейнер за отпадъци, складиране 
на стоманобетонните елементи, паркоместа за наличната техника. 

 
Инвестиционното предложение изцяло ще реализира в границите на с. Оризаре. 
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При реализация на ИП ще бъде отстранена млада дървесна растителност и 
храсти в два участъка по 100кв м., предимно от инвазивния храст аморфа 
(Amorpha fruticosa), отделни млади дървета от бяла върба (Salix alba), сива върба 
(Salix cinerea),теснолистна върба (Salix eleagnus), черна топола (Populus nigra), 
бяла топола (Populus alba) и полски ясен (Fraxinus oxycarpa).Непосредствено 
във водното течение, където се предвижда полагане на стоманобетоновии корита 
е възможно засягане на наличната субмерзна растителност от къдрав ръждавец 
(Potamogeton crispus), класовидeн многолистник (Myriophyllum spicatum), 
плаващ роголистник (Ceratophyllum demersum) и др.  
 
При почистването, направата на временни диги, полагането на тръби φ 400 за 
отбиване и облицовката до h 160 ще бъдат засегнати производни вторично 
възникнали формации от теснолистен папур (Typha angustifolia), широколистен 
папур (Typha latifolia), ежова главица (Sparganium ramosum), острица (Carex sp.), 
шавар (Juncus sp.) обикновена тръстика (Phragmites australis), сенникоцветен 
вододолюб (Butomus umbellatus), блатно великденче (Veronica beccabunga), 
водно пипериче (Polygonium hydropiper), водна мента (Mentha aquatica, Menntha 
spicata), обикновена блатница (Eleocharis palustris), водно пипериче (Polygonum 
hydropiper), коприва (Urtica dioica), бучиниш (Conium naculatum), тревист бъз 
(бъзак) (Sambucus ebulus), обикновен пелин (Artemisia absinthium), метловиден 
пелин (Artemisia scoparia), татул (Datura stramonium), лъскава лобода (Atriplex 
nitens), обикновен щир, (Amaranthus retroflexus), хибриден щир (Amaranthus 
hybridus), широколист жиловлек (Plantago major), обикновен лопен (Verbascum 
thapsus), бoдлив казашки бодил (Xanthium spinosum), рогачица (Xanthium 
commune), черно куче грозде (Solanum nigrum), луда (морска) краставица 
(Ecbalium elaterium) и др. Ще бъде премахната растителност в участък с обща 
площ 4306.5m2 . 
 
Потенциално засегнатите видове са широкоразпоространени със склонност на 
инвазивност при подходящи условия и кратък жизнен цикъл. След понижаване 
на температурите на голяма част от тях едногодишните им стебла отмират и 
биват отнасяни от водното течение. Тъй като ще бъдат засегнати само 
широкоразпространени видове с големи възпроизводствени възможности, а 
площта на двата обрасли с храсти и млада дървесна растителност участъка е 
незначителна засегнатият от корекционните дейности участък може да бъде 
използван като място за почивка и хранене само на незначителен брой, 
обитаващи населените места птици.  
 
Тъй като защитената зона е обявена по Директивата за опазване на дивите 
птици, в предмета на опазването ѝ не са включени други животински видове. 
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Дейностите по почистването и корекциите в речното корито ще се извършват на 
малки участъци (от по 50м) в границите на населеното място без да се очакват 
значителни промени във физикохимичната характеристика на протичащите през 
засегнатия участък водни количества по никакъв начин не може да бъде 
отчетено въздействие извън границите на протичащия през населеното място 
речен участък, особено, преди влизане в с. Оризаре. 
 
Тъй като придвижването на птиците от една до друга точка в пространството се 
извършва над земната и водна повърхност речният участък няма биокоридорни 
функции за птиците предмет на опазване в ЗЗ „Емине”. 
 
Естественият контур на участъка който ще бъде засегнат е с височина на 
бреговете от 2 до 5 м, която няма да бъде надвишена и фрагментация на 
популации на нито един вид от птиците, предмет на опазване в защитената зона, 
категорично не може да бъде предизвикана. 
 
Тъй като корекцията на р. Бяла река ще се извърши в относително къс спрямо 
нейната дължина участък в границите на населено място не могат да се очакват 
нарушения в целостта на защитената зона. 
 
 4. Описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите 
на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване 
при изготвянето на плана на инвестиционното предложение. 
ЗЗ „Емине” BG0002043 заема най-източните части на Стара планина от село 
Паницово на запад до нос Емине на изток с обща площ 667505,15 дка и включва 
морски пространства с площ 176.538 кв. км. На север се простира до долината 
на река Двойница, а на юг достига до селищата Ахелой и Каблешково, като 
обхваща и северната част на Бургаския залив. При нос Емине брегът 
представлява тясна чакълеста ивица, над която се издига стръмна до отвесна 
скала, на места обрасла с храсталаци. В района преобладават ксеротермни 
тревни съобщества от белизма (Dichantium ischaemum), луковична ливадина 
(Poa bulbosa) и др. На места по склоновете и овразите са разпръснати 
храсталаци предимно от драка (Paliurus spina-christi), както и вторични гори от 
дъб (Quercus spp.) (Бондев, 1991). Планинската част е покрита предимно с 
широколистни гори. В равнинната част преобладават селскостопанските земи, с 
отделни части от естествена растителност и малки влажни зони. 26% от площта 
на зоната е заета от плитките води на северната част на Бургаския залив. На 
територията на ЗЗ „Емине” са установени 218 вида птици, от които 60 са 
включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 96 са 
от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). 
Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 8 вида, а като 
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застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 29 вида, в SPEC3 - 59 вида. 
В защитената зона намират подходящи местообитания 79 вида, включени в 
приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват 
специални мерки за защита. От тях 73 са вписани също в приложение І на 
Директива 79/409 на ЕС. През ЗЗ „Емине” преминава прелетния път Via Pontica 
и има международно значение като типично „място с тесен фронт на миграция” 
за прелитащите над нея пеликани, щъркели и грабливи птици. Мигриращите 
птици се концентрират да преминават Стара планина именно в най-източната и 
част, поради факта че е сравнително най-ниската и лесна за преминаване 
преграда. Щъркелите и пеликаните често летят направо през Бургаския залив. 
Гористата част се използва от мигрантите – главно грабливите птици за хранене 
и нощуване. Равнинните части южно от планинските склонове се използват от 
нощувалите и прелитащите мигранти за набиране на височина. Значителни 
количества бели щъркели и пеликани прелитат и над акваторията, пресичайки 
Бургаския залив. Крайбрежните скали и акваторията на ЗЗ „Емине” са едни от 
малкото в България, където постоянно се среща средиземноморския 
буревестник (Puffinus yelkouan). ЗЗ „Емине” е едно от най-важните места в 
страната от значение за Европейския съюз за този вид, както и за големия 
маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), горската чучулига (Lullula 
arborea), полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata), средния пъстър 
кълвач (Dendrocopos medius), синявицата (Coracias garrulus), малкия креслив 
орел (Aquila pomarina), късопръстия ястреб (Accipiter brevipes), черногърбото 
каменарче (Oenanthe pleshanka), речната рибарка (Sterna hirundo) и белочелата 
рибарка (Sterna albifrons). През зимата в крайбрежните морски води се 
концентрират значими количества черногуши гмуркачи (Gavia arctica), 
кафявоглави потапници (Aythya ferina) и други водолюбиви птици. 
 
Точните граници, списъкът с имотите влизащи в състава на защитената зона, 
предмета на опазване, наложените забрани и ограничения, както и списъкът с 
имотите с наложени ограничения върху тях са описани в заповедта на 
Министъра на МОСВ РД 560 от 28.08 2009г ДВ бр 62 /2009г за обявяване на ЗЗ 
„Емине” BG0002043, като режимът на опазването ѝ е променен със Заповед РД-
76 от 28.01. 2013 г ДВ бр 10 от 2013г. 
 
 Видове предмет на опазване в ЗЗ „Емине” BG0002043 
 Предмет на опазване в зоната са следните видове птици: 
 Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие: 
 Черногуш гмуркач (Gavia arctica) 
 Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan) 
 Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) 
 Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) 



77 

 Среден корморан (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) 
 Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus) 
 Малък воден бик (Ixobrychus minutus) 
 Малка бяла чапла (Egretta garzetta) 
 Червена чапла (Ardea purpurea) 
 Черен щъркел (Ciconia nigra) 
 Бял щъркел (Ciconia ciconia) 
 Блестящ ибис (Plegadis falcinellus) 
 Лопатарка (Platalea leucorodia) 
 Червен ангъч (Tadorna ferruginea) 
 Орел рибар (Pandion haliaetus) 
 Осояд (Pernis apivorus) 
 Черна каня (Milvus migrans) 
 Червена каня (Milvus milvus) 
 Белоглав лешояд (Gyps fulvus) 
 Орел змияр (Circaetus gallicus) 
 Тръстиков блатар (Circus aeruginosus) 
 Полски блатар (Circus cyaneus) 
 Степен блатар (Circus macrourus) 
 Ливаден блатар (Circus pygargus) 
 Малък креслив орел (Aquila pomarina) 
 Голям креслив орел (Aquila clanga) 
 Скален орел (Aquila chrysaetos) 
 Малък орел (Hieraaetus pennatus) 
 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 
 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) 
 Царски орел (Aquila heliaca) 
 Белошипа ветрушка (Falco naumanni) 
 Сoкол скитник (Falco peregrinus) 
 Ловен сокол (Falco cherrug) 
 Сив жерав (Grus grus) 
 Ливаден дърдавец (Crex crex) 
 Kокилобегач (Himantopus himantopus) 
 Турилик (Burhinus oedicnemus) 
 Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola) 
 Малък горски водобегач (Tringa glareola) 
 Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus) 
 Малка чайка (Larus minutus) 
 Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica) 
 Каспийска рибарка (Sterna caspia) 
 Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis) 
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 Речна рибарка (Sterna hirundo) 
 Белочела рибарка (Sterna albifrons) 
 Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus) 
 Черна рибарка (Chlidonias niger) 
 Бухал (Bubo bubo) 
 Кoзодой (Caprimulgus europaeus) 
 Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 
 Синявица (Coracias garrulus) 
 Сив кълвач (Picus canus) 
 Черен кълвач (Dryocopus martius) 
 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) 
 Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 
 Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra) 
 Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla) 
 Горска чучулига (Lullula arborea) 
 Полска бъбрица (Anthus campestris) 
 Червеногърба сврачка (Lanius collurio) 
 Черночела сврачка (Lanius minor) 
 Белочела сврачка (Lanius nubicus) 
 Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka) 
 Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) 
 Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum) 
 Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) 
 Градинска овесарка (Emberiza hortulana) 
 
 Видове по чл.6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:  
 Среден морелетник (Stercorarius parasiticus) 
 Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) 
 Голям гмурец (Podiceps cristatus) 
 Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena) 
 Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis) 
 Голям корморан (Phalacrocorax carbo) 
 Сива чапла (Ardea cinerea) 
 Ням лебед (Cygnus olor) 
 Голяма белочела гъска (Anser albifrons) 
 Бял ангъч (Tadorna tadorna) 
 Фиш (Anas penelope) 
 Зимно бърне (Anas crecca) 
 Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) 
 Шилоопашата патица (Anas acuta) 
 Лятно бърне (Anas querquedula) 
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 Червеноклюна потапница (Netta rufina) 
 Кафявоглава потапница (Aythya ferina) 
 Kачулата потапница (Aythya fuligula) 
 Планинска потапница (Aythya marila) 
 Обикновена гага (Somateria mollissima) 
 Звънарка (Bucephala clangula) 
 Среден нирец (Mergus serrator) 
 Голям нирец (Mergus merganser) 
 Малък ястреб (Accipiter nisus) 
 Обикновен мишелов (Buteo buteo) 
 Северен мишелов (Buteo lagopus) 
 Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus) 
 Сoкол орко (Falco subbuteo) 
 Вoден дърдавец (Rallus aquaticus) 
 Зеленоножка (Gallinula chloropus) 
 Лиска (Fulica atra) 
 Стридояд (Haematopus ostralegus) 
 Речен дъждосвирец (Charadrius dubius) 
 Обикновена калугерица (Vanellus vanellus) 
 Голям горски водобегач (Tringa ochropus) 
 Речна чайка (Larus ridibundus) 
 Чайка буревестница (Larus canus) 
 Mалка черногърба чайка (Larus fuscus) 
 Жълтокрака чайка (Larus cachinnans) 
 Пчелояд (Merops apiaster) 
 
 Цели и режим на опазване на ЗЗ „Емине” BG0002043 
Съгласно тази заповед защитената зона се обявява с цел: 

1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т.2 видове 
птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т.2, за които е 
необходимо подобряване на природозащитното им състояние.  

 
В границите на защитената зона се забранява:  

1. Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и 
групи дървета), при ползването на земеделските земи като такива; 

2. Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 
обработваеми земи и трайни насаждения; 

3. Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
4. Изграждането на съоръжения за производство на електроенергия 

посредством силата на вятъра, с изключение на тези, за които към датата 
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на публикуване на заповедта в „Държавен вестник” има завършена 
процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда 
и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; 

5. Косенето на тръстика, в периода от 1 март до 15 август; 
6. Паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 
7. Извършването на дейности, свързани с отводняване, пресушаване или 

промяна на водния режим на мочурища и естествени водни обекти, освен 
при изпълнение на дейности, свързани с подобряване състоянието на 
водните екосистеми и местообитания. 

8. В имотите от землищата на гр. Обзор и с. Емона с включени в т.8 от 
заповедта номера се забранява:  

 8.1. допускането и извършването на жилищно, курортно и вилно 
строителство, до влизането в сила на нов ОУП на община Несебър или негово 
изменение, с изключение на тези имоти, за които към 18.08.2006 г. има 
стартирала процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната 
среда; 
 8.2. промяната на естествения характер на речните корита извън 
границите на населените места, с изключение на дейности, свързани с 
превантивна защита или оперативна защита при бедствени ситуации; 
 8.3. провеждането на офроуд състезания. 
 Реализирането на инвестиционното предложение не е в противоречие с 
нито една от забраните включени в заповедта за обявяване на ЗЗ „Емине“. 
 
Със Заповед РД-76 от 28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/2013г) допълнително са наложени 
забрани за използване на неселективни средства за борба с вредителите в 
селското стопанство и косенето на ливадите с бързо движеща се техника от 
периферията към центъра и преди 15 юли. 
 
 5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на 
инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на ЗЗ 
„Емине“ 
 5.1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното 
предложение върху типовете природни местообитания и видовете предмет 
на опазване в ЗЗ „ Емине“  
 Описание и анализ на въздействието на инвестиционното 

предложение върху типовете природни местообитания предмет на 
опазване в ЗЗ „Емине“ 

Защитената зона е обявена по директивата за опазване на дивите птици и в 
заповедта за обявяване на ЗЗ „Емине“ в предмета на опазване няма включени 
типове природни местообитания, включени в Приложение I на Директива 
92/43/ЕЕС. В тази си част зоната не се припокрива с друга зона в която подлежат на 
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опазване типовете местообитания включени в Приложение 1 на ЗБР и Директива 
92/43/ЕЕС. 
 
 Описание и анализ на въздействието на инвестиционното 

предложение върху видовете - предмет на опазване в ЗЗ „Емине“ 
В заповедта за обявяване на ЗЗ „Емине“ са описани 69 вида птици, подлежащи 
на опазване съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие 
и 41 вида по чл.6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие. 
 
Възможното негативно въздействие от реализирането на инвестиционното 
предложение върху птиците в района, се отнася до временно отнемане на 
подходящи местообитания на незначителен брой широко разпространени 
видове птици, които и сега се срещат на територията на с. Оризаре. 
Болшинството от птиците, чиито местообитания се опазват в границата на 
защитената зона са прелетни видове и обитатели на влажни зони, мочурливи 
места или водни басейни, разположени извън границите на населените места, а 
над селищата могат да бъдат видяни само високо във въздуха по време на 
сезонните им миграции. 
 
Според местообитанията и биологичните особености на всеки един от видовете, 
включени в заповедта за обявяване на защитената зона, могат да бъдат отнесени 
към следните екологични групи: водолюбиви видове, грабливи и лешояди и 
дребни пойни, обитатели на откритите площи и край населени места, 
покрайнини на гори и обработваеми земи. Въздействията от реализирането на 
инвестиционното предложение за всеки един от тях ще бъдат както следва: 
 
 Водолюбиви видове птици: Тези птици зимуват в тихите заливи на 
Черно море и спират за по кратко време по време на миграции в яз. Порой, 
който е разположен на 2,7 км на юг от протичащия през с. Оризаре участък на р. 
Бяла река, някои микроязовири и реки с по-дълбоки участъци. Към тази група 
предмет на опазване в ЗЗ „Емине“ са: черногуш гмуркач (Gavia arctica), 
обикновен буревестник (Puffinus yelkouan), розов пеликан (Pelecanus 
onocrotalus), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), среден корморан 
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), 
малък воден бик (Ixobrychus minutus), малка бяла чапла (Egretta garzetta), 
червена чапла (Ardea purpurea), лопатарка (Platalea leucorodia), червен ангъч 
(Tadorna ferruginea), кокилобегач (Himantopus himantopus), кафявокрил 
огърличник (Glareola pratincola), малък горски водобегач (Tringa glareola), 
малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), малка чайка (Larus minutus), 
дебелоклюна рибарка (Gelochelidon nilotica), каспийска рибарка (Sterna caspia), 
гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), речна рибарка (Sterna hirundo), белочела 
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рибарка (Sterna albifrons), белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), черна рибарка 
(Chlidonias niger), земеродно рибарче (Alcedo atthis), среден морелетник 
(Stercorarius parasiticus), малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), голям гмурец 
(Podiceps cristatus), червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), черногуш гмурец 
(Podiceps nigricollis), голям корморан (Phalacrocorax carbo), сива чапла (Ardea 
cinerea), ням лебед (Cygnus olor), голяма белочела гъска (Anser albifrons), бял 
ангъч (Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope), зимно бърне (Anas crecca), 
зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), шилоопашата патица (Anas acuta), 
лятно бърне (Anas querquedula), червеноклюна потапница (Netta rufina), 
кафявоглава потапница (Aythya ferina), качулата потапница (Aythya fuligula), 
планинска потапница (Aythya marila), обикновена гага (Somateria mollissima), 
звънарка (Bucephala clangula), среден нирец (Mergus serrator), голям нирец 
(Mergus merganser), вoден дърдавец (Rallus aquaticus), зеленоножка (Gallinula 
chloropus), лиска (Fulica atra), стридояд (Haematopus ostralegus), речен 
дъждосвирец (Charadrius dubius), обикновена калугерица (Vanellus vanellus), 
голям горски водобегач (Tringa ochropus), речна чайка (Larus ridibundus), чайка 
буревестница (Larus canus) и малка черногърба чайка (Larus fuscus) са видове, 
които не се срещат на територията на с. Оризаре, включително и в предвидения 
за корекция участък на р. Бяла река, който е с незначителна дълбочина. 
 
Местообитанията им са влажни зони по смисъла на §1 т.6 от допълнителните 
разпоредби на Закона за биологичното разнообразие и няма да бъдат засегнати 
от реализирането на инвестиционното предложение поради отдалечеността им 
от с. Оризаре. Тези птици обитават основно обрасли с водна растителност по-
големи водоеми в зоната, речни корита с по-голяма дълбочина на протичащите 
през тях реки, мочурища, влажни ливади и тихите заливи покрай скалите на 
Черноморското крайбрежие. Много от тях след застудяване прелитат и остават 
да зимуват в крайбрежната ивица на повечето от Черноморските селища, без да 
изпитват безпокойство от хората.  
 
Малкият горски водобегач (Tringa glareola), който се появява през зимата, 
речната рибарка (Sterna hirundo) и земеродното рибарче (Alcedo attis) се срещат 
в поречията на реките Двойница, Хаджийска и Ахелой От тях гнездещ вид е 
само земеродното рибарче (Alcedo attis), което гнезди в дупки на места с високи 
речни брегове покрай участъци с постоянно водно течение. Не се среща на 
територията на с. Оризаре. 
 
Двата вида пеликани, розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) и къдроглав пеликан 
(Pelecanus crispus) не се срещат на територията на с. Оризаре. Местообитанията 
на двата вида са относително големи, топли, плитки пресни, бракични, алкални 
или солни езера, лагуни делти (del Hoyo et al, 1992), широки реки (Johnsgard 
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1993), естуари и крайбрежия на морета (Snow and Perrins 1998). 
Неразмножаващи се индивиди от розовия пеликан (Pelecanus onocrotalus) 
обитават водоемите по Българското и Румънското Черноморско крайбрежие, 
блатата покрай р. Дунав, включително и езерото Сребърна. Една две двойки 
епизодично гнездят в ез. Сребърна сред колонията от къдроглав пеликан 
(Симеонов 2001). Най-близкия подходящ и обширен по площ водоем, в който 
могат да бъдат видяни само отделни птици е яз. Порой, но в него се появяват 
рядко тъй като вида предпочита по-плитки водоеми. Над с. Оризаре, могат да 
бъдат видяни рядко в полет, поради което негативни въздействия върху вида не 
се очакват. 
 
Къдроглавият пеликан (Pelecanus crispus) е установен като зимуващ вид в 
Бургаските езера (Мандренското езеро – 420 птици през януари 1997 г. и Вая – 
323 птици през януари 1999 г.) (Мичев, Профиров, 2003), (Димитров et al., 
2005), а по време на миграция прелита над Черноморското крайбрежие (Мичев, 
Камбурова 2012), прелитайки над източна Стара планина по време на миграция. 
Въздействия върху този вид не се очакват, тъй като не обитава територията на с. 
Оризаре. 
 
Малкият корморан (Phalacrocorax pygmeus) е рядък вид, който прелита над ЗЗ 
„Емине” само по време на миграции с численост до 4 индивида. Прелита над 
източната част на защитената зона, в тясна ивица над Черноморското крайбрежие 
без да се среща в тази част на страната. Негативни въздействия върху него не се 
очакват тъй като не обитава преминаващия през с. Оризаре участък на р. Бяла 
река. 
 
Малкият воден бик (Ixobrychus minutus) е рядък вид, от който 5-7 двойки гнездят в 
защитената зона. През деня е укрит в обрастванията с водолюбива растителност 
(BirdLife International 2012), поради което е трудно откриваем. Обикновено 
присъствието му в района се отчита нощем по време на токуване. Не се среща в 
преминаващия през с. Оризаре участък на р. Бяла река. Не се очакват 
отрицателни въздействия върху вида.  
 
Голям гмурец (Podiceps cristatus) - Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ 
за България вид. До края на 19 век е гнездял навсякъде в страната, след което 
числеността му намалява, като сега гнезди само по Дунавското и Черноморско 
крайбрежие, Дунавската равнина, Софийското поле, долините на Марица и 
Тунджа с обща численост между 800–1000 (Нанкинов и др. 2004) и 400–600 
гнездещи двойки (Янков 2007). Числеността на зимуващите птици е 
многократно по-висока, особено в Черноморските влажни зони и 
незамръзващите водоеми на Южна България, с отчетена максимална численост 
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по Черноморското крайбрежие и влажните зони около него 12 031 птици (Мичев 
и Профиров 2003). В защитената зона гнездят 2 двойки в източната ѝ част, а по 
Черноморското крайбрежие зимуват от 2 до 26 индивида. Обитава сладководни 
водоеми, рибовъдни стопанства, езера и микроязовири с открита водна 
повърхност и растителност. Предпочита водоеми, пръстеновидно обрасли с 
широка, но не много гъста ивица от папур или тръстика; през зимата – големи 
сладководни езера, язовири, лагуни и плитки морски заливи. Гнезди в обрасли с 
тръстика брегове на водоемите.  
 
Отрицателно действащи фактори, водещи до намаляване на числеността му 
(Николов 2012) са: Унищожаване на обрасванията от тръстика и папур в 
сладководни рибовъдни стопанства и намаляването, но техния брой. 
Преднамерено избиване от арендатори на водоеми. Резки промени на водното 
ниво в сладководни рибарници и язовири през гнездовия период. Не се очакват 
отрицателни въздействия върху вида, тъй като не се среща в преминаващия през 
с. Оризаре участък на р. Бяла река. 
 
Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) - В миналото е бил повсеместно 
разпространен край блата, реки и вирове, но сега числеността на гнездещата 
популация в България е между 800-1900 двойки (Янков 2005) и 3000 - 3500 
(Нанкинов и кол. 4004). Основните концентрации са в незамръзващите големи 
водоеми на Южна България – комплекс Марица-Изток, баластриери по р. 
Марица и Тунджа и Черноморското крайбрежие (Николов и др. 1986). 
Числеността на зимуващата в страната популация е възлиза средно на 635 
индивида с максимум 881 през 2000г (Мичев, Профиров 2003). В защитената 
зона според стандартния ѝ формуляр гнездят 2 двойки. При направените 
проучвания в изпълнение на проекта на МОСВ: „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” 
видът не е установен като гнездящ в защитената зона. Видът гнезди в 
обраствания с папур с гъстота 30–40 стъбла/m2, каквито липсват в 
преминаващия през с. Оризаре участък на р. Бяла река. Отрицателно действащи 
фактори, водещи до намаляване на числеността му (Николов 2012) са: 
Намаляване площта на сладководните рибовъдни стопанства, поради смяна на 
предназначението им. Унищожаване на обрастванията от тръстика и папур. 
Преднамерено избиване от арендатори на водоеми. Такива въздействия не се 
очакват от реализирането на инвестиционното предложение и общата оценка за 
въздействията от реализирането му върху вида е незначителни. 
 
Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis) - Рядко гнездещ, предимно преминаващ и 
зимуващ за България вид. В миналото е обитавал основно по-големите блата по 
поречието на р. Дунав и Бургаските езера, но сега само единични двойки се 
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размножават нередовно в резервата „Сребърна” и рибарниците „Калимок” при 
Тутракан. Общата численост на гнездещата популация в страната не превишава 40 
гнездещи двойки. По време на миграция се среща в по-големите водоеми в цялата 
страна. Зимува главно по Черноморското крайбрежие и крайбрежните езера, по-
рядко във вътрешните водоеми на страната. Най-голям брой зимуващи птици са 
установени във Варненското езеро – 1030 птици (Мичев, Профиров 2003). През 
гнездовия период предпочита обширни сладководни езера, рибарници с големи 
отделни басейни, богато обрасли с растителност, върху която строи гнездата си. 
През зимата e близо до морския бряг и в крайбрежните езера, по-рядко в големи, 
незамръзващи сладководни басейни, язовири и др. В защитената зона е 
регистриран само като преминаващ по време на миграции вид с численост от 3 до 
88 индивида.  
 
Отрицателно действащи фактори, водещи до намаляване на числеността му 
(Иванов 2012) са: Изоставянето на съществуващите по р. Дунав рибарници, 
недоброто управление и непостоянния воден режим в резерватите „Белене” и 
„Сребърна” и загубата на основния микрохабитат в блатата на Белене – 
обрастванията с какички и воден орех, необходими за гнезденето на гмуреца. 
Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с нито един от 
тези фактори и общата оценка на въздействията върху вида е незначителни. 
 
Голям корморан (Phalacrocorax carbo) - Вид, които не гнезди в района и 
защитената зона, а се среща само рядко по време на миграции. Над с. Оризаре 
рядко прелитат отделни зимуващи птици. От значение за вида в защитената зона 
са откритите водни площи с достатъчно количество риба, каквато е акваторията на 
Черно море, по-големите язовири и скалите на морския бряг, на които излизат да 
си сушат крилете. По данни на СФ над защитената зона по време на миграция 
прелитат от 4 до 62 индивида. Най-близкият водоем в който може да бъде видян е 
яз. Порой. Не се очакват отрицателни въздействия върху вида, тъй като не 
обитава преминаващия през с. Оризаре участък на р. Бяла река.  
 
Речен дъждосвирец (Charadrius dubius)- Гнездящо-прелетен, преминаващ и 
зимуващ вид с численост на гнездещата популация между 1500 и 2000 двойки 
(Нанкинов и др. 2004). Среща се край водоеми в ниските части на страната. 
Числеността му в защитената зона е между 7и 30 гнездещи двойки. Гнезди по 
плажовете в източната част на защитената зона и не се среща на територията на с. 
Оризаре.  Не се очакват отрицателни въздействия върху вида, тъй като не 
обитава преминаващия през с. Оризаре участък на р. Бяла река. 
 
Сив жерав (Grus grus) - рядък преминаващ вид, които не гнезди в България и 
случаите при които са наблюдавани почиващи видове са много редки. Почиват в 
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ливади край водоеми с постоянен обем, а над с. Оризаре може да се наблюдава 
само рядко в полет по време на миграции. Реализирането на инвестиционното 
предложение ще бъде с незначителни въздействия върху него и местообитанията 
му. 
 
Бял щъркел (Ciconia ciconia) - Вид, който гнезди в населени места, търси 
храната си предимно във влажни ливади и нощува по време на миграция в ниви 
и не се среща в планински места. Гнезди на територията на с Оризаре. Видът е 
синантропен и не проявява чувствителност към човешко присъствие. 
Реализирането на инвестиционното предложение ще бъде с незначителни 
въздействия върху вида и местообитанията му, тъй като ще бъдат засегнат 
преминаващия през с. Оризаре участък на р. Бяла река, над който птиците само 
прелитат в периода на гнездене. 
 
Жълтокрака чайка (Larus cachinans) - Обитатава Черноморското крайбрежие и за 
нея урбанизацията е с благоприятни въздействия. Гнезди върху покривите на 
сградите на населените места по крайбрежието и отглежда малките си върху тях 
(Dolbeer et al 1989). С разрастването на населените места е заела нова 
екологична ниша като за сметка на намаляващите рибни запаси значителен дял 
от храната им заемат хранителните отпадъци по улиците (Шурулинков 2009), 
кошовете за смет и общинските сметища, а не са редки случаите, когато крадат 
храната от ръцете на хората, тераси и прозорци на сгради. Преминаващият през 
с. Оризаре участък на р. Бяла река не е от значение, като място за гнездене или 
търсене на храна, нито пък корекцията може да повлияе на числеността на 
популацията ѝ в България, поради което въздействията от реализирането на 
инвестиционното предложение върху вида могат да бъдат класифицирани като 
незначителни. 
 
В ЗЗ „Емине“ като гнездещи видове птици са установени следните видове: 
осояд (Pernis apivorus), белоглав лешояд (Gyps fulvus), орел змияр (Circaetus 
gallicus), малък креслив орел (Aquila pomarina), голям креслив орел (Aquila 
clanga), царски орел (Aquila heliaca), скален орел (Aquila chrysaetos), малък орел 
(Hieraaetus pennatus), орел рибар (Pandion haliaetus), ловен сокол (Falco 
cherrug), бухал (Bubo bubo), козодой (Caprimulgus europaeus), синявица 
(Coracias garrulus), сив кълвач (Picus canus), черен кълвач (Dryocopus martius), 
среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), дебелоклюна чучулига 
(Melanocorypha calandra), горска чучулига (Lullula arborea), голям маслинов 
присмехулник (Hippolais olivetorum) и полубеловрата мухоловка (Ficedula 
semitorquata). Тези видове птици обитават смесени широколистни гори, ивици 
дървета, алувиални гори, близо до водни басейни и поляни в покрайнината на 
гората. Възможно е единствено да прелитат над територията на с. Оризаре при 
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миграции и/или търсене на храна. 
 
 Грабливи птици и лешояди: Над района прелитат по време на миграция 
късопръст ястреб, белоопашат мишелов, малък креслив орел (Aquila pomarina), 
сокол орко (Falco subbuteo), сокол скитник (Falco peregrinus), а през зимата и 
малък сокол (Falco columbarius). По данни от стандартния формуляр на 
защитената зона царският орел (Aquila heliaca), белошипата ветрушка (Falco 
naumani), червената каня (Milvus milvus), големият креслив орел (Aquila clanga) 
и два вида блатари- полски блатар (Circus cyaneus) и степен блатар (Circus 
macrourus) са видове които не гнездят в тази част на страната, а само 
преминават по време на миграция или зимуват. Реализирането на 
инвестиционното предложение ще бъде със следното въздействие за всеки един 
вид от грабливите предмет на опазване в защитената зона. 
 
Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) - прелетногнездещ вид с численост на 
националната популация 650-750 двойки (Янков). До първата половина на 20 
век се считал за прелетно скиташ вид за България като след това започва да 
разширява гнездовите си обитания включително и сред суходолията на 
Добруджа. Гнезди на земята, по скали, и по стълбовете на електропреносната 
мрежа в гнезда на свраки или прави собствени. Ловува, изчаквайки скрит на 
някое по-високо място (електропреносната мрежа е предпочитано място) или 
оглеждайки от голяма височина с планиращ полет. Храни се предимно с дребни 
бозайници (много от белоопашатите мишелови предпочитат лова на мишки, 
полевки и друга подобна по размери плячка, което се дължи на сравнително 
късите му и слаби пръсти на краката. По данни от стандартния формуляр на 
територията на защитената зона гнезди 1 двойка, т.е. 0,065 -0,075 %, от 
популацията в цялата страна. Над територията на защитената зона по време на 
миграции прелита рядко. Резултатите от проучванията в изпълнение на проекта 
на МОСВ: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I” са, че видът е малочислен в зоната и 
за регистрирането му е необходимо допълнително проучване. Отрицателни 
въздействия изразяващи се в безпокойство при гнезденето, унищожаване на 
гнездото, смъртност на малките и прогонване от заеманата от гнездещата на 
територията двойка няма да има поради отдалечеността на обитанията му от с. 
Оризаре. 
 
Обикновен мишелов (Buteo buteo) – Най-често срещащия се вид от грабливите 
птици у нас. Среща се целогодишно и е един от масовите мигранти през есента 
и пролетта, а през зимата долитат за зимуване птици и от северните райони на 
Европа. Числеността на популацията му в България е 2500 – 4000 двойки. В 
защитената зона гнездят 10 двойки. Не гнезди на територията на населените 
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места, но е наблюдаван да ловува в покрайнините им или да ползва за почивка 
електропроводи или големи дървета в покрайнините им. Гнезди на дървета, като 
размерите на гнездото могат да достигнат до 1м в диаметър и 0,8 м височина, 
така, че при наличие на гнездо в района то лесно може да бъде открито. В 
хранителния му спектър му влизат 257 животински вида 37% дребни бозайници, 
основно полевки (Microtus arvalis), 59% птици, 1% влечуги и земноводни и 2% 
риба (Hastädt, V. & Sömmer, P). През зимата е чест край пътищата, където се 
струпват дребни пойни птици, като в състава на храната му влизат и загинали от 
автомобилите животни. Естествената смъртност на младите птици през първата 
година от живота достига 51%, през втората 32% и 29% през третата (Mebs, 
Schmidt). Продължителността на живота му е обикновено около 10 години, но 
някои птици живеят и 26 години (Mebs, Schmidt). Заплахи за вида, които водят 
до намаляване на числеността му са: Използването на отрови срещу гризачи и 
други химикали в селското стопанство, унищожаване на гнездата при 
горскостопански дейности, безпокойство през размножителния период, 
бракониерски отстрел, смъртност от токови удари при кацане върху 
необезопасени стълбове от електроразпределителната мрежа. Очакванията са, 
че и след реализирането на инвестиционното предложения числеността на 
гнездещите в защитената зона двойки ще се запази, без да се намалява площта 
на гнездовите обитания на вида. Въздействията върху вида ще бъдат 
незначителни тъй като не се среща в преминаващия през с. Оризаре участък на 
р. Бяла река. 
 
Скален орел (Aquila chrysaetos) - Приоритетен за опазване и застрашен от 
изчезване вид (Приложение 2 на ЗБР). Числеността на популацията му в 
България е 150-170 двойки (Янков 2007). Скалният орел води уседнал начин на 
живот. Само птиците обитаващи най-северните части на Европа мигрират на юг, 
като не се отдалечават на големи разстояния от гнездовите си обитания. Най-
често мигрират младите като възрастните по-рядко напускат териториите си. 
Гнезди по скали, скални стени и по-рядко по високи дървета. Почти всички 
находища са в долини или скални комплекси близо до открити склонове, в които 
птиците ловуват. Картирани са 70 сигурни и 54 твърде вероятни гнездови 
находища в цялата страна (Петров et al 2012). Предпочитана храна са 
сухоземните костенурки. В гнездата са намирани остатъци и от лалугери, 
лисици, зайци, птици, змии и гущери (Петров et al 2012). На територията на ЗЗ 
„Емине” BG 0002043 не гнезди. Не се очаква значително отрицателно 
въздействие върху числеността на вида в защитената зона, както и на 
местообитанията му в нея поради отдалечеността им от преминаващия през с. 
Оризаре участък на р. Бяла река. 
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Малък креслив орел (Aquila pomarina) - Малкият креслив орел един от най-
многочислените видове които прелитат над територията на България по време 
на миграция. Числеността на гнездещата популация в България е 350 - 400 
двойки (Янков 207). Гнезди на дървета, по често в покрайнината на гората. 
Хранителният му спектър включва дребни бозайници до големината на заек, 
птици, влечуги, земноводни, насекоми, а в Африка са наблюдавани и случаи на 
ограбване на яйцата от гнездата на гнездещите там птици. За защитената зона е 
преминаващ вид като по време на сезонните миграции прелита над източната ѝ 
част над Черноморското крайбрежие. По данни от стандартния формуляр на ЗЗ 
„Емине“ на територията ѝ гнездят 6 двойки. Не е установена гнездеща двойка в 
района на с. Оризаре, а резултатите от проучванията в изпълнение на проекта на 
МОСВ: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I” са за 4-5 гнездещи двойки в защитената зона. 
При миграции прелитат разстояния от порядъка на 9 350 км по права линия 
(Meyburg, B.-U. & C. Meyburg (2009): Голяма част от тях загиват в районите на 
зимуване (Африка) и Близкия изток, в които не подлежат на опазване според 
местното законодателство, отравяне и лов (Mendelssohn and Paz, 1977; Meyburg 
et al., 2004).  
 
Отрицателно действащите фактори водещи до намаляване на числеността му са: 
Разработването на буковите и смесените гори до 1000 m н. в. за дърводобив, 
инфраструктурно развитие за туризъм и отдих. Конкуренцията с царския орел 
по отношение на храната. (Профиров, Стойчев 2012). С реализирането на 
инвестиционното предложение отрицателни въздействия изразяващи се в 
безпокойство при гнезденето, унищожаване на гнездото, смъртност на малките 
и прогонване от заеманата от гнездещата на територията двойка няма да има 
поради отдалечеността на преминаващия през с. Оризаре участък на р. Бяла 
река от най-близките места, в които е установено гнездене. Очакваните 
въздействия върху вида от реализирането на ИП ще бъдат незначителни. 
 
Малък орел (Hieraaetus pennatus) - Гнездещо прелетен за България вид, 
приоритетен за опазване и застрашен от изчезване (Приложение 2 на ЗБР). 
Числеността на популацията му в България се оценява на 140-200 двойки 
(Янков). Гнезди в алувиални или стари гори с изобилие от стари дървета. В 
защитената зона гнездят 2 двойки (СФ). Ловува като дебне жертвата си кацнал 
на някой клон, летейки на малка височина между дърветата в гората или 
планирайки на много голяма височина в откритите райони след което се спуска 
на 20м и от там атакува жертвата си (Martin 2005). Резултатите от проучванията 
в изпълнение на проекта на МОСВ: „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” не 
потвърждават гнездене в защитената зона. Негативни въздействия върху вида от 
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реализирането на инвестиционното предложение върху вида като безпокойство 
по време на гнездене, разрушаване на гнезда, прогонване, и смърт на 
новоизлюпените не се очакват поради отдалечеността на преминаващия през с. 
Оризаре участък на р. Бяла река от най-близките места в които е установено 
гнездене. Очакваните въздействия върху вида от реализирането на ИП ще бъдат 
незначителни. 
 
Орел змияр (Circaetus gallicus) - Гнездещо прелетен за България вид, 
приоритетен за опазване и застрашен от изчезване (Приложение 2 на ЗБР). 
Числеността на популацията му в България е 270 - 320 гнездещи двойки. Гнезди 
в широколистни, иглолистни и влажни алувиални гори, като се придържа към 
откритите пространства, богати на влечуги. На територията на ЗЗ „Емине” BG 
0002043 по данни от стандартния формуляр на зоната гнездят 4 двойки- около 
1,6 % от националната популация, а броят на прелитащите по време на 
миграция е около 141 индивида. Резултатите от проучванията в изпълнение на 
проекта на МОСВ: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 
природни местообитания и видове - фаза I” през 2012г са за 2 гнездещи двойки. 
Мигриращите птици прелитат предимно над Черноморското крайбрежие в 
източната част на защитената зона. Негативни въздействия върху вида от 
реализирането на върху вида, като безпокойство по време на гнездене, 
разрушаване на гнезда, прогонване, и смърт на новоизлюпените не се очакват 
поради отдалечеността на преминаващия през с. Оризаре участък на р. Бяла 
река от най-близките места в които е установено гнездене. Очакваните 
въздействия върху вида от реализирането на ИП ще бъдат незначителни. 
 
Орел рибар (Pandion hаliaetus) - За България е гнездещо-прелетен и преминаващ 
вид. Размерът на гнездещата популация в България се оценява на 3-6 двойки 
(Янков). Гнезди винаги близо до водоеми, в които има достатъчно риба, с която 
се храни. В миналото е бил чест вид в поречието на р. Дунав. Гнездата са 
отдалечени на разстояние 3-5км от водни басейни, но има случаи, когато гнезди 
и на дървета сред блата и езера. Ловува във водоемите край които гнезди. На 
територията на ЗЗ „Емине” BG 0002043 не гнезди. Негативни въздействия от 
реализирането на инвестиционното предложение върху вида като безпокойство 
по време на гнездене, разрушаване на гнезда, прогонване, и смърт на 
новоизлюпените не се очакват поради отдалечеността на преминаващия през с. 
Оризаре участък на р. Бяла река от най-близките места, в които е установено 
гнездене. Не се среща на територията на с. Оризаре. Очакваните въздействия 
върху вида от реализирането на ИП ще бъдат незначителни. 
 
Осояд (Pernis apivorus) - Прелетно гнездещ за България вид приоритетен за 
опазване и застрашен от изчезване (Приложения 2 и 3 от ЗБР). Числеността на 
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популацията му в България е 450 – 550 двойки. В защитената зона по данни от 
стандартния формуляр на зоната гнездят 7 двойки, което е 1,4-2% от 
числеността на националната популация. Не гнезди в населените места, а 
резултатите от проучванията в изпълнение на проекта на МОСВ: „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I” през 2012г са за 1 гнездеща двойка в ЗЗ „Емине” BG 0002043. 
Осоядът е високо специализирана насекомоядна птица. В местата, в които се 
размножава се храни предимно с ларвите на оси. Наблюдава скрит къде е входът 
към гнездото на осите, което често е под земята и ги изравя като понякога целия 
се скрива под земята. Ноктите на краката му не са толкова извити, колкото на 
другите грабливи птици и поради това са по-подходящи за копаене. Напада и 
гнезда на стършели, като предпочита ларвите, но понякога изяжда и 
възрастните. Освен с оси, осоядът се храни и с други насекоми, като скакалци и 
гъсеници, които улавя с човка. Често търси храна по земята. В години на 
недостиг на оси се храни и с жаби, змии, млади птици и мишки. За 70% от 
птиците териториите за хранене са в границите на 3 км от гнездото, а 
останалите се отдалечават до 5км. (Irons, 1980). Счита се за доста толерантен 
към човека вид (Roberts et al., 1999), но не е установен като търсещ храна вид на 
територията на населеното място. Отрицателно действащи фактори са масовото 
изсичане на старите гори, безпокойството и бракониерството. Използването на 
пестициди в земеделието (Домусчиев Спиридонов 2012). Най-голям дял в 
общата смъртност на птиците, която е от значение за числеността на 
популациите му е смъртността по време на пресичане региона на Средиземно 
море (Panuccio 2005), където е сред ловните обекти. Това се потвърждава и от 
направените изследвания чрез проследяване от сателит (Strandberg et al.2009). 
Негативни въздействия от реализирането на инвестиционното предложение 
върху вида като безпокойство по време на гнездене, разрушаване на гнезда, 
прогонване, и смърт на новоизлюпените не се очакват поради отдалечеността на 
засегнатия участък от р. Бяла река от най-близките места в които е установено 
гнездене. Общата оценка на очакваните въздействия върху вида от 
реализирането на ИП е, че ще бъдат незначителни. 
 
Черна каня (Milvus migrans) - Гнездещо-прелетнен, преминаващ и отчасти 
зимуващ вид. Животът ѝ по принцип е свързан с водата и тя рядко се отдалечава 
много от водните басейни. Има предпочитание към места в близост до влажни 
зони, дори при засилен антропогенен натиск (Cramp et al., 1983), но не е 
наблюдавана на територията на с. Оризаре. Броят на гнездещите двойки в 
България е 140-160 като основният гнездови район е между Източните Родопи и 
Странджа, в поречието на р. Тунджа. На територията на ЗЗ „Емине” BG 0002043 
не гнезди, а е само преминаващ вид. Отрицателно действащите фактори водещи 
до намаляване на числеността ѝ са: Интензивното земеделие, както и сблъсъкът 
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с електропроводи, дейности непосредствено около гнездото, отравянето, 
бракониерският отстрел, индустриалното и битовото замърсяване на почвите и 
водите. Не се очакват отрицателни въздействия върху вида, тъй като не се среща 
в района или само рядко прелита над него на голяма височина по време на 
миграции. 
 
Ловен сокол (Falco cherrug) - Приоритетен за опазване и застрашен от изчезване 
вид (Приложение 2 на ЗБР). Числеността на популацията му в България се 
оценява на 10-15 двойки (Янков). Местата, в които гнезди са по скали и скални 
венци, разположени в съседство с пасища и открити площи, в които са 
установени колонии на лалугер. В защитената зона е рядък вид като по данните 
от стандартния и формуляр в нея гнезди 2 двойки. Данните от направените 
проучвания по проект на ФПС Зелени Балкани, в сътрудничество с Централната 
лаборатория по обща екология при БАН (ЦЛОЕ), Дружеството за защита на 
хищните птици и Фонда за Дивата Флора и Фауна не потвърждават гнезденето 
за периода след 1998г (Ragyov et al 2009) Предполагаемият брой гнездещи 
двойки 2 е направен на база наблюдавани птици с предбрачно поведение 
(Градинаров, Янков 2009). Не е наблюдаван в на територията на с. Оризаре. 
Негативни въздействия върху вида от реализирането на инвестиционното 
предложение не се очакват тъй като същият не се среща на предвидената за 
реализирането му територия. 
 
Сокол орко (Falco subbuteo) – Прелетногнездещ за България вид с численост на 
националната популация 600-1200двойки. Предпочита степи и други подходящи 
открити местности покрити нарядко с дървета. Гнезди в широколистни, 
иглолистни и влажни алувиални гори. Не се среща в градски или заселени от 
човек зони. Храни се предимно с насекоми и дребни птици, които улавя по 
време на полет. Гнезди в изоставени гнезда от вранови птици най-често на 
чавки. В края на април –началото на май заема гнездовата територия, като 
гнезди в гнездото от предходната година. Числеността му в защитената зона 
според данните от стандартния ѝ формуляр е 5 гнездещи двойки. Резултатите от 
проучванията в изпълнение на проекта на МОСВ: „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” 
през 2012г са за 7-8 гнездещи двойки в ЗЗ „Емине” BG 0002043. Не се среща в 
населените места. Негативни въздействия от реализирането на инвестиционното 
предложение върху вида, като безпокойство по време на гнездене, разрушаване 
на гнезда, прогонване, и смърт на новоизлюпените не се очакват поради 
отдалечеността на преминаващия през с. Оризаре участък на р. Бяла река от 
обитанията му. Не се очаква промяна на числеността му в защитената зона. 
 
Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) – Широко разпространен в България 
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вид, обявен за защитен, с нарастваща численост през последните години (Янков 
2007). Само в най-северните райони на Европа е прелетен, а в останалите части 
може да бъде видян целогодишно. Числеността ѝ у нас е между 4000 и 7500 
двойки (Янков 2007). Предпочита открити местности и избягва гъсти и 
затворени гори. Обитава открити пространства с единични или групи високи 
дървета, скални проломи и ждрела, льосови брегове, окрайнини на гори. Среща 
се в обработваеми земи с разположени по периферията синори и храсталаци и 
групи дървета и линии на далекопроводи, на които гнезди. Често може да се 
види да лети над поляни, ниви и ливади. Понякога се среща и гнезди в градска 
среда, включително и индустриални зони, без да показва чувствителност по 
отношение на антропогенизирането на терените, в които ловува (Янков 2007). В 
хранителния ѝ спектър влизат дребни пойни, гризачи и насекоми, които летят на 
малка височина или улавя на земята. Отрицателните въздействия, които водят до 
намаляване на числеността ѝ са използването на инсектициди и хербициди, 
промените в селскостопанските практики, премахването на единични и групи 
дървета в обработваемите земи и унищожаването на синурите, които осигуряват 
подходящи места за ловуване. Числеността ѝ в защитената зона е 20 гнездещи 
двойки (СФ). Резултатите от проучванията в изпълнение на проекта на МОСВ: 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I” през 2012г са за 7 гнездещи двойки в ЗЗ 
„Емине” BG 0002043. Негативни въздействия от реализирането на 
инвестиционното предложение върху вида, като безпокойство по време на 
гнездене, разрушаване на гнезда, прогонване, и смърт на новоизлюпените не се 
очакват тъй като не ползва преминаващия през с. Оризаре участък на р. Бяла 
река за гнездене или ловуване. Не се очаква промяна на числеността ѝ в 
защитената зона. 
 
Белоглав лешояд (Neophron perchopterus) – Приоритетен за опазване и 
застрашен от изчезване вид (Приложение 2 и 3 на ЗБР). Размерът на 
популацията му в България е 36 двойки. В защитената зона е рядък вид, който е 
отбелязан в стандартния ѝ формуляр с численост 0-3 прелитащи птици. Със 
западането на планинското пасищно животновъдство и влизане в сила на Закона 
за ветеринарно-медицинската дейност, и изгарянето в екарисажи на 
животинските трупове от фермите хранителната му база у нас драстично 
намаля, което доведе до заплахата от изчезването му. Силно негативно 
въздействие, свързано с намаляването на популацията му оказа поставянето на 
отрова в трупове на мъртви животни с цел ограничаване числеността на 
хищниците. Поради отдалечеността на преминаващия през с. Оризаре участък 
на р. Бяла река от гнездовищата му отрицателни въздействия върху вида като 
безпокойство по време на гнездене, разрушаване на гнезда, прогонване, и смърт 
на новоизлюпените не се очакват. 
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Не се очаква промяна на числеността му в защитената зона. Реализирането на 
инвестиционното предложение ще бъде без отрицателни въздействия върху вида 
и популациите му. 
 
Бухал (Bubo bubo)- Застрашен в България вид с численост на националната му 
популация от порядъка на 420–490 гнездещи двойки (Янков 2007). По данни от 
стандартния ѝ формуляр в защитената зона гнездят 4 двойки бухали (Bubo 
bubo). Видът гнезди по стари дървета и изоставени кариери, понякога съвсем 
близо до населени места. Увеличаването на броя на гнездещите двойки често се 
дължи на благоприятни за него човешки дейности, прокарване на пътища, 
разкриване на кариери и нарушения на ландшафта. Подходящи местообитания 
са налични в скалисти места, бивши кариери и антропогенни структури. 
Резултатите от проучванията в изпълнение на проекта на МОСВ: „Картиране и 
определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 
видове - фаза I” през 2012г не потвърждават гнезденето на вида в защитената 
зона. Отрицателно действащите фактори водещи до намаляване на числеността 
му са: Бракониерски отстрел, унищожаване и промяна на местообитанията, 
безпокойство, отравяне с жертви (мишевидни гризачи), третирани с 
родентициди. (Боев 2012). Поради отдалечеността на преминаващия през с. 
Оризаре участък на р. Бяла река от гнездовищата му отрицателни въздействия 
върху вида, като безпокойство по време на гнездене, разрушаване на гнезда, 
прогонване, и смърт на новоизлюпените не се очакват. Не се очаква промяна на 
числеността му в защитената зона. Реализирането на инвестиционното 
предложение ще бъде без отрицателни въздействия върху вида и популациите 
му. 
 
На територията на ЗЗ „Емине” са установени като гнездещи следните видове 
птици, които са предмет на опазване в нея и за които с реализирането на 
инвестиционното предложение се очакват следните въздействия.  
 
 Обитатели на пояса на широколистните гори, открити площи и 

населени места: 
Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) - Приоритетен за опазване и 
застрашен от изчезване вид с численост на популацията му у нас 14000 – 25000 
гнездещи двойки (Янков 2007). Видът е повсеместно разпространен, предимно в 
населените места и по-рядко в ивици от дървета и групи дървета извън 
населените места. Почти във всяко селище гнездят минимум 3 двойки, като 
броят им е по-голям в по-големите населени места и в равнинните райони 
(Янков 2007). Предполагаемият максимален брой гнездещи в защитената зона 
двойки е от 59 до 331. Преобладаващата част от популацията му гнезди в 
населени места, като броят на гнездещите в природни местообитания двойки не 
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надхвърля една четвърт от цялата популация (Янков 2007). Тъй като е вид, който 
гнезди предимно в населени места е толерантен към човека. Не се среща в 
преминаващия през с. Оризаре участък на р. Бяла река, тъй като в него са 
налични само два участъка с млада дървесна растителност. Видът гнезди в 
хралупи на стари дървета, предимно, орехи, каквито липсват в предвидения за 
почистване и облицоване със стоманобетонни елементи участък. Не се очаква 
промяна на числеността му в защитената зона. Реализирането на 
инвестиционното предложение ще бъде без отрицателни въздействия върху вида 
тъй като преминаващия през с. Оризаре участък на р. Бяла река не е от значение 
за поддържане на стабилна численост на популацията му. 
 
Сив кълвач (Picus canus) - Приоритетен за опазване и застрашен от изчезване 
вид с численост на популацията му у нас 1500 – 2800 гнездещи двойки. Обитава 
алувиални и много влажни гори и храсталаци, смесени широколистни гори, 
иглолистни гори, ивици дървета, градски паркове и градини, градове, села и 
индустриални зони (Янков 2007). Трофично зависи от изобилието на мравки, а 
през зимата от насекоми ксилофаги и ларвите им (Спиридонов). Числеността му 
в защитената зона е 4-32 гнездещи двойки. Не гнезди непосредствено 
преминаващия през с. Оризаре участък на р. Бяла река тъй като в него липсва 
подходяща дървесна растителност (стари дървета), а храна търси в гори и 
градини отдалечени от него. Отрицателно действащи фактори водещи до 
намаляване на числеността му са: силното намаляване на площта на старите 
гори през последните 50 години, залесяване с иглолистни култури и санитарни 
сечи. Незаконни сечи в равнините и ниския планински пояс. Намаляване на 
трофичната база. Тясна специализация към храна и местообитание. 
Конкуренция на черния, но особено на зеления кълвач, по-специализиран в лова 
на мравки по земята (Saari, Sudbeck, 1997), (Blume, 1973). 
 
Реализирането на инвестиционното предложение ще бъде с незначителни 
въздействия за вида, без предизвикване на безпокойство при гнезденето, 
унищожаване на гнезда, смъртност на малките и прогонване от заеманата от 
гнездещата на територията двойка поради отдалечеността на речния участък от 
гнездовищата му. 
 
Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius) - Приоритетен за опазване и 
застрашен от изчезване вид с численост на популацията му у нас 12000 – 20000 
гнездещи двойки. Среща се в широколистни гори, паркове и градини, като 
гнезди в хралупи издълбани в стари дървета. По-малко приспособен е за 
дълбаене на дупки от другите кълвачи и за това предпочита по стари дървета с 
мъртва и по-мека дървесина. Предполагаемият брой на гнездещите двойки в 
защитената зона е 30 – 400 двойки. Води уседнал начин на живот, но извън 
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размножителния сезон предприема скитания и тогава навлиза и в населените 
места, включително и с. Оризаре. По време на гнездене търси храна на около 
100-150 м от гнездото. Гнезди в покрайнината на гората, недалеч от горски 
поляни и като правило прави дупки за гнездене по дървета с мека и започнала да 
гние дървесина. Въздействия като безпокойство на птиците не се очакват, тъй 
като видът е толерантен към човека и се среща в населените места. Не се 
предвиждат сечи на стари дървета с хралупи свързани с безпокойство по време 
на гнездене и загиване на люпилото. Общата оценка на въздействията от 
реализирането на инвестиционното предложение ще бъде незначителни. 
 
Козодой (Caprimulgus europaeus) - Прелетногнездещ за България вид, 
приоритетен за опазване и застрашен от изчезване. Числеността на гнездящата 
популация в България е 7000 10 000 двойки (Янков 2007). Обитава гори, но се 
среща и в открити местности с храстова растителност, дори и в полупустинни 
райони. Снася яйцата си на земята, като избира открито място между храстите, 
от което лесно да забележи хищниците и излети. През нощта се среща и в 
населените места, предимно, обори, торища и сметища, където търси насекоми. 
Направата на просеки в горите и сечите са с благоприятни въздействия за него 
тъй като водят до разширяване на местообитанията му (Holyoak, Woodcock 
2001). Местата с останала мъртва дървесина и на които се е появил подраст са 
сред предпочитаните за снасяне на яйцата. По данни от стандартния формуляр 
на защитената зона широколистните гори в нея се обитават от 62 до 522 двойки. 
Поради нощният му начин на живот няма да бъде подложен на отрицателни 
въздействия от дейности свързани с реализирането на инвестиционното 
предложение. 
 
Синявица (Coracias garrulus) - Включена е в Световния червен списък под 
категория „Полузастрашен” (NT). В страната видът се среща през гнездовия 
сезон и по време на миграция. Гнездовата популация в Европа е оценена на 
53000-110000 двойки като за България е 2500-5500 двойки. Гнезди в дупки по 
дърветата, речни брегове, стръмни скалисти склонове и хралупи на дървета 
(орехи и върби). Обитава покрайнините на сухи гористи райони или открити 
местности с групички дървета, като често каца по електропроводите от където 
наблюдава периметъра в който си намира храна. В защитената зона гнездят 24-
94 двойки. Установено е гнездене в северната и източната част на защитената 
зона (Мичев 2012). Резултатите от проучванията в изпълнение на проекта на 
МОСВ: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I” през 2012г потвърждават гнезденето на 2 
двойки. Мигрира в края на август - началото на септември и в края на април - 
май. 
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Отрицателно действащите фактори, водещи до намаляване на числеността ѝ са: 
Унищожаване и деградация на местообитанията ѝ, използване на химични 
препарати в селското стопанство за борба срещу вредители и пряко 
унищожаване (Мичев 2012). Негативни въздействия от реализирането на 
инвестиционното предложение върху вида, като безпокойство по време на 
гнездене, разрушаване на гнезда, прогонване, и смърт на новоизлюпените не се 
очакват поради отдалечеността на преминаващия през с. Оризаре участък на р. 
Бяла река от най-близките места в които е установено гнездене. Не се очакват 
отрицателни въздействия и промяна на числеността ѝ в защитената зона. 
 
Обикновен пчелояд (Merops apiaster) - Прелетногнездещ за България вид, 
приоритетен за опазване и застрашен от изчезване. Числеността на гнездещата 
му популация в България е 25 000 – 50 000 гнездещи двойки (Янков 2007). По 
време на миграция почива върху електропроводи, близо до населени места, 
както и в по-малки селища. Устройва гнездото си в направени от него дълбоки 
дупки, като избира места, пресечени от реки и долове със стръмни брегове и 
рядка растителност. Разкриването на пясъчни кариери, земни изкопи, 
строителство на пътища и канали е с благоприятни въздействия за вида (Петров, 
Златанов 1955). С въвеждане в експлоатация на участъка от автомагистрала 
Тракия Нова Загора- Карнобат вече гнезди и в отвесните стени на този участък. 
В защитената зона гнездят 210 двойки (СФ). Тъй като се храни и с пчели в 
миналото, предвид закона за пчеларството от 1983г., е бил подложен на 
унищожаване, чрез разрушаване на гнездата му, задушаване в гнездата с 
напоени със сероводородни продукти парцали, отстрелван близо до пчелините 
или е ловен с рибарски въдици и стръв от живи търтеи. Реализирането на 
инвестиционното предложение ще бъде с незначителни въздействия за вида, без 
предизвикване на безпокойство при гнезденето, унищожаване на гнезда, 
смъртност на малките и прогонване от заеманата от гнездещата на територията 
двойка поради отдалечеността на преминаващия през с. Оризаре участък на р. 
Бяла река от гнездовищата му. 
 
Придържащите се към степните екотопи дебелоклюна чучулига (Melanocorypha 
calandra), късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), и полска бъбрица 
(Anthus campestris) не гнездят на територията на с. Оризаре. Гнездят в открити 
пустинни места, а над селото прелитат по време на миграция. Реализирането на 
инвестиционното предложение ще бъде с незначителни въздействия тях, без 
предизвикване на безпокойство при гнезденето, унищожаване на гнезда, 
смъртност на малките и прогонване от заеманата от гнездещата на територията 
двойка поради отдалечеността на населеното място от гнездовищата им.  
 
Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra).- Характерен за степните 
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местообитания вид, като предпочита открити местности, покрити нарядко с 
храсталаци. Числеността на популацията му в България е 3000- 5000 гнездещи 
двойки, като гнезди само в някои райони на България- Крайморска Добруджа, 
Сакар, около Дервентските възвишения, северните части на източните Родопи, 
Тракийската низина и долината на р. Струма. В защитената зона броят на 
гнездещите двойки е 10 – 99. В североизточна България се среща в дворовете и 
градините на населените места, включително около сградата на ГККП 
Дуранкулак. Резултатите от проучванията в изпълнение на проекта на МОСВ: 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I” през 2012г не потвърждават гнезденето на 
вида в защитената зона.  Реализирането на инвестиционното предложение 
ще бъде с незначителни въздействия за нея и местообитанията поради 
отдалечеността на преминаващия през с. Оризаре участък на р. Бяла река от 
местообитанията ѝ. 
 
Полска бъбрица (Anthus campestris) – Прелетногнездещ за България вид с 
численост на националната популация 1200-3500двойки (Янков). Обитава топли 
и припечни места, степни сухолюбиви съобщества, пустеещи места, пясъчни 
дюни, просеки в горите, кариери, открити рудници, като избягва обработваемите 
земи. В защитената зона числеността ѝ е 41 - 118 гнездещи двойки. Резултатите 
от проучванията в изпълнение на проекта на МОСВ: „Картиране и определяне 
на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” 
през 2012г потвърждават гнезденето на 4 двойки. Не е регистрирана като 
гнездещ вид на територията на с. Оризаре. Очакванията са за запазване на 
числеността ѝ в защитената зона, а местообитанията ѝ в нея ще се запазят тъй 
като не се предвиждат дейности на територии в които гнезди. Не се очакват 
отрицателни въздействия и промяна на числеността ѝ в защитената зона. 
 
Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka) - Обитаващ сухи каменисти места 
вид, който разширява ареала си на разпространение. Гнезди в дупки и 
цепнатини сред скалите. Храни се с насекоми и тъй като те са в изобилие около 
контейнери и сметища може да бъде видяно да лови насекоми около тях. Не е 
установено да гнезди на територията на с. Оризаре, но вероятно по време на 
миграция отделни видове прелитат над него. Не се очакват отрицателни 
въздействия и промяна на числеността му в защитената зона. 
 
Червеногърба сврачка (Lanius collurio) - Прелетногнездещ за България вид с 
численост на популацията и 300000 – 700000 двойки (Янков 2007). Обитава 
предимно открити, обрасли с храсти местности и покрайнини на гори, до 
горната граница на гората, паркове и градини в населени места. Наблюдавана е 
от автора на тази част от доклада в дворове в покрайнините на гр. Ямбол, по 
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Черноморското крайбрежие в района на ваканционния комплекс Каваците и на 
юг от Китен. Гнезди ниско по храстите и дърветата. В България е често 
разпространена. Видът се среща в храсталаците покрай горите, но не гнезди в 
преминаващия през с. Оризаре участък на р. Бяла река. В защитената зона по 
данни от стандартния ѝ формуляр гнездят 1800 двойки. Резултатите от 
проучванията в изпълнение на проекта на МОСВ: „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” 
през 2012г са за 229 гнездещи двойки. Не се очакват отрицателни въздействия и 
промяна на числеността ѝ в защитената зона. Реализирането на 
инвестиционното предложение ще бъде с незначителни въздействия върху вида 
и местообитанията му. 
 
Черночела сврачка (Lanius minor) - Гнездещо прелетен за България вид с 
численост на популацията 5000 15000 двойки. Гнезди в открити терени и 
пасбища, сухи тревни съобщества в скалисти терени, а също така и в градове 
села и индустриални зони. На територията на ЗЗ „Емине” BG0002043 по данни 
от стандартния формуляр на зоната гнездят 24-66 двойки. Резултатите от 
проучванията в изпълнение на проекта на МОСВ: „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” 
през 2012г са за 11 гнездещи двойки в защитната зона. Храни се с насекоми, 
които дебне от стълбове, храсти, клони на дървета и др. Намаляването на 
числеността и в Западна Европа се дължи предимно на употребата на 
растителнозащитни препарати в селскостопанските земи. С реализирането на 
инвестиционното предложение не се очаква промяна на числеността ѝ в 
защитената зона, както и площта на местообитанията им. Не се очакват 
отрицателни въздействия и промяна на числеността ѝ в защитената зона. 
Реализирането на инвестиционното предложение ще бъде с незначителни 
въздействия върху вида и местообитанията му. 
 
Градинска овесарка (Emberiza hortulana) – В България видът е прелетно 
гнездещ, като мигрира до местата в които зимува. Приоритетен за опазване и 
защитен от изчезване вид. Общата численост на гнездещата популация в 
България е между 25000 и 75000 двойки (Янков 2007). В ЗЗ „Емине” BG 
0002043 според данните от стандартния формуляр гнездят от 139 до 483 656 
двойки. Резултатите от проучванията в изпълнение на проекта на МОСВ: 
„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I” през 2012г потвърждават гнезденето на 17 
двойки в защитената зона. Обитава храсталаци и тревни съобщества в разредени 
гори, склонове обрасли с дъб, габър, глог, драка и други бодливи храсти или 
фрагментирани със синури и храсти земеделски земи. Във Франция е 
характерна и за местообитания, които са нехарактерни другаде- често се среща в 
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лозя. Видът е заплашен от изчезване поради това, че е считан за ценен деликатес 
в западна Европа, главно Франция и Италия. При нормални условия видът е с 
ниска демографска уязвимост тъй като снася 4–6 яйца, които мъти 11-12 дни. 
Дава до две поколения годишно. Малките след 10-15 дни и напускат гнездото. 
Половозрели са след 1 година. Средната продължителност на живота ѝ е 5,8 
години.(Moller 2006). Видът е с ниска демографска уязвимост при условия без 
човешка намеса, включваща улавяне, която позволява запазване на числеността 
на популацията при високи нива на смъртност (60% естествена годишна 
смъртност на едногодишните). Не се очакват отрицателни въздействия и 
промяна на числеността ѝ в защитената зона от реализирането на 
инвестиционното предложение, тъй като в преминаващия през с. Оризаре 
участък на р. Бяла река липсват подходящи за нея площи. Реализирането на 
инвестиционното предложение ще бъде с незначителни въздействия върху 
градинската овесарка (Emberiza hortulana) и местообитанията ѝ. 
 
Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria) - Обитава храсталаци и открити сухи 
места с храсти от драка, шипка, паркове и градини в населени места и 
индустриални зони. Числеността на популацията му в България е 4000 – 10000 
двойки. Среща се в храсталаците покрай горите, но не гнезди непосредствено в 
преминаващия през с. Оризаре участък на р. Бяла река. В защитената зона по 
данни от стандартния ѝ формуляр гнездят от 24 до 54 двойки. Резултатите от 
проучванията в изпълнение на проекта на МОСВ: „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” 
през 2012г потвърждават гнезденето на 13 двойки в защитената зона. 
Ястребогушото коприварче е насекомояден вид. Търси насекоми по земята и 
сред храстите, в дворове и градини и вероятно отделни индивиди прелитат над 
с. Оризаре. Най-значимо от негативните въздействия е употребата на 
растителнозащитни препарати в селскостопанските земи. Не се очакват 
отрицателни въздействия и промяна на числеността му в защитената зона от 
корекцията на преминаващия през с. Оризаре речен участък тъй като от 
значение за вида са храсталаците в подножието на Стара планина на север и 
край населеното място в които дейности не се предвиждат. Реализирането на 
инвестиционното предложение ще бъде с незначителни въздействия върху 
ястребогушото коприварче (Sylvia nisoria) и местообитанията му. 
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 Таблица 6 Оценка на типовете отрицателни въздействия и засегнати параметри и критерии 

 

Потенциално засегнат 
вид 

Числе 
ност в ЗЗ по 
данни от СФ 

Очаквана 
численост след 
реализиране на 

ИП 

Местообитание на вида 

Вид на въздействията 

Намаляване 
площта на 

местообитанията 

Фрагмент
ация на 

популация
та 

Смъртност 
на 

индивиди 

Безпокойство в места 
на гнездене, 

струпване по време 
на миграции, 

зимуване и линеене 
Белобуза рибарка 
(Chlidonias hybridus) 

преминаващ 
1i 

преминаващ 
≥1i 

водни обекти (не гнезди в ЗЗ) 0 0 0 0 

Белоглав лешояд 
(Neophron percnopterus) 

преминаващ 
0-3i 

преминаващ 
≥0-3i 

непристъпни  
скали (не гнезди в ЗЗ) 

0 0 0 0 

Белоопашат мишелов 
(Buteo rufinus) 

1p 
40i 

≥1p 
40i 

скали, гори, открити площи 0 0 0 0 

Белочела рибарка 
(Sterna albifrons) 

7p 
40i 

≥7p 
40i 

водни обекти (не гнезди в ЗЗ) 0 0 0 0 

Белочела сврачка 
(Lanius nubicus) 

2р ≥2р храсталаци 
ливади 

0 0 0 0 

Белошипа ветрушка  
(Falco naumanni) 

1i ≥0-1i открити площи не  гнезди в 
ЗЗ) 

0 0 0 0 

Блестящ ибис  
(Plegadis falcinellus) 

0-1i ≥0-1i i Мочурища (не гнезди в ЗЗ) 0 0 0 0 

Бухал  
(Bubo bubo) 

4р ≥4р скалисти места 0 0 0 0 

Бял щъркел  
(Ciconia ciconia) 

15р ≥15р населени места 
влажни зони 

0 0 0 0 

Бяла лопатарка 
(Platalea leucorodia) 

0-1i 0-1i влажни зони 0 0 0 0 

Голям креслив орел  
(Aquila clanga) 

0-4i 0-4i преминаващ не гнездещ 0 0 0 0 

Голям маслинов 
присмехулник  
(Hippolais olivetorum) 

10-99р ≥10-99р храсталаци, паркове, населени 
места 

0 0 0 0 

Горска чучулига 
(Lullula arborea) 

400-1444р ≥400-1444р покрайнини на гори поляни 0 0 0 0 

Градинска овесарка 
(Emberiza hortulana) 

139-483р ≥139-483р храсталаци 
дървета 

0 0 0 0 
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Потенциално засегнат 
вид 

Числе 
ност в ЗЗ по 
данни от СФ 

Очаквана 
численост след 
реализиране на 

ИП 

Местообитание на вида 

Вид на въздействията 

Намаляване 
площта на 

местообитанията 

Фрагмент
ация на 

популация
та 

Смъртност 
на 

индивиди 

Безпокойство в места 
на гнездене, 

струпване по време 
на миграции, 

зимуване и линеене 
Гривеста рибарка  
(Sterna sandvicensis) 

42-100 i ≥42-100 i влажни зони 
не гнезди в ЗЗ 

0 0 0 0 

Дебелоклюна рибарка 
(Gelochelidon nilotica) 

0-2i ≥0-2i преминаваща не гнезди в ЗЗ 0 0 0 0 

Дебелоклюна чучулига 
(Melacorypha calandra) 

0-2 р ≥0-2 р степни обитания 0 0 0 0 

Земеродно рибарче 
(Alcedo atthis) 

4-34р ≥4-34р речни брегове 0 0 0 0 

Кoзодой 
 (Caprimulgus 
europaeus) 

110-911р ≥110-911р храсталаци гори високи треви 0 0 0 0 

Каспийска рибарка    
(Sterna caspia) 

0-4i ≥0-4i преминаваща не гнезди в ЗЗ 0 0 0 0 

Кафявокрил 
огърличник  
(Glareola pratincola) 

0-2 р ≥0-2 р влажни зони ниви 0 0 0 0 

Козодой (Caprimulgus 
europaeus) 

62 
-522p 

≥62 
-522p 

гори и край селища  0 0 0 0 

Кокилобегач  
(Himantopus 
himantopus) 

1 р ≥1р влажни зони 0 0 0 0 

Царски орел (Aquila 
heliaca) 

4i ≥4i гори край селища и 
обработваеми земи 

0 0 0 0 

Къдроглав пеликан 
(Pelecanus crispus) 

230i ≥230i водни басейни 
преминаващ 

0 0 0 0 

Късопръст ястреб 
(Accipiter brevipes) 

5р 40i ≥5р 40i гори  0 0 0 0 

Късопръста чучулига 
(Calandrella 
brachydactyla) 

13-128 р ≥13-128 р сухи каменисти места 0 0 0 0 

Ливаден блатар  
(Circus pygargus) 

1р ≥1р влажни места 
преминаващ 

0 0 0 0 

Ливаден дърдавец  
(Crex crex) 

2-20р ≥2-20р влажни ливади 0 0 0 0 
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Потенциално засегнат 
вид 

Числе 
ност в ЗЗ по 
данни от СФ 

Очаквана 
численост след 
реализиране на 

ИП 

Местообитание на вида 

Вид на въздействията 

Намаляване 
площта на 

местообитанията 

Фрагмент
ация на 

популация
та 

Смъртност 
на 

индивиди 

Безпокойство в места 
на гнездене, 

струпване по време 
на миграции, 

зимуване и линеене 
Ловен сокол (Falco 
cherrug) 

2i ≥2i степни обитания 0 0 0 0 

Малка бяла чапла  
(Egretta garzetta) 

1i ≥1i влажни зони с обраствания 0 0 0 0 

Малка чайка  
(Larus minutus) 

2-40i ≥2-40i преминаваща не гнезди в ЗЗ 0 0 0 0 

Малка черноглава 
чайка (Larus 
melanocephalus) 

31i ≥31i зимуваща не гнезди в ЗЗ 0 0 0 0 

Малък воден бик  
(Botaurus stellaris) 

5-7p 
 

≥5-7p 
 

влажни зони с обраствания 0 0 0 0 

Малък горски 
водобегач  
(Tringa glareola) 

1i ≥1i гнезди в арктика 0 0 0 0 

Малък корморан 
(Phalacrocorax 
pygmeus) 

4i 4i водни басейни 
влажни зони 

0 0 0 0 

Малък креслив орел 
(Aquila pomarina) 

6р ≥6р гори до открити площи 0 0 0 0 

Малък орел (Hieraaetus 
pennatus)  

2p 
 

≥2p 
 

скалисти места 
гори 

0 0 0 0 

Обикновен 
буревестник (Puffinus 
yelkouan) 

32i 32i водни басейни 
зимуващ 

0 0 0 0 

Орел змияр  
(Circaetus gallicus) 

4р ≥4р сухи местности 0 0 0 0 

Орел рибар  
(Pandion haliaetus) 

13i 13i Преминава не гнезди 0 0 0 0 

Осояд (Pernis apivorus) 7р ≥7р гори с високи дървета 0 0 0 0 
Полска бъбрица 
(Anthus carnpestris) 

41-118p ≥41-118p каменисти места, дюни 0 0 0 0 

Полски блатар  
(Circus cyaneus) 

90i 90i открити места преминаващ 0 0 0 0 

Полубеловрата 28-275р ≥28-275р гори край реки 0 0 0 0 
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Потенциално засегнат 
вид 

Числе 
ност в ЗЗ по 
данни от СФ 

Очаквана 
численост след 
реализиране на 

ИП 

Местообитание на вида 

Вид на въздействията 

Намаляване 
площта на 

местообитанията 

Фрагмент
ация на 

популация
та 

Смъртност 
на 

индивиди 

Безпокойство в места 
на гнездене, 

струпване по време 
на миграции, 

зимуване и линеене 
мухоловка (Ficedula 
semitorquata) 

паркове градини 

Речна рибарка  
(Sterna hirundo) 

10-22i ≥10-22i влажни зони 
преминаваща- 

0 0 0 0 

Розов пеликан  
(Pelecanus onocrotalus) 

12494i ≥12494i водни басейни 
преминаващ 

0 0 0 0 

Ръждив ангъч  
(Tadorna ferruginea) 

2-4р ≥2-4р влажни зони 0 0 0 0 

Червена чапла  
(Ardea purpurea) 

0-2i ≥0-2i влажни зони с обраствания 0 0 0 0 

Сив жерав (Grus grus) 4i ≥4i преминаващ 
вид  

0 0 0 0 

Сив кълвач  
(Picus canus) 

4-32р ≥4-32р гори 
паркове 

0 0 0 0 

Синявица  
(Coracias garrulus) 

24-94р ≥24-94р речни брегове 0 0 0 0 

Сирийски пъстър 
кълвач (Dendrocopos 
syriacus) 

59- 331р ≥59- 331р населени места 
ивици дървета 

0 0 0 0 

Скален орел (Aquila 
chrysaetos) 

5-8i ≥5-8i скалисти места 0 0 0 0 

Сoкол скитник 
 (Falco peregrinus) 

7i 7i преминаващ не гнездещ 0 0 0 0 

Среден пъстър кълвач 
(Dendrocopos medius) 

800-1000р ≥800-1000р  гори 
паркове 

0 0 0 0 

Степен блатар  
(Circus macrourus) 

23i ≥23i открити места 
преминаващ 

0 0 0 0 

Тръстиков блатар  
(Circus aeruginosus) 

2р ≥2р влажни места 0 0 0 0 

Турилик (Burhinus 
oedicnemus) 

2-10р ≥2-10р хълмисти 
места 

0 0 0 0 

Червена каня (Milvus 
milvus) 

4i ≥4i преминаващ не гнездещ 0 0 0 0 

Червеногърба сврачка 1800р ≥1800р храсталаци 0 0 0 0 
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Потенциално засегнат 
вид 

Числе 
ност в ЗЗ по 
данни от СФ 

Очаквана 
численост след 
реализиране на 

ИП 

Местообитание на вида 

Вид на въздействията 

Намаляване 
площта на 

местообитанията 

Фрагмент
ация на 

популация
та 

Смъртност 
на 

индивиди 

Безпокойство в места 
на гнездене, 

струпване по време 
на миграции, 

зимуване и линеене 
(Lanius collurio) населени места 
Черен кълвач 
(Dryocopus martius) 

24р ≥24р стари гори 0 0 0 0 

Черен щъркел  
(Ciconia nigra)  

3p ≥ 3p скалисти 
речни долини 

0 0 0 0 

Черна каня (Milvus 
migrans) 

37- 131р ≥37- 131р преминаваща 0 0 0 0 

Черногърбо каменарче 
(Oenanthe pleschanka) 

4-16р ≥4-16р сухи, каменисти места 0 0 0 0 

Черночела сврачка 
(Lanius minor) 

24-66р ≥24-66р храсталаци 
ливади 

0 0 0 0 

Ястребогушо 
коприварче (Sylvia 
nisoria) 

24 -54р ≥24 -54р храсталаци, паркове, селища 0 0 0 0 

Брегова лястовица  
(Riparia riparia) 

60р ≥60р отвесни брегове 0 0 0 0 

Бял ангъч  
(Tadorna tadorna) 

1 -11р ≥1 -11р влажни зони 
зимуващ 

0 0 0 0 

Голям гмурец  
(Podiceps cristatus) 

1р ≥1р влажни зони с обраствания 0 0 0 0 

Голям горски водобегач 
(Tringa ochropus) 

1i ≥1i влажни зони 
 

0 0 0 0 

Голям корморан 
(Phalacrocorax carbo) 

4-62i ≥4-62i влажни зони 
морски води 

0 0 0 0 

Голям нирец  
(Mergus merganser) 

0- 1i ≥0- 1i влажни зони 
морски води 

0 0 0 0 

Голяма белочела гъска 
(Anser albifrons) 

15- 61i ≥15-61i влажни зони зимуваща  0 0 0 0 

Жълтокрака чайка  
(Larus cachinnans) 

155р ≥155р морски води 
селища 

0 0 0 0 

Звънарка  
(Bucephala clangula) 

0-1i ≥0-1i влажни зони преминаваща 0 0 0 0 

Зимно бърне 
 (Anas crecca) 

6- 25i ≥6- 25i влажни зони 
зимуващ 

0 0 0 0 
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Потенциално засегнат 
вид 

Числе 
ност в ЗЗ по 
данни от СФ 

Очаквана 
численост след 
реализиране на 

ИП 

Местообитание на вида 

Вид на въздействията 

Намаляване 
площта на 

местообитанията 

Фрагмент
ация на 

популация
та 

Смъртност 
на 

индивиди 

Безпокойство в места 
на гнездене, 

струпване по време 
на миграции, 

зимуване и линеене 
Зеленоглава патица  
(Anas platyrhynchos 

3-13р ≥3-13р влажни зони 
обраствания 

0 0 0 0 

Зеленоножка  
(Gallinula chloropus) 

7 -29р 
 

≥7 -29р 
 

влажни зони 
обраствания 

0 0 0 0 

Кафявоглава потапница 
(Aythya ferina) 

20- 3412i ≥20- 3412i влажни зони преминаваща 0 0 0 0 

Качулата потапница 
(Aythya fuligula) 

1- 950i ≥1- 950i влажни зони преминаващ 0 0 0 0 

Воден дърдавец  
(Rallus aquatucus) 

1-11р ≥1-11р влажни зони 0 0 0 0 

Лиска (Fulica atra) 1-11р ≥1-11р влажни зони 
обраствания 

0 0 0 0 

Лятно бърне  
(Anas querquedula) 

2р ≥2р влажни зони обраствания 0 0 ловен 
вид 

0 

Малка черногърба 
чайка (Larus fuscus) 

0-1i ≥0-1i зимуваща 
крайбрежието 

0 0 0 0 

Малък гмурец  
(Tachybaptus ruficollis) 

2р ≥2р влажни зони с обраствания 0 0 0 0 

Малък ястреб  
(Accipiter nisus) 

7р 568i ≥7р 568i гористи места 0 0 0 0 

Ням лебед  
(Cygnus olor) 

2- 110i ≥2- 110i влажни зони с обраствания 0 0 0 0 

Обикновен мишелов  
(Buteo buteo) 

10р ≥10р открити места 
гори 

0 0 0 0 

Пчелояд  
(Merops apiaster) 

210р ≥210р отвесни брегове 0 0 0 0 

Обикновена гага 
(Somateria mollissima)  

0-1i ≥0-1i зимуваща 
крайбрежието 

0 0 0 0 

Обикновена 
калугерица (Vanellus 
vanellus) 

5-26р ≥5-26р влажни зони 
ливади 

0 0 0 0 

Сoкол орко  
(Falco subbuteo)  

5р ≥5р открити места 0 0 0 0 

Планинска потапница 0-1i ≥0-1i влажни зони преминаваща 0 0 0 0 



107 

Потенциално засегнат 
вид 

Числе 
ност в ЗЗ по 
данни от СФ 

Очаквана 
численост след 
реализиране на 

ИП 

Местообитание на вида 

Вид на въздействията 

Намаляване 
площта на 

местообитанията 

Фрагмент
ация на 

популация
та 

Смъртност 
на 

индивиди 

Безпокойство в места 
на гнездене, 

струпване по време 
на миграции, 

зимуване и линеене 
(Aythya marila) 
Речен дъждосвирец 
(Charadrius dubius)  

7-30р ≥7-30р крайбрежия на водоеми 0 0 0 0 

Речна чайка  
(Larus ridibundus) 

3-6i ≥3-6i влажни зони 
морски води 

0 0 0 0 

Северен мишелов 
(Buteo lagopus ) 

0-1i ≥0-1i открити места 0 0 0 0 

Сива чапла  
(Ardea cinerea) 

2- 16i ≥2- 16i влажни зони с обраствания 0 0 0 0 

Среден морелетник 
(Stercorarius 
parasiticus)  

0-1i ≥0-1i крайбрежието преминаваща 0 0 0 0 

Среден нирец  
(Mergus serrator) 

48i ≥48i влажни зони 
морски води 

0 0 0 0 

Стридояд  
(Haematopus ostralegus) 

рядък рядък влажни зони 0 0 0 0 

Фиш 
 (Anas crecca) 

0- 4i ≥0- 4i влажни зони 
зимуващ 

0 0 0 0 

Черноврат гмурец 
 (Podiceps nigricollis) 

3- 88i ≥3-88i влажни зони 
морски води 

0 0 0 0 

Черношипа ветрушка 
(Falco tinnunculus) 

20р ≥20р открити места 
селища 

0 0 0 0 

Шилоопашата патица 
(Anas acuta) 

1i ≥1i влажни зони зимуваща 0 0 0 0 

 
Обща оценка: Незначителни въздействия върху птиците, предмет на опазване в защитената зона.  
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С реализирането на инвестиционното предложение ще бъде засегнат 
преминаващия през с. Оризаре участък на р. Бяла река с дължина 978.75m. 
Засегнатият участък е с малка дълбочина, в него липсват широки разлети 
участъци с по-голяма дълбочина или вирове, подходящи за обитаване от 
водолюбиви птици, предмет на опазване в защитената зона.  
 
Двата участъка с обраствания с инвазивния храст аморфа (Amorpha fruticosa), 
отделни млади дървета от бяла върба (Salix alba), сива върба (Salix cinerea) и 
теснолистна върба (Salix eleagnus) са твърде малки по площ и поради 
разположението си в границите на населено място са с ограничени възможности 
като място за гнездене и търсене на храна на видове птици, предмет на опазване 
в ЗЗ „Емине”, придържащи се към храстови и горски обитания.  
 
Обрастванията с водолюбива растителност от теснолистен папур (Typha 
angustifolia), широколистен папур (Typha latifolia), ежова главица (Sparganium 
ramosum), острица (Carex sp.), шавар (Juncus sp.) обикновена тръстика 
(Phragmites australis) и сенникоцветен вододолюб (Butomus umbellatus) са 
незначителни по площ, предимно отделни петна с размери -2-3 кв м и не 
позволяват укриване в тях на водолюбиви птици. 
 
По време на дейностите по корекцията в преминаващия през с. Оризаре участък 
на р. Бяла река поради разположението на речния участък в границите на 
населено място, малката дълбочина и незначителните площи с обраствания с 
водолюбива и друг вид растителност безпокойство, увреждане на, 
местообитания на защитени видове птици и фрагментация на популациите им 
няма да бъдат предизвикани. 
 
 5.2. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното 
предложение върху целостта на ЗЗ „Емине” с оглед на нейната структура 
функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, 
обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, 
хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на реализацията, 
така и при експлоатацията на инвестиционното предложение;  
 Загуба на местообитания 
С реализирането на инвестиционното предложение с цел осигуряване на 
нормалната пропускливост на преминаващия през с. Оризаре участък на р. Бяла 
река с дължина 978.75m и превенция от наводнения на имуществото и жителите 
на с. Оризаре ще бъде премахната растителност, обраствания с инвазивния храст 
аморфа (Amorpha fruticosa), отделни млади дървета от бяла върба (Salix alba), 
сива върба (Salix cinerea) и теснолистна върба (Salix eleagnus) в два участъка от 
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по 100кв м всеки и в две тесни ивици с ширина 1-2м покрай двата бряга с 
формации от теснолистен папур (Typha angustifolia), широколистен папур (Typha 
latifolia), ежова главица (Sparganium ramosum), острица (Carex sp.), шавар 
(Juncus sp.) обикновена тръстика (Phragmites australis), сенникоцветен 
вододолюб (Butomus umbellatus), блатно великденче (Veronica beccabunga), 
водно пипериче (Polygonium hydropiper), водна мента (Mentha aquatica, Menntha 
spicata), обикновена блатница (Eleocharis palustris), водно пипериче (Polygonum 
hydropiper), къдрав ръждавец (Potamogeton crispus), класовидeн многолистник 
(Myriophyllum spicatum), плаващ роголистник (Ceratophyllum demersum) и др. 
Ще бъде премахната растителност в участък с обща площ 4306,5м2 , като същият 
ще бъде облицован с цел недопускане на затлачване със стоманобетонни 
елементи. 
 
Засегнатият речен участък се обитава от малък брой от птици, обитатели на 
населените места, а от видовете птици, предмет на опазване в ЗЗ „Емине” само 
отделни индивиди случайно могат да бъдат наблюдавани да прелитат над .с. 
Оризаре. За водоплаващите и водолюбиви видове, които само прелитат над 
територията населеното място по време на миграции реализирането на 
инвестиционното предложение е без значение и за тях не може да бъде отчетена 
загуба на местообитания, тъй като техните естествени местообитания са влажни 
зони и открити влажни площи, извън населените места. Участъкът на р. Бяла 
река, в който ще бъде премахната растителността и облицован със 
стоманобетонни елементи съставлява 0,000645% от общата територия на ЗЗ 
„Емине”, което е нищожна част от територията ѝ. 
 
В случая въздействията върху птиците предмет на опазване в преминаващия 
през с. Оризаре участък на р. Бяла река изразяващи се в загуба на 
местообитания ще бъдат незначителни, като територията ще бъде облитана 
безпрепятствено от всички срещащи се в населените места птици и използвана 
по предназначение от тях.  
 
Фрагментация  
Инвестиционното намерение няма да предизвика фрагментация на 
местообитанията на нито един вид от птиците, предмет на опазване в 
защитената зона, тъй като за нито една от тях няма да бъдат намалени 
възможностите за прелитане над почистеният и облицован със стоманобетонни 
елементи преминаващ през с. Оризаре речен участък. В случая популациите на 
птиците, предмет на опазване в защитената зона поради големите си 
възможности за придвижване на големи разстояния са слабо уязвими от 
фрагментиране, като основните фактори за фрагментация са с свързани с 
тотална подмяна на местообитанията- замяна на широколистни гори с 
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иглолистни, усвояване на големи масиви за селското стопанство, големи горски 
пожари и др. Тъй като с реализирането на инвестиционното предложение няма 
да бъдат намалени площи на местообитания на видове птици предмет на 
опазване в защитената зона или фрагментирани популациите им целостта на 
защитената зона няма да бъде нарушена. 
 
Безпокойство на видовете  
По-голямата част от видовете предмет на опазване в защитената зона обитават 
територии извън границите на населените места, като над тях прелитат по време 
на миграции или търсене на храна, без да се задържат трайно на територията 
им. Останалите срещащи се в границите на с. Оризаре видове са адаптирани и 
слабо чувствителни към човешко присъствие видове, за които не се очакват 
въздействия върху тях вследствие на човешкото присъствие и работата на 
строителните машини. 
 
Нарушаване на видовия състав  
Видовият състав на обитаващите територията на с. Оризаре птици е 
исторически определен, като територията му се обитава от ограничен брой, 
приспособени към урбанизирана среда птици и с отстраняването на ограничена 
площ от протичащия през с. Оризаре участък на р. Бяла река и облицоването му 
със стоманобетонни елементи промяна не се очаква. Въздействията върху 
птиците ще бъдат аналогични на въздействията от асфалтиране на която и да е 
от улиците в селото. Въздействията ще бъдат недоловими за птиците, който 
обитават прилежащите на с. Оризаре площи и всякакви, твърдения за 
евентуална промяна в тях вследствие на дейностите по корекцията на 
протичащия през с. Оризаре участък на р. Бяла река ще бъдат некоректни. 
 
Въздействие върху качеството на: води, атмосферен въздух и генериране на 
шум, вибрации, отпадъци. 
При изпълнението на проекта процесите ще бъдат ограничени в границите на 
населеното място, а използваните строителни и транспортни машини са с 
незначителни емисии на замърсители на атмосферния въздух, без да са в 
състояние да предизвикат влошаване на качеството на атмосферния въздух над 
допустимите норми.  
 
Шумовото натоварване ще остане непроменено и в границите на допустимото за 
урбанизирана среда без да бъде предизвикано трайно прогонване на птици 
предмет на опазване в защитената зона от заеманите от тях територии.  
 
Шумовото натоварване по време на изкопните и строителните дейности ще бъде 
с малък обхват и аналогично на въздействията от работещите селскостопански 
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машини в прилежащите на с. Оризаре обработваеми площи.  
 
Химически промени  
Не се очакват химически промени свързани със замърсяване на водите и 
почвите вследствие на течове от строителната техника. Количествата гориво и 
масла в резервоарите на строителните машини могат да предизвикат само 
локални промени на малки участъци. При спазването на изискванията за 
технически преглед и безопасност на труда такива са изключени.  
 
Хидроложки промени  
Не се очакват съществени хидроложки промени в границите на защитената зона, 
тъй като корекцията в преминаващия през с. Оризаре участък от р. Бяла река се 
извършва с цел обезпечаване на преминаването на висока приливна вълна, а 
протичащите водни количества ще продължат да се определят от количеството 
на падналите валежи и площта на водосборната зона. 
 
Кумулативен ефект 
Реализирането на инвестиционното предложение е свързано с дейности в 
речното корито за осигуряване защитата от вредното въздействие на водите, 
изземване на наноси и осигуряване нормалната проводимост на реката. С 
реализирането на инвестиционното предложение ще бъде засегнат участък от р. 
Бяла река с дължина 978.75m и обща площ 4306,5м2, като същият ще бъде 
облицован с цел недопускане на затлачване със стоманобетонни елементи. 
 
Участъкът на р. Бяла река, в който ще бъде премахната растителността и 
облицован със стоманобетонни елементи съставлява 0,000645% от общата 
територия на ЗЗ „Емине”, което е нищожна част от територията ѝ.  
 
През изминалия 7 годишен период от обявяването на защитената зона (2007-
2014г) са урбанизирани 5987,441дка, което е 0,821% от територията на 
защитената зона. Частта, която се урбанизира годишно е много по-малка от 1%, 
поради което кумулативният ефект поради урбанизационни процеси в 
защитената зона може да бъде определен като незначителен. 
 
Общо на територията на ЗЗ „Емине” определящи за образуване на кумулативен 
ефект са инвестиционните предложения свързани със смяната на 
предназначението на земи от поземления и горския фонд и предвидени за 
застрояване. 
 
Всички реализирани до сега инвестиционни предложение са в земи, които не са 
водни площи или влажни зони, поради което кумулативен ефект свързан с 
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отнемане на местообитания на водолюбиви видове птици не може да бъде 
отчетен. 
 
Птиците, които линеят (сменят пера) и са уязвими в този период поради 
ограничените си възможности за летене до подмяната на маховите пера са 
водоплаващи птици за които територията на която ще се реализира 
инвестиционното предложение определено не предоставя възможности за 
укриване по време на линеенето, поради разположението ѝ в границите на 
населено място и липсата на достатъчно големи площи с обраствания с 
водолюбива растителност. 
 
Корекцията на минаващия през с. Оризаре участък от р. Бяла река не засяга 
безопасността на въздушни коридори и места за нощуване и безпрепятствено 
придвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели, пеликани и жерави, 
защитени от чл. 6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, по 
време на ежегодните им есенни и пролетни прелети.  
 
Няма да бъде намалена площта или извършена замяна на вида на горски 
местообитания, тревни местообитания и местообитания на други видове птици, 
застрашени в Европа, предмет на опазване в защитената зона. 
 
Реализирането на инвестиционното предложение не води до намаляване площта 
на обитанието на някой от вписаните в стандартния формуляр видове птици 
предмет на опазване в ЗЗ „Емине“, което не води до нарушаване на целостта ѝ. 
 
 6. Смекчаващи мерки 
За опазването на птиците предмет на опазване в защитена зона „Емине“, и 
местообитанията им се предвиждат следните мерки, които трябва да бъдат 
приложени при реализирането на проекта: 
 
Преди започване на дейностите по проекта за „Корекция на река Бяла река” да 
се обособи временна площадка с места за складиране и съхранение на 
строителните материали, домуване на машините, за складиране на отпадъци, и 
разполагане на санитарно-битовите помещения, като местоположението ѝ се 
съгласува с Община Несебър. 
 
Да се определят и сигнализират местата със специфични рискове. 
 
Да не се допуска отстраняване на дефекти, регулировки, смазване и зареждане с 
гориво непосредствено в речното корито, както и използване на товарачни 
земекопни машини при глинести почви в дъждовно време. 
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Да не се допуска изхвърляне на води от промиване на бетоновози и 
бетонопомпи в коритото на р. Бяла. 
 
Във встъпителния и периодичните инструктажи/обучение на работниците и 
техническия персонал да бъдат включени инструкции, относно видовете, 
предмет на опазване и техните местообитания в ЗЗ „Емине” за опазване на 
дивите птици. 
 
 7. Алтернативни решения и оценка на въздействието им върху ЗЗ  
„Емине” 
Алтернатива на местоположението. По отношение местоположението на 
предложения за корекция участък от р. Бяла река липсват алтернативни 
решения. Предложен е за корекция участък в границите на с. Оризаре с цел 
превенция от наводнение на имуществото и жителите на населеното място, за 
което съществува потенциална заплаха. В случая приоритет на опазване са 
здравето и живота на жителите на с. Оризаре и всякакви други приоритети 
следва да бъдат изключени.  Във връзка с писмо Изх.3717/21.10.2014г. на 
РИОСВ-Бургас по процедура по ОВОС за обект: „Корекция на река Бяла река, 
ляв приток на река Хаджийска в границите на с. Оризаре, Община Несебър, 
Област Бургас” относно определяне на задължителните за изпълнение 
мероприятия и евентуално при възможност предлагане на по-подходящи такива 
са проведени консултации с хидролог за наличието на други алтернативни 
решения. 
 
В случая от инженерна гледна точка за постигане на поставената цел – 
осигуряване проводимостта на речното корито при нормативно определена 
обезпеченост на високата вълна без да има опасност от заливане на 
прилежащите имоти и избягване на аварии и бедствени ситуации са възможни 
следните алтернативни технически решения за коригиране на речното корито в 
рамките на регулацията на с. Оризаре: 

І вариант: Почистване на речното корито от обрастване с храсти и 
дървета и от отложени наноси и изхвърлени битови и селскостопански отпадъци 
до постигане на оразмерителният земен профил; 

ІІ вариант: Изпълнение на стоманобетонова облицовка на част от 
напречният профил (до височина на течението за оразмерителното водно 
количество) по цялата дължина на корекцията с полагане на стоманобетоново 
правоъгълно корито по оста на течението за провеждане на минималните водни 
количества; 

ІІІ вариант: Изпълнение на облицовка на речното корито (дъно и откоси) 
с габиони от двойно усукана Galfan поцинкована телена мрежа; 
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ІV вариант: Изпълнение на облицовка на дъното с габиони – матраци и 
на откосите със затваряща клетъчна система Geoweb. 
 
Всяко едно от горепосочените алтернативни решения е прилагано при 
изпълнението на корекции на дерета и реки, като в зависимост от местните 
условия са проучени както техническите параметри и ефекта от прилагането им, 
така и въздействието им върху речните обитания и видове населяващи коритото 
на р. Бяла река. С прилагането на всяко едно алтернативно решение са възможни 
следните въздействия и ефект от прилагането му:  

І вариант : При него се предвиждат провеждане на изкопни работи – 
основно машинно с багер на транспорт и ръчно под и около мостовете за 
оформяне на речното корито. Ще бъдат отстранени храстите и дърветата, както 
и изхвърлени наносите и битовите и селскостопански отпадъци до предвиденият 
проектен земен профил. При този вариант дейностите по почистването и 
корекцията на речното корито ще бъдат с кратковременен характер. След кратък 
период на време ще се възстановят обрастванията с храсти и дървета от което 
ще последва намаляне скоростта на течението и ново отлагане на дънни наноси 
и ако през 3-4 години дейността не се повтаря опасността от бедствени 
наводнения и аварии, което налага повторение на дейностите през 3-4 години. 
При това решение, въпреки че въздействията са краткотрайни, поради 
периодичния им характер, рисковете и въздействията са по-големи в 
дългосрочен период. Икономически това решение е неприемливо поради 
необходимостта от осигуряването на средства за почистване на речното корито 
на всеки 3-4 години. 

ІІ вариант : Този вариант е разработен от проектанта в техническият 
проект и е одобрен за изпълнение от Община Несебър. Този вариант предвижда 
стоманобетонова облицовка на дъното и частично на откосите на речното 
корито. При него е характерно, че стоманобетоновата облицовка е с 
преобладаваща височина по откосите 1,60 м., а над нея е земен профил. 
Облицовката обхваща преминаващата висока вълна с обезпеченост Р=1,0 %. На 
дъното се полага малко стоманобетоново корито със светли размери 1,20х0,60 м. 
Целта е то да прекарва преминаващите минимални води в сухи периоди с 
минимални валежи – с обезпеченост Р=95 %. От екологична гледна точка това 
решение е незаменимо с ефекта си на „рибен проход” при маловодие. Освен 
това скоростта на течението се поддържа като незатлачваща и необходимостта 
от периодично почистване отпада. При този вариант напречното сечение на 
течението е с минимални размери поради завишената проводимост при 
подобрени хидравлични показатели. 
 
Стоманобетоновата облицовка освен че предава стабилно, непроменяемо 
напречно сечение на речното корито същевременно предпазва от обрастване и 
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отлагане на наноси при намалената грапавина. Така разходите за поддръжка в 
течение на годините са минимални. 
 
Технологията на изпълнение включва операциите: машинен изкоп с багер, ръчен 
изкоп, направа на ръчен кофраж и отливане стоманобетонова облицовка с 
автобетоновози и автобетонпомпа. Няма употреба на канцерогенни материали 
или други замърсители на околната среда. Като шумово въздействие 
изпълнението на строително – монтажните работи не се различава от това при 
изпълнението на І вариант. Предложеното решение е с по-голям трайност на 
елементите и с по-дълъг период на експлоатация. Извозването на изкопаните 
маси е по същия начин както при І вариант. 

ІІІ вариант: Този вариант предлага след машинното почистване да се 
извърши стабилизиране на напречното сечение на реката с габиони – това също 
е вид облицовка използвана за укрепване на дъна и откоси. Габионите са тела с 
форма на паралелепипед оформени периферно от двойно усукана Galfan 
поцинкована телена мрежа, тип 8х10, с РVС покритие на телта Ф 2,7/3,7 и 
пълнеж от ръчно реден едроломен камък с d = 100 – 250 мм, речен или кариерен 
камък с подходяща фракция, съобразена с растера на мрежата. 
 
За конструктивното оформяне на съоръжението биха се използвали габионни 
матраци за облицовка на дъното с оформяне на дънни прагове през 30 м. и при 
мостовите съоръжения. За облицовка на откосите габионите се нареждат 
стъпаловидно и шахматно. Под дънните прагове и под габионите се полага 
нетъкан, иглонабит геотекстил за разделител – 175 гр./м2. 
 
Тази облицовка е екологично обоснована поради използването на естествени 
природни материали, но е по-добра за изпълнение на сухи откоси – укрепване на 
скатове и крайпътни откоси и др. При облицовка на речни легла има следните 
недостатъци: 
- поради голямата вариация на преминаващите водни количества и 

променящите се кинетични въздействия на потока има голяма вероятност за 
размествания и деформации на оформеният проектен напречен профил; 

- изкопните работи значително се увеличават поради голямата ширина на 
габионното тяло особено при откоса (минимум 0,80 м. по-широко от 
бетоновата облицовка), а това води до нарушаване на габарита на 
регулационните граници на двете пътни платна от двете страни на реката (в 
нашият случай), което е недопустимо; 

- в пространствата между реденият едроломен камък с времето се натрупват 
наносни частици, които създават условия за последващи обраствания, а това 
вече не може да се почиства машинно; 
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- технологично не може да се оформи малко кюне (малък трапецовиден канал)  
за постигане на двойнотрапецовиден профил - оттам с отпадане на всички 
предимства на малкото кюне; 

- при създаването на турболентни участъци на водното течение в 
стъпаловидните зони се създава възможност за нарушаване на РVС 
покритието на телената мрежа от ръбовете на камъка и от там до 
прогресивна корозия и скъсване на каменното тяло на места. 

 
В стойностно отношение изпълнението на ІІІ вариант е по-скъпо от това при ІІ 
вариант, главно поради много по-големият дял на ръчният труд. Той е и с доста 
по-дълъг срок на изпълнение на обекта. Няма употреба на канцерогенни 
материали или други замърсители на околната среда. Като шумово въздействие 
изпълнението на строително – монтажните работи не се различава от това при 
изпълнението на І вариант. Извозването на изкопаните маси е по същия начин 
както при І вариант. 
 

ІV вариант :Този вариант предвижда също облицовка на водното корито, 
като дъното ще се облицова с габионни матраци и габионни дънни прагове както 
се предлага по ІІІ вариант. Откосите обаче се укрепват със затваряща 
перфорирана геоклетъчна система Geoweb GW20V4. Тя представлява редени 
перфорирани ленти, произведени от полиетилен с висока плътност, и свързани 
помежду си с ултразвукови заварки, като в разпънато състояние наподобява 
пчелна пита. 
 
Секциите от геоклетки се разгъват по откосите на речното корито, като 
устойчивостта и целостта на системата се осигурява посредством допълнителни 
компоненти: Atra ключ - за свързване на две секции; анкери с дължина минимум 
0,70 м. (прав или с кука); Atra клип - за връзка между прав анкер и въже; въже - 
за задържане на секциите в една равнина (като въжето се анкерира в бермите) и 
др. След нареждането на геоклетките следва запълване на геоклетъчната 
система с подходящ материал като пясък, чакъл, хумус. 
 
Тази технология обаче има почти същите недостатъци като ІІІ вариант, плюс 
това, че облицовката на откосите е още по податлива на деформации и силно 
обрастване с храсти и дървета. Машинното почистване в последствие напълно 
отпада. Шумовото въздействие е незначително, а извозването на изкопаните 
маси е по същия начин както при І вариант. 
 
В случая предложеното и одобрено от Община Несебър техническо решение за 
почистване, укрепване бреговете и стабилизиране на дъното на р. Бяла река в с. 
Оризаре се извършва за подобряване хидравличната проводимост на реката при 



117 

преминаване високи води (гарантира незаливането на прилежащите територии 
от с. Оризаре), както и  осигурява възможност за изпълнение на неизпълнените 
до сега технически проекти за канализационна система на селото и проект за 
нов пешеходен мост и двете на ул. „Михаил Герджиков” при минимални 
отрицателни въздействия върху ЗЗ „Емине” и околната среда като цяло и е 
икономически по-изгодно поради което останалите 3 възможни решения следва 
да бъдат отхвърлени. 
 
Нулева алтернатива:  Според т. 8 на допълнителните разпоредби на наредбата 
за оценка на съвместимостта на планове и програми с целите на опазване на 
защитените зони „нулевата алтернатива” е описание на настоящото състояние и 
последиците от него в случаите, когато инвестиционните намерения, които се 
предлагат не могат да бъдат осъществени. При „нулевата алтернатива” ще се 
запази сегашното екологично състояние на видовете и местообитанията - няма 
въздействия върху защитената зона. 
 
В случай, че не бъдат осигурени средства за реализирането на инвестиционното 
предложение същото ще остане нереализирано. Прилагането на нулевата 
алтернатива също потенциално е свързано с негативни ефекти, тъй като 
разрушаването на стопански и жилищни постройки поради наводнение също е 
свързано с потенциален риск от увреждане и замърсяване на местообитания на 
птици предмет на опазване в защитената зона. 
 
Преминаващият през с. Оризаре участък от р. Бяла река не е в добро 
експлоатационно състояние – речното корито е непочистени и с наличие на 
големите количества натрупан твърд отток, обрасли с храстова и дървесна 
растителност части от бреговете. Това значително намалява хидравличната 
проводимост и създава опасност от преливане на участъка при преминаване на 
високи води. 
 
Като се има предвид, че опазването на човешкия живот и здраве са приоритет за 
всяко общество, а почистването на речното корито от обрастване с храсти, 
дървета, наноси и изхвърлени отпадъци и облицовката със стоманобетонови 
елементи се извършват в резултат  на прилагането на Директива 2007/60/ЕС 
относно оценката и управлението на риска от наводнения  следва нулевата 
алтернатива да бъде изключена.  
 
 8. Картен материал с местоположението на всички елементи на 
инвестиционното предложение спрямо защитените зони и техните елементи 
При изготвянето на доклада са използвани графичен материал от проекта за 
„Корекция на река Бяла река, ляв приток на река Хаджийска в границите на 
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с.Оризаре, Община Несебър, Област Бургас”, сателитни снимки на територията 
на с. Оризаре и карти на ЗЗ „Емине”, представени в Приложенията. 
 
 9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие 
съобразно критериите по чл. 22 върху ЗЗ „Емине”; 
При изготвянето на Доклада за оценка за степента на въздействието на 
инвестиционно предложение „Корекция на река Бяла река, ляв приток на река 
Хаджийска в границите на с.Оризаре, Община Несебър, Област Бургас”, с 
възложител Община Несебър е използван принципа на превантивността, като 
предметът на опазване на защитените зони е изведен приоритетно. При 
реализацията на инвестиционното предложение се очаква запазване целостта на 
ЗЗ „Емине” без разпокъсване, нарушаване и загуба на обитания включени в 
Директива 92/43 ЕЕС и Директива 79/409 ЕЕС. 
 
Очакваното въздействие върху видовете птици, предмет на опазване в ЗЗ 
„Емине” ще бъде незначително, без да се подтиска мигрирането и 
размножението им. Кумулативните въздействия от реализацията на 
инвестиционното предложение са незначителни, без да се променя 
съществуващото положение в границите на с. Оризаре и прилежащите му 
площи. 
 
С реализирането на инвестиционното предложение няма да бъдат предизвикани 
препятствия в миграционни коридори на птиците предмет на опазване в ЗЗ 
„Емине” 
 
Реализирането на инвестиционното предложение не е в противоречие с 
наложения в Заповедта за обявяването на ЗЗ „Емине” режим и не е в 
противоречие с целите за постигането на които е обявена. 
 
При корекцията на преминаващия през с. Оризаре участък от р. Бяла река няма 
да се допусне замърсяване и увреждане на значими за водолюбивите птици 
предмет на опазване в ЗЗ „Емине” обитания поради което въздействията върху 
тях ще бъдат незначителни.  
 
Във връзка с по-горе изложеното авторите на ДОСВ върху ЗЗ „Емине” предлагат 
компетентния орган да съгласува реализирането му. 
 
 10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР, включително 
доказателства за това и предложение за конкретни компенсиращи мерки по 
чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на 
съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането 
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на плана, програмата и проекта или от реализирането и експлоатацията на 
инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно 
решение 
 Няма такива обстоятелства. 
 
11.Информация за използваните методи на изследване, включително 
времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка 
на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на 
необходимата информация 
За написването на доклада са ползвани личната база данни и наблюденията на 
авторите на доклада, както и наблюдения в района на инвестиционното 
предложение през месеците август и септември 2014г, също така и проведени 
наблюдения във връзка с други инвестиционни предложения в предходните 
години. Използвани са данни, събрани при предварителните проучвания за 
обявяване на ЗЗ „Емине” описани в стандартния формуляр на защитената зона, 
доклада от проучванията по проекта на МОСВ: „Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I” и 
методики използвани при разработване на екологичната мрежа Натура 2000. 
Използвани са Нормативни документи на МОСВ и МРРБ.  
 
Методиките, които са използвани са представени в списъка с литературните 
източници в следващия раздел. 
 
Наблюдаваните над с. Оризаре птици и околностите му са определени визуално 
с помощта на бинокъл Opticron с увеличение 8 x 40 и издаваните от тях звуци, 
като при трудности в определянето на видовете е ползван определителя Collins 
Bird guide 2009г. 
 
Прогнозите и оценките на въздействието са извършени въз основа на 
многогодишния практически опит, натрупан при проучването и мониторинга на 
влажни зони, защитени територии, на редки, застрашени и защитени видове 
птици в България. 
 
За оценка на степента на въздействията върху птиците предмет на опазване в ЗЗ 
„Емине” и техните местообитания е използвана 5 степенна скала (Percival 2003), 
представена в таблицата по-долу и ползвана в Ирландия, която също е член на 
ЕС. 
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Таблица 11. Определяне на степента на въздействията: 
Степен Описание на въздействията 
Много висока -4 Тотална промяна или много голяма загуба на ключови 

елементи на защитената зона или характеристики на 
основните условия на средата така, че бъдещето 
развитие ще доведе до коренна промяна на нейния 
характер/композиция/атрибути така, че мястото ще бъде 
напълно променено 
критерий от площта на включените в зоната 
местообитания/ численост на видовете са се запазили 
по-малко от 20% 

Висока -3 Много от ключовите елементи на защитената зона или 
характеристики на основните условия на средата са 
променени така, че бъдещето развитие ще доведе до 
промяна на нейния характер/композиция/атрибути така, 
че мястото в по-голямата си част ще бъде променено 
Критерий загуба на от 20% до 80% от площта на 
включените в зоната местообитания/от числеността 
на видовете  

Средна 2 Промяна на един или няколко от ключовите елементи на 
защитената зона или характеристики на основните 
условия на средата така, че бъдещето развитие ще 
доведе до частични промени на нейния 
характер/композиция/атрибути. 
Критерий загуба на от 5% до 20% от площта на 
включените в зоната местообитания/от числеността 
на видовете 

Ниска 1 Слаба промяна на съществуващите елементи и условия. 
Промяната, произтичаща от загубата/промяната ще бъде 
осезаема, но основният характер/композиция/атрибути 
на защитената зона ще бъдат подобни на развитието без 
намеса в съществуващите обстоятелства/модели. 
Критерий загуба на от 1% до 5% от площта на 
включените в зоната местообитания/от числеността 
на видовете 

Незначителна 0 Много слаба промяна в съществуващото състояние. 
Промяната е едва различима и се приближава до 
ситуация, "без промяна". 
Критерий загуба на по-малко от 1% от включените в 
зоната местообитания/от числеността на видовете 

 
Възможността на достоверност за гнездене е определена въз основа на 
наличната в засегнатия участък и близките до него площи растителност и 
данните от Атласа на гнездещите птици в България (П Янков). 
  
12. Документи по чл. 9, ал. 2 и 3 
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13. Литература: 
 
Нормативни документи: 

Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., попр. ДВ. 
бр.98 от 18 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 
Август 2004г., изм. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 
2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. 
бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 
2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. 
бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 
Април 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. 
бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 
2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. 
бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., 
изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 
от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., 
изм. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 
Април 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. 
ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.27 от 15 
Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г.); 

Закон за защитените територии (Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.98 
от 12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., доп. 
ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.77 от 9 
Август 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. 
ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 
Август 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. 
бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., 
изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.19 
от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. 
ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.) 
 Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 
от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., 
изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 
Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. 
бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 
2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. 
бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 
2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. 
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10. Чертеж Ситуация – временно строителство, М1:500; 
11. Чертеж: Примерна схема на предпазни диги, М1:500; 
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